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Moim chłopskim przodkom



C

PROLOG.
MÓZGI W KSZTAŁCIE PŁUGÓW

zy polscy chłopi pańszczyźniani byli niewolnikami? Historycy,
dziennikarze, komentatorzy udzielają skrajnie różnych

odpowiedzi. Wielu zastanawia się, czy tak mocny termin jest
„uzasadniony moralnie”. Wielu też szuka oparcia w  prawnych
definicjach. I  niekoniecznie je znajduje. Dużym uznaniem cieszą się
głosy przeciwne, wprost rewizjonistyczne. Modnie jest mówić
o  rzekomym przywiązaniu do ziemi, rzekomym poddaństwie,
rzekomej  – a  przynajmniej dalece wyolbrzymionej  – krzywdzie
chłopów[1]. Ludzie XVI, XVII, a  zwłaszcza XVIII  stulecia, którzy na
własne oczy oglądali nędzę polskich wsi, nie mieli podobnych
wątpliwości.

Nie mieli ich na pewno przybysze z  zagranicy. Już w  1557  roku
pochodzący z Wenecji Luigi Lippomano – nuncjusz apostolski, człowiek
światowy, wcześniej wysyłany przez kurię rzymską do Portugalii
i  Niemiec  – pisał: „Szlachta polska ma nieograniczoną władzę nad
wieśniakami, przywiedzionymi prawie do stanu niewoli”. Ton kolejnych
relacji z  Polski był podobny, ale stopień zdecydowania już znacznie
większy. W XVII wieku zniknęło słowo „prawie”. W XVIII: byłoby ono
wprost nie do pomyślenia. Gaspard de Tende, Francuz zatrudniony na
dworze Jana Kazimierza Wazy, oddawał królowi liczne przysługi,
zachował lojalność do samego końca, ale o polskim ustroju wypowiadał
się z  niemałym krytycyzmem. Najbardziej bulwersowała go sytuacja
ludności wiejskiej. Stwierdził stanowczo: „Chłopi są niewolnikami”. I na
rozliczne sposoby udowadniał taką tezę. Z  jego opinią niewątpliwie
zgadzał się pan Payen  – też Francuz, urzędnik wysokiej rangi, mający
koneksje na dworze Króla Słońce Ludwika XIV. Odwiedził on



Rzeczpospolitą około roku  1660. O  miejscowym pospólstwie pisał:
„Chłopi to nieszczęśni biedacy. Panowie tyranizują ich bardziej, niż to
się zwykło czynić z  galernikami”. A  galernik był przecież, już od epoki
antycznej, synonimem człowieka najbardziej upodlonego,
zniewolonego, zmuszanego do pracy ponad siły. U  schyłku
XVIII  stulecia Johann Joseph Kausch  – lekarz i  podróżnik ze Śląska,
wykształcony we Wrocławiu – stwierdził prościej, bez ogródek: „Polski
chłop jest w całym tego słowa znaczeniu poddanym, jest niewolnikiem”.
I jest nim „nadal”, bo to stan trwający już od stuleci[2].

Wątpliwości nie mieli też Polacy. Ignacy Krasicki  – biskup,
przewodniczący Trybunału Koronnego, płodny poeta i  prozaik  –
stwierdził w  roku 1778, ustami bohatera powieści Pan Podstoli, że
wprawdzie poddaństwo brzmi „na pozór” bardziej „słodko”, ale jednak
„mało się różni od rzeczywistego niewolnictwa”. Faktyczne opinie
szlachty o  statusie chłopów zdemaskował w  połowie XVII  wieku
anonimowy autor dziełka Robak sumienia złego. Zarzucił panom
herbowym, że uważają, iż „im wolno wszystko czynić”, a  w  swoich
poddanych widzą „takich niewolników, jak byli w  Rzymie”[3]. Inni
pisarze celowali w  porównania bliższe  – czasowo i  geograficznie.
Krzysztof Opaliński  – wojewoda poznański, autor głośnych Satyr
z  1650  roku  – stwierdził, że aż „serce się lęka” i  „skóra drży” na myśl
o  „tej niewoli cięższej niż pogańska”, na jaką skazani są
w  Rzeczpospolitej chłopi. Pod nazwą pogan kryli się w  tym wypadku
Turcy, a  zwłaszcza Tatarzy: nękający polskie pogranicza ciągłymi
najazdami, palący wsie, biorący ludność w  jasyr i  pędzący
nieszczęśników w  mordercze marsze ku odległym o  setki kilometrów,
nadczarnomorskim targom niewolników. Słabych i chorych po drodze
mordowano; ci, którzy przetrwali, byli sprzedawani za cenę niższą od
ceny konia, by pracować w  kamieniołomach, na galerach, na roli.
Handel nimi odbywał się  – wedle relacji tureckiego podróżnika  –
„pośród lamentu, wołania o  ratunek, jęków i  płaczu”. Opaliński sądził



jednak, że nawet gorzej mieli ci chłopi, którzy pozostali w  Polsce, pod
pańskim batogiem[4].

Kaznodzieja Krzysztof Kraiński, tworzący kilka dekad wcześniej,
jasno stwierdził, że szlachcice obchodzą się z  poddanymi „gorzej niż
Tatarzy”. Opinię tę podzielał i  Piotr Skarga, choć odwrócił ją do góry
nogami. Jezuicki teolog, znany zwłaszcza za sprawą Kazań sejmowych
z  1597  roku, pytał przedstawicieli elit, dlaczego chłopi polscy „w  tej
niewoli stękają”, mimo że nie są... „pojmańcami, Turkami czy
Tatarami”. Czemu Polacy używają Polaków „jako niewolników”?  –
precyzował pytanie. Odpowiedzi i uzasadnień nie brakowało. Ale żadne
zmiany na lepsze nie następowały. Na początku XVIII  stulecia
Stanisław Leszczyński (a  raczej wynajęty przez niego „ghostwriter”)
stwierdził na kartach Głosu wolnego wolność ubezpieczającego, że los
chłopów polskich to „oczywista niewola”. W  postępowym piśmie
„Monitor Warszawski”, wychodzącym od lat 60. tego wieku, też
podkreślano, że zepchnięty w  nędzę chłop pańszczyźniany to „nie
poddany, nie gospodarz, ale prawdziwy niewolnik”[5].

Głosy ginęły w  próżni, ale nie dlatego, że się z  nimi nie zgadzano.
Odpowiedzi krytyczne były częste, nie dotyczyły jednak meritum.
Łukasz Gołębiowski, już po upadku Rzeczpospolitej, w  początkach
wieku  XIX, podkreślał, że „myli się, kto stan kmiotków naszych zowie
niewolniczym”. Ubodło go nie tyle przeinaczenie stanu faktycznego, co
raczej  – rozpowszechnienie ataków na sadyzm szlachty w  prasie
zagranicznej. Był wściekły, bo obcy ośmielali się „szkalować” polską
elitę. Co do samego statusu chłopów, Gołębiowski uznawał go nie za
„barbarzyństwo”, lecz za konieczność. Podobne słowa w  wieku  XVII
zapisał jezuita Walenty Pęski. Stwierdził ostro, że los polskich
wieśniaków wydaje się obcokrajowcom piekłem dlatego, że ci „na
Polskę diabelskim okiem patrzą”. I  pogrążeni w  swych uprzedzeniach
nie potrafią zrozumieć, że dopiero przyznanie chłopom praw
stanowiłoby prawdziwie szatański wynalazek. Także inni ziemianie



wyłuszczali, że upodlenie poddanych jest jednocześnie słuszne
i nieuniknione[6].

O tym, że posiadaczy ziemskich nie raziło mówienie o niewolnictwie,
ale tylko wymierzona w  nich krytyka w  tej sprawie, nic nie świadczy
lepiej od samego słowa „chłop”. Dziś to wyraz, jak każdy inny  –
nienacechowany emocjami, w  pełni zrozumiały, uniwersalny. Ale
dawniej to była obelga. Czy też raczej: do granic szczere określenie
stanu rzeczy. Pierwotnie „chłop” („chołop”) oznaczał w  językach
słowiańskich niewolnika. Mówiono tak o  brańcach,
ubezwłasnowolnionej ludności służebnej; o  tych, którzy zajmowali
najniższy szczebel na drabinie społecznej ze wszystkich możliwych. Ale
na pewno nie o  całej ludności rolniczej. W  dokumentach ze schyłku
średniowiecza występują „kmiecie”, a więc gospodarze. Czasem źródła
mówią też o wieśniakach. Powiedzenie o rolniku, że jest chłopem, było
jednak równoznaczne z  napluciem mu w  twarz. I  właśnie to szlachta
robiła przynajmniej od przełomu XV i  XVI  wieku. Nazwy dotąd
odnoszonej tylko do niewolników panowie zaczęli używać na określenie
wszystkich swoich wiejskich poddanych. Jeszcze w połowie XVI stulecia
pogardliwe słowo grzęzło co poniektórym w  gardłach. Renesansowy
kronikarz Marcin Bielski – sam szlachcic – krytykował innych ziemian
za to, że żyją z pracy „kmiecego ludu”, a i tak „chłopami go przezywają”.
Wyzwisko stopniowo weszło jednak do powszechnego użycia.
W  1520  roku trafiło nawet do królewskiego dokumentu regulującego
prawa ludu. Regulującego rzecz jasna na jego niekorzyść, jeśli wieśniacy
wprost zostali nazwani niewolnikami.



Żniwa w Wielkim Księstwie Litewskim. Rycina z drugiej połowy XVIII wieku.
(Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)

Przez całe XVII i  XVIII  stulecie kmieci „przezywano chłopami”.
Termin ten tak skutecznie wrósł w  polszczyznę, że żadne
z późniejszych prób jego wyplenienia (na przykład na rzecz „włościan”)
nie przyniosły skutku. W  efekcie Polska stanowi do dzisiaj osobliwy
wyjątek. Jak dosadnie stwierdził jeden z  badaczy tematu, chyba tylko
u  nas nazwa niewolników wciąż określa całą warstwę społeczeństwa
żyjącą z  rolnictwa. W  języku rosyjskim „chołop” to niezmiennie
„niewolnik” albo „zniewolony rolnik”. W czeskim słowo funkcjonuje, ale
głównie w pobocznym znaczeniu – „chlap” czyli mężczyzna, chłopisko,
nie zaś mieszkaniec wsi. U nas tradycja trzyma się jednak mocno.

Czy chłopi pańszczyźniani byli niewolnikami? Czy za niewolników
uważano ich w  czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Odpowiedź
jest więcej niż oczywista. O  niewolnictwie wspominali przecież nie



tylko obrońcy ludności wiejskiej i  oburzeni polskimi stosunkami
obcokrajowcy. Tak określał kmieci każdy, kto mówił o  nich: „chłopi
pańszczyźniani”. A  więc: „niewolnicy pańszczyźniani”[7]. Bardziej
zasadne wydaje się inne pytanie. Czy w oczach polskiej elity chłopi byli
w ogóle ludźmi?

„W  mniejszym jesteśmy u  państwa poważaniu niż bydło”  – żalił się
pewien kmieć u  schyłku XVI  stulecia.  – „Psią krwią nas nazywają,
a  jeszcze bardziej swoje psy niż nas poważają”. Odniesienie do psów
i  zwierząt pociągowych nie powinno dziwić. Podobnych porównań
używano nagminnie. Andrzej Frycz Modrzewski  – sekretarz króla
Zygmunta Starego, autor wywrotowego traktatu O  poprawie
Rzeczypospolitej  – też pisał, już w  połowie XVI  wieku, że „szlachta ma
kmieci za psy”. Tworzący w XVII wieku Szymon Starowolski wypominał
panom, że jest dla nich rzeczą zwyczajną traktować chłopów „jak bestie,
nie zaś jak równych sobie ludzi”. W  tym samym wieku powstał też
anonimowy wiersz Szlachcic do szlachcica z  wersami: „Względu nie ma
szlachcic na chłopka biednego, zwie go niewolnikiem, ma za psa
lichego”. Jeszcze stulecie później Hugo Kołłątaj podkreślił, że w  swojej
kondycji chłop „niczym się od bydląt nie różni”[8]. Inni reformatorzy
doby oświecenia dopowiadali, że ludność wiejska nie tylko została
sprowadzona do statusu zwierząt, ale też zrównała się z  nimi
w  poziomie życia, wyglądzie, zachowaniach. Stanisław Staszic
stanowczo występował w  obronie chłopów. Pisał o  nich jednak tak,
jakby nie byli ludźmi, lecz istotami człekokształtnymi, bliższymi
małpom niż szlachcie:

 
Widzę miliony stworzeń, z  których jedne wpółnago chodzą, drugie są okryte skórą (...),
wszystkie wyschłe, znędzniałe, obrosłe, zakopciałe. Oczy głęboko w  głowie zapadłe. (...)
Posępne, zadurzałe i głupie, mało czują i mało myślą: to jest ich największą szczęśliwością.

Ledwie w  nich dostrzec można duszę rozumną. Ich zewnętrzny wygląd z  pierwszego
wejrzenia więcej podobieństwa okazuje do zwierza niż do człowieka[9].

 



Publicysta przedstawił ten posępny obraz, by wstrząsnąć odbiorcami,
zmusić ich do zadumy. Dla wielu ziemian podobne opisy były jednak
tylko kolejnym dowodem na dzikość, podrzędność, nieludzkość chłopa.
W pierwszej połowie XVII wieku anonimowy autor Lamentu chłopskiego
na pany (prawdopodobnie jezuita, ale wypowiadający się w  imieniu
i  głosem kmieci) dopytywał, dlaczego szlachcice ciemiężą i  niewolą
poddanych, jeśli ci – jak „na oko widzicie” – są takimi samymi ludźmi.
Upowszechniało się więc twierdzenie, że nie są. A  przez to: nie mogą
być traktowani jak inni przedstawiciele rodzaju ludzkiego[10].

Różnice nie miały czysto powierzchownego charakteru. Nie chodziło
tylko o  brud, zagłodzenie, nędzne ubiory i  zaczadziałą trwającym od
pokoleń uciskiem psychikę. Rzecz sięgała ponoć znacznie głębiej.
W  XVIII  stuleciu znalazł się w  Rzeczpospolitej lekarz, który wprost
twierdził, że u chłopów nawet mózgi są inne. Ich „kości w głowie” miały
przyjmować „kształt pługów i  narzędzi rolniczych”. Polski doktor
doszedł do tego wniosku jeszcze przed tym, jak zachodnioeuropejscy
pseudonaukowcy obwieścili, iż kształty i  wielkości czaszek pozwalają
wykazywać podrzędność wybranych narodów lub ras ludzkich.
Kierował się jednak łudząco podobnym zamysłem[11].

„Pozbawiamy praw człowieka chłopów polskich, sądząc, że w niewoli
trzymać ich koniecznie trzeba”  – dopowiadał u  schyłku
XVIII  wieku  Józef Wybicki. Nie można było przecież bez kontroli
wypuścić na wolność nieprzewidywalnych bestii. Rzecz najbardziej
wprost i najdosadniej ujął jednak Franciszek Salezy Jezierski. Wydał on
w 1790 roku Katechizm o  tajemnicach rządu polskiego. Podszywał się w tej
osobliwej satyrze pod nieistniejącego angielskiego autora, rzekomo
próbującego zrozumieć nadwiślańską rzeczywistość. Tekst ułożył
w  formie pytań i  odpowiedzi. Swoistego „FAQ”, ściągawki z  zakresu
zwyrodniałego feudalizmu. W jednym z punktów dociekał:

 
[Pytanie] Czy chłop rolnik w Polsce nie jest człowiekiem?
[Odpowiedź] Zapewne nie jest.



 
Dalej dopowiadał jeszcze: „Chłop w  Polsce ma tylko przymioty duszy
i  ciała, ale osoba jego nie jest człowiekiem”. Poddany był zgodnie
z opisem Jezierskiego jak bydło albo też jak „rzecz własna szlachcica”[12].

Już starożytni Rzymianie twierdzili, że każdy niewolnik to mówiące
narzędzie, instrumentum vocale. Rozmiłowani w  łacinie Polacy nie silili
się na równie subtelne terminy. O  chłopach woleli pisać: mancipia.
Słowo oznaczało wprost niewolników, ale przede wszystkim
niewolników jako obiekty sprzedaży – a więc raczej rzeczy niż ludzi[13].

Nad Wisłą poczucie, że wieśniak to część inwentarza, było
powszechne. Nawet nieliczni autorzy podręczników rolnictwa,
opowiadający się za nie w  pełni tyrańskim obchodzeniem się
z chłopami, podkreślali ich tylko pozornie ludzki charakter. Historyczka
literatury Joanna Partyka, komentująca dzieła popularnego agronoma
Jakuba Kazimierza Haura, stwierdziła, że czytając jego wynurzenia:
„trudno oprzeć się wrażeniu, że [w opinii autora] poddanych traktować
należało po prostu jak narzędzia, które, zaniedbane, psują się, obniżając
efektywność pracy”[14].

Niewolnicy. Bydło. Psy. Chodzące rzeczy. Tak myślano, mówiono
i  pisano w  Rzeczpospolitej nie o  jakimś drobnym wycinku ludności,
o pogardzanym marginesie, ale o najliczniejszej i najważniejszej części
społeczeństwa.



Polacy nadal uważają się za naród szlachecki. Przodkowie zdecydowanej większości
z nas byli jednak niewolnikami. (Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)

W powszechnej świadomości wciąż panuje błędny pogląd na to, kto
i w jakich proporcjach zamieszkiwał dawną Polskę. Przyjęło się sądzić,
że nad Wisłą szlachta była liczniejsza niż w jakimkolwiek innym kraju
Europy. W  drugiej połowie XVI  wieku szlachciców miało żyć w  samej
Koronie (bez Wielkiego Księstwa Litewskiego, bez województw ruskich)
więcej niż 300  tysięcy  – nawet od 9  do 10  procent całej, przeszło
trzyipółmilionowej populacji[15]. Z  najnowszych badań wyłania się
jednak inny obraz. Szlachta była niemal dwa razy mniej liczna. W tym
czasie stanowiła może 5,5  procent populacji kraju. W  najważniejszych



gospodarczo regionach – Wielkopolsce i Małopolsce – jeszcze mniej: 3–
3,5 procent.

Ta wąska grupa (węższa niż na Węgrzech i  w  różnych państwach
włoskich, o  wiele węższa niż w  Hiszpanii) zagarnęła całą władzę
w  państwie i  stłamsiła resztę społeczeństwa. Pod względem populacji
chłopi mieli nad szlachtą wprost przytłaczającą przewagę. W XVI wieku
w Koronie stanowili ponad 70 procent ludności. Na jednego szlachcica
przypadało więc 13, a  w  głównych prowincjach przeszło 20  chłopów.
Z  czasem udział tej warstwy jeszcze wzrósł. W  ostatnich latach
niepodległości w  całym państwie polsko-litewskim chłopów było około
75  procent  – niemal 6,5  miliona ludzi. Chłopskie korzenie były nawet
częstsze, bo ludność miast, regularnie dziesiątkowana przez epidemie,
utrzymywała się na stałym poziomie bądź rosła tylko za sprawą
nieprzerwanego napływu zbiegów ze wsi[16]. Polacy nawet w XXI wieku
uważają się za naród szlachecki; niezmiennie popularne jest szukanie
wielkich przodków, rekonstruowanie herbowych rodowodów.
W  rzeczywistości jednak miażdżąca większość z  nas pochodzi od
chłopów[17].

Oczywiście nie każdy rolnik w  Rzeczpospolitej Obojga Narodów był
chłopem pańszczyźnianym. Nad Wisłą istniały pewne kategorie
ludności wiejskiej o  szerszych prawach. Miał jednak słuszność Johann
Joseph Kausch, który pod koniec XVIII  wieku pisał, że „wsie
zamieszkane przez kolonistów cieszących się nieco większą swobodą,
jak też pewne ludzkie próby [reform w  posiadłościach] kilku polskich
osobistości, stanowią drobny wyjątek od zasady”. Osadnictwo ludzi
niezależnych, czynszowników, skupiało się zwłaszcza na peryferiach
kraju, a z uprzywilejowania często korzystali przybysze z zewnątrz, jak
choćby tak zwani Olędrzy w  dolinie Wisły, nie zaś miejscowi. Jeden
z  nestorów badań nad polskim chłopstwem, Jan Rutkowski, już przed
przeszło stuleciem stwierdził, że osady czynszowe nie stanowiły więcej
niż kilku procent wszystkich wsi w Koronie u schyłku epoki nowożytnej.
Zapewne nie był daleki od prawdy[18].



Zdecydowana większość ludności wiejskiej nie mogła liczyć na
specjalne traktowanie. Nie każdego zniewolenie dotykało w tym samym
stopniu, nie każdy był narażony na najdalej posunięty sadyzm i wyzysk
ziemian. Wreszcie: nie każdy bezpośrednio rozliczał się przed panem
bądź jego urzędnikami. Obowiązki związane z  nieludzkim systemem
w  pełnym zakresie spadały na gospodarzy i  gospodynie. W  okowach
systemu pańszczyźnianego tkwiły też jednak ich rodziny oraz
zatrudniani do pomocy czeladnicy. Poddaństwo i świadczenia na rzecz
dworu nie omijały nawet pozbawionych własnego domu, mieszkających
kątem u obcych ludzi „komorników”.

Nikt nie obliczył dotąd w miarodajny sposób, ilu łącznie było w Polsce
chłopów pańszczyźnianych. Dokumenty z  epoki są nieprecyzyjne, nie
w  pełni wiarygodne. Nie jest nawet pewne, czy wartościowe szacunki
w  ogóle dałoby się przeprowadzić. Stanisław Staszic niewątpliwie
przesadzał, gdy pisał w  1790  roku, że 5/6  ludności Rzeczpospolitej  –
przeszło 80 procent – to upodlone istoty bardziej podobne „do zwierza
niż do człowieka”[19]. W  okowach systemu pańszczyźnianego tkwiła
jednak przeważająca część mieszkańców kraju w XVII i XVIII stuleciu.
Także wyraźna większość dzisiejszych Polaków to potomkowie chłopów
pańszczyźnianych. Potomkowie niewolników.



P

I.
UPODLENIE.

JAK POLSCY CHŁOPI STRACILI SWOJE PRAWA?

olscy chłopi nie od zawsze byli „psią krwią” i „bydlętami”. Myli się
jednak ten, kto sądzi, że zanim narzucono im kierat, cieszyli się

pełną, nieskrępowaną swobodą. Złoty wiek włościańskiej wolności,
który miał przypaść na okres pełnego i późnego średniowiecza, to fikcja
kreowana już w epoce szlacheckiej, a następnie ochoczo przejęta przez
XIX-wiecznych historyków. Fikcja, co ważne, niezwykle trwała.

Do dzisiaj utrzymuje się przekonanie, że w czasach ostatnich Piastów
kmiecie nad Wisłą byli zamożni i  niezależni. Dopiero później, przez
ustępstwa Jagiellonów, a zwłaszcza na skutek rozzuchwalenia szlachty
w  dobie rządów elekcyjnych, wąsaci sobiepanowie w  kontuszach mieli
założyć poddanym kajdany. Rzeczywistość nie była równie czytelna,
a  bieg zdarzeń  – prosty. W  średniowieczu, tak samo jak w  kolejnej
epoce, chłopi zawsze mieli nad sobą panów. Podległość była wprost
wpisana w ich status: być kmieciem znaczyło być poddanym właściciela
ziemi – najczęściej rycerza, szlachcica, rzadziej dostojnika kościelnego
albo urzędnika, dzierżącego pieczę nad dobrami monarchy. Chłopi za
użytkowanie przyznanego im gruntu mieli obowiązek uiszczać opłaty.
Panu należał się czynsz w  pieniądzach, a  także daniny naturalne,
zwłaszcza w  postaci zboża, jaj, części zwierząt z  kmiecej hodowli. Co
więcej, chłopom narzucano tak zwaną rentę odrobkową  – a  więc po
prostu pańszczyznę. Istniała ona już w czasach piastowskich, choć nie
była chyba powszechna ani bardzo uciążliwa. Szacuje się, że chłop miał
obowiązek pracować na gospodarstwie pana przez kilka, najwyżej
kilkanaście dni w roku.



Średniowieczni chłopi mieli niewątpliwie pewne swobody, choć ich
zakres jest tematem niekończących się dyskusji. Do naszych czasów
przetrwały dokumenty wydawane przy okazji zakładania nowych wsi
lub reorganizacji już istniejących. To jednak akty prawne głównie
z  dużych majątków, nie zaś typowych, drobnych wiosek. To też teksty
prezentujące plany, zobowiązania, ale nie ich realizację. Zwykle nie da
się stwierdzić, czy panowie wywiązywali się ze swych obietnic.
A  o  faktycznej kondycji chłopów XIII czy XIV  wieku, ich codziennych
zmaganiach i bolączkach wiadomo bardzo niewiele. Na pewno bariery
między stanami nie były jeszcze ścisłe. Zdarzało się, że chłopi robili
kariery naukowe, kościelne, że mniej lub bardziej legalnymi drogami
wkradali się w  szeregi nobilów. Trafiały się przypadki, gdy rycerz brał
sobie za żonę chłopkę, a nawet – gdy zamożny chłop wiązał się z kobietą
z herbem. Co ważniejsze, rycerstwo nie próbowało ingerować w każdy
aspekt życia swoich poddanych. Kmiecie mieli prawo przekazywać
używaną ziemię w  spadku, a  nawet kupować jej skrawki od innych
gospodarzy. Mieli też pewną autonomię sądową i  swoisty samorząd,
choć ich zakres nie jest pewny i  raczej nie był tak szeroki, jak sądzą
piewcy średniowiecznej chłopskiej wolności[20]. To wszystko nie
oznacza jednak, że życie wieśniaków było proste, a  nakładane na nich
obciążenia – nieznaczne.



Mit króla chłopów, Kazimierza Wielkiego, przetrwał stulecia. Niewiele jest w nim
prawdy. (Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)

Panowie ograniczali presję nie z  racji humanitaryzmu, z  odruchu
serca, ale z  tej prostej przyczyny, że nie sądzili, iż z  chłopów można
więcej wycisnąć. W  średniowieczu ziemia dawała niewielkie plony.
Z  jednego wysianego ziarna uzyskiwano trzy, tylko z  rzadka cztery.
Jedno znów szło na zasiew, resztę w większości przejadano. Nadwyżka
była skromna, a ceny za płody rolne, jakie dało się uzyskać na targach,
bardzo niskie. Niewielkim przychodem gospodarz dzielił się
z  właścicielem gruntu, z  Kościołem, z  państwem ściągającym podatki.
Bilans nie był zachęcający.

Dla początków XV  wieku  – a  więc czasów Władysława Jagiełły  –
oszacowano, że rodzina kmieca z  Małopolski posiadająca duże,



„pełnołanowe”, gospodarstwo mogła w  okresie urodzaju liczyć na
zarobek rzędu ponad 100 groszy rocznie. W przeliczeniu na dzisiejsze
pieniądze to 4000  złotych  – choć szacunek jest oczywiście bardzo
przybliżony. Na taką kwotę pracowało przeciętnie czterech dorosłych
w rodzinie mającej jeszcze dwójkę małych dzieci, też angażowanych do
pomocy w  miarę możliwości. Zarobki na osobę wynosiły niespełna
półtora grosza na miesiąc (czyli około 50  dzisiejszych złotych). Nawet
proste trzewiki kosztowały kilka razy więcej. Kożuch wymagał pracy
jednego członka rodziny przez 14  miesięcy. Za zarobki miesięczne
można było natomiast kupić worek gwoździ.

Bez porównania gorsza była sytuacja małych gospodarstw,
połówkowych. Zajmujące je rodziny mogły liczyć na średnio 5  groszy
rocznego dochodu. To jakieś 200  dzisiejszych złotych, albo niespełna
3  złote na osobę miesięcznie. A  mowa o  dochodach w  dobrych latach.
Nagły grad, dotkliwe ulewy, inwazja szkodników albo klęska suszy
szybko wpędzały w  tarapaty nawet duże chłopskie gospodarstwa. Dla
kmieci pracujących na skąpej roli każdy nieurodzaj oznaczał widmo
głodu[21].

Ci, którzy wierzą w  wizję szczęśliwych średniowiecznych chłopów,
twierdzą, że wieśniacy mieli przynajmniej wolność osobistą: w obliczu
nędzy mogli opuścić gospodarstwo albo wysłać jednego z  synów do
pracy w mieście, by w izbie ubyło gęb wymagających wykarmienia. Ale
to również bardziej mit niż prawda. Chłopom zawsze utrudniano
porzucanie roli. Zwykle pan godził się na wychodźstwo najwyżej kilku
osób rocznie ze wsi. Emigranci musieli mu się opłacić, niekiedy też
znaleźć zastępcę na swoje miejsce. „Nie było to więc odejście łatwe
i  wolność szeroko rozumiana”  – podkreślał znawca tematu, profesor
Andrzej Wyczański. Z czasem pętlę tylko zaciskano[22].

Znamienna rzecz, że to za panowania i  na polecenie Kazimierza
Wielkiego po raz pierwszy wprowadzono odgórne, „ustawowe”
ograniczenie wolności kmieci. Ostatni Piast na polskim tronie, od
stuleci chwalony jako „król chłopów” oraz wielki obrońca włościańskiej



wolności, zawarł w swoich sławnych statutach przepisy, w myśl których
w  małopolskich wsiach najwyżej dwóch kmieci rocznie mogło opuścić
miejscowość bez zgody pana. W  Wielkopolsce z  kolei nakazywano
pozostawiać domy w  dobrym stanie, a  prawo do emigracji
obowiązywało tylko przez jeden jedyny dzień w  roku: chłop mógł
opuścić wieś w  Boże Narodzenie. Reguły skodyfikowano w  połowie
XIV  wieku, ale niewątpliwie obowiązywały już wcześniej, jako prawa
zwyczajowe. Teraz zostały potwierdzone i  umocnione. A  za nimi szły
kolejne restrykcje. Można przytoczyć chociażby dokument z  1359  roku
stanowiący, że chłop, który przekroczy granicę między ziemią chełmską
a  lubelską, zostanie automatycznie uznany za niewolnego. Taka sama
kara czekała jego żonę oraz dzieci[23].

Już w  średniowieczu pojawiały się głosy, że wszyscy wieśniacy nad
Wisłą są traktowani niczym niewolnicy. Wyjątkowo ostro wypowiadał
się o  tym Jan z  Ludziska  – wykładowca Akademii Krakowskiej,
humanista, astronom i  retor, z  pochodzenia chłop z  Kujaw.
W 1447 roku, w mowie wygłoszonej w związku z wyborem Kazimierza
IV Jagiellończyka na polskiego króla, pytał: „Dlaczegóż w tym kraju tak
bogatym kmiecie żyją w niewoli i cierpią taki ucisk, jak niegdyś synowie
Izraela w  Egipcie?”. Elekta wzywał do dokonania „reform”, do
„zniesienia niewoli”. Argument miał jeden: przecież „jasną jest rzeczą,
że natura wszystkich ludzi zrodziła równymi”. Że chłop to też człowiek,
taki jak szlachcic[24]. Już w  XV  wieku ta zasadnicza teza napotykała
opór. Dekadę przed tym, jak Jan z  Ludziska wygłosił swą orację,
charakterystyczna historia wydarzyła się na Mazowszu. Pewien
gospodarz pozwał swojego pana, Sebastiana z  Tymanki. Na procesie
stawił się jednak tylko sam szlachcic. Zapytany o  nieobecność chłopa
odparł krótko: „Ściąłem go”[25]. Dla niego najwidoczniej poddany
człowiekiem już nie był.

Polscy chłopi w  XV  stuleciu byli ubezwłasnowolnieni, w  znacznym
stopniu przywiązani do gleby, którą uprawiali. Nie mieli siły
politycznej, nie traktowano ich jak osobnego stanu posiadającego



przyrodzone prawa. Grunt pod radykalne przemiany został położony.
Pełne poddaństwo było warunkiem koniecznym dla wprowadzenia
pańszczyzny[26]. Już nie w  rozumieniu przymusowej pracy przez
kilkanaście dni w  roku, ale wszechogarniającego obciążenia,
decydującego o całej egzystencji chłopów.

Prekursorzy pańszczyzny

Nie wiadomo, w  czyjej głowie najwcześniej zrodził się pomysł nowej
formy pańszczyzny. Nie da się też stwierdzić, gdzie w  pierwszej
kolejności wprowadzono go w  życie. Wiadomo jednak, jaka potęga
polityczna i  gospodarcza faktycznie przekuła ideę w  rzeczywistość,
doprowadziła do jej upowszechnienia, a następnie zainspirowała polską
szlachtę i królów.

Spośród wszystkich panów, pod których władzą znajdowali się chłopi
w  późnośredniowiecznej Polsce, dostojnicy Kościoła przywiązywali
najmniejszą wagę do wyciskania z  nich pieniędzy. Wieśniacy żyjący
w  dobrach biskupów oraz na ziemiach klasztornych płacili oczywiście
czynsze, ale nie tak uciążliwe, jak kmiecie podlegli rycerzom. W  XV-
wiecznej Małopolsce ściągano z nich opłaty średnio o niemal 50 procent
niższe niż we wsiach szlacheckich. Stratę Kościół rekompensował sobie
w  myśl starej benedyktyńskiej reguły: Ora et labora. Oczekiwał  – rzecz
oczywista  – że kmiecie będą się sumiennie modlić. Przede wszystkim
jednak wymagał od nich, by pracowali bezpośrednio na rzecz władzy
duchownej.

Już dokumenty z  początku stulecia dowodzą, że „renta odrobkowa”
była we wsiach kościelnych zwykle dużo wyższa niż we wszelkich
innych. Najciekawsze szczegóły przynosi jednak tekst z  czasów
Kazimierza Jagiellończyka, sporządzony przez najsłynniejszego
dziejopisa w  polskiej historii. Jan Długosz  – kanonik krakowski
i  nauczyciel monarszych synów, zapamiętany za sprawą



monumentalnych Roczników czyli kronik – ostatnią dekadę życia spędził
nad innym projektem. Na polecenie biskupa stworzył szczegółową
ewidencję majątków podległych krakowskiemu hierarsze. Dzięki jego
Liber beneficiorum, księdze uposażeń, wiadomo, że w  latach 1470–
1480 już w 83 procentach wsi kościelnych na południu kraju odrabiano
pańszczyznę tygodniową[27].

Obowiązkiem kmieci nie była praca przez pojedyncze dni w roku, ale
przynajmniej przez jeden dzień w każdym tygodniu. Łącznie dawało to
przeszło 50 dni rocznie poświęconych nie na własną gospodarkę, ale na
potrzeby kościelnych zarządców. Różnica w  stosunku do dawnych
rozwiązań była ogromna: kilku-, często wręcz kilkunastokrotna.
Hierarchia duchowna doszła jednak do przekonania, że
roboczodniówki przydadzą jej się bardziej niż dodatkowe kwoty
z  czynszów. Stopniowo taką opinię zaczęli podzielać także inni
panowie.

Na Mazowszu już w  1421  roku przyjęto odgórnie, że wszyscy chłopi
powinni odrabiać przynajmniej jeden dzień pańszczyzny w  tygodniu.
Sejmik szlachecki w  ziemi chełmskiej wydał podobne rozstrzygnięcie
w  roku 1477. Wreszcie w  roku 1520  w  sprawie wypowiedział się polski
monarcha. Król Zygmunt Stary, w  ramach tak zwanego przywileju
toruńsko-bydgoskiego, ogłosił, że przynajmniej jeden dzień
pańszczyzny tygodniowo ma stanowić obowiązek każdego chłopa
w  kraju, tak w  dobrach monarszych, kościelnych, jak i  szlacheckich.
Żadna z  wymienionych ustaw nie przyniosła bezpośrednich skutków.
W  początkach XVI  wieku były w  Polsce obszary, gdzie pańszczyzny
tygodniowej niemal nie znano, ale też takie, gdzie stanowiła ona
obciążenie powszechne. Decyzji książąt, królów i  sejmików nie
próbowano w  żaden sposób narzucać. Stanowiły one wyraźny symbol
kierunku, w  jakim zmierzały przemiany. Decyzja o  wprowadzeniu
pańszczyzny, o  jej formie i wymiarze, zależała jednak każdorazowo od
zwierzchnika danych włości. Od tego, czy był on w stanie wykorzystać
pracę chłopów dla własnej korzyści. W  praktyce zaś od tego, czy miał



folwark, na którym mógł przymusić poddanych do bezpłatnych,
nieustannych robót[28].

Mały spichlerz Europy

Folwarki istniały w  Polsce niemal od zawsze. W  źródłach określano je
na kilka sposobów. Funkcjonował zapis „folwark”, ale też „folwarek” lub
„wolnarek”; choć miejsca te z  wolnością nie miały, rzecz jasna, nic
wspólnego. Chyba że z  wolnością rycerzy. Folwarki były konieczne, bo
przecież niemal każdy członek warstwy uprzywilejowanej miał rodzinę
i  służbę, wymagające wyżywienia. Prawdę tę można odnieść tak do
wieku  XV, jak i  XI, gdy Piastowie dopiero zaczynali obdarowywać
wiernych wojów ziemią. W  średniowieczu folwarki były zwykle
niewielkimi gospodarstwami, bezpośrednio przylegającymi do siedzib
panów. Miały zapewniać dworom i  zameczkom względną
samowystarczalność. Na tym ich rola właściwie się kończyła. Rycerze
przejadali to, co zebrano i wyhodowano. Nie angażowali się natomiast
w  handel, nie próbowali zarabiać na płodach rolnych. W  efekcie nie
potrzebowali ani rozległych pól, ani dużej siły roboczej. Sytuacja zaczęła
się zmieniać w  wieku  XV. A  szlachcice w  coraz większym stopniu
zaczęli wchodzić w rolę biznesmenów[29].

Wśród znawców tematu wciąż nie ma zgody co do tego, jakie
przyczyny doprowadziły do przewrotu: do wzrostu folwarków i  do
rozbudzenia zainteresowania panów intensywną, zorganizowaną
uprawą z przeznaczeniem na handel. Dawniej sądzono, że decydujące
znaczenie miał eksport zboża na zachód. Zapotrzebowanie na żywność
w Holandii i we Francji windowało ceny, a żądna zysku polska szlachta
zaczęła na masową skalę spławiać żyto i  pszenicę Wisłą do Gdańska.
Taka interpretacja sprawiła, że zbrojny triumf Polski i  Litwy nad
zakonem krzyżackim  – opiewany przez współczesnych i  potomnych  –
zaczął być postrzegany jako źródło niedoli polskich chłopów. Bo



przecież bez odbicia Gdańska i  ujścia Wisły w  latach 60. XV  wieku
eksport na masową skalę nie byłby możliwy. Dzisiaj wiadomo już
jednak, że historykom skutek pomylił się z przyczyną. Folwarki zaczęto
rozbudowywać i  przekształcać w  swoiste przedsiębiorstwa, jeszcze
zanim Pomorze powróciło do Polski. Także wzrost wyzysku chłopów
w wielu regionach wyprzedził rozstrzygającą wojnę z Krzyżakami[30].

Przez polskie porty, z Gdańskiem na czele, przechodziło 100 tysięcy ton zboża rocznie.
(Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)

Nie brakuje alternatywnych teorii. Część badaczy sądzi, że szlachta
zainteresowała się handlem, bo straciła dotychczasowe zajęcie
w  postaci wojaczki. W  efekcie, jak stwierdził już Jan Kochanowski,
nawiązując do Biblii, panowie przekuli „ojcowskie granaty” (a  więc
miecze) na pługi[31]. Rzeczywiście, w połowie XV wieku w Polsce zaczęto
dostrzegać wartość profesjonalnej, najemnej armii. To właśnie dzięki
zaciężnym żołnierzom udało się złamać krzyżacką potęgę. Pospolite
ruszenie wciąż było jednak zwoływane. W  wieku  XV zdarzało się to



nawet częściej i  na większą skalę niż w  drugiej połowie stulecia XIV.
Trudno więc mówić o bezczynności panów herbowych[32].

Według innej propozycji szlachta zainteresowała się sprzedażą zboża
nie w  reakcji na dobrą koniunkturę, ale wprost przeciwnie  –
w  odpowiedzi na kryzys gospodarczy, jaki miał ogarnąć Polskę
u  schyłku epoki średniowiecznej. Problem w  tym, że nikt nie zdołał
udowodnić, iż za czasów Władysława Jagiełły i  jego synów kraj nad
Wisłą rzeczywiście zmagał się z  recesją. Wyzwaniem dla warstwy
uprzywilejowanej było natomiast niewątpliwie psucie monety. Dobre
(zawierające dużo srebra) grosze czeskie, będące w  powszechnym
użyciu w XIV stuleciu, zostały wyparte przez o wiele mniej wartościowe
pieniądze wybijane w rodzimej mennicy. Formalnie nominały nie uległy
zmianie, ale faktycznie grosz polski był wart znacznie mniej niż czeski.
W efekcie szlachta mniej zarabiała na czynszach. Panowie mieli powód,
by zwiększać obciążenie chłopów, ale też  – by szukać nowych źródeł
zarobku[33].

Okazja do pomnożenia dochodów pojawiła się nie za sprawą
eksportu, ale... przez to, że Polskę oszczędziła epidemia czarnej śmierci.
Wbrew często powtarzanej wersji dżuma dotarła nad Wisłę. Jej
pierwsze uderzenie, które na całym kontynencie przyniosło śmierć
nawet 60  procent populacji, w  państwie Piastów okazało się jednak
dużo mniej niszczycielskie[34]. W  połowie XIV  wieku nie doszło do
katastrofy demograficznej, potem zaś liczba ludności rosła
w  imponującym tempie. Od czasów Kazimierza Wielkiego do
roku  1500  populacja Korony przynajmniej się podwoiła. W  samym
wieku  XV  w  kraju założono też niemal 300  miast. Te już istniejące
rozwijały się, potrzebując coraz więcej żywności. Rynek wewnętrzny
rósł, a  w  efekcie rosły też ceny. Jednocześnie z  dekady na dekadę
poprawiały się plony. Podniesienie jakości narzędzi, lepsze nawożenie,
zajmowanie pod uprawę wcześniej pustych, a  przez to
niewyjałowionych pól – wszystko to sprawiało, że od 1400 do 1500 roku
zbiory zwiększyły się średnio nawet o 30 procent[35].



Szlachta zawsze musiała się parać rolnictwem, dla własnego,
biologicznego przetrwania. W  wieku  XV, po raz pierwszy w  dziejach
Polski, zajęcie to zaczęło się także opłacać. A w stuleciu XVI mogło już
przynosić pokaźne zyski. To wtedy na znaczącą skalę podjęto wywóz za
granicę. Ze zbożowym biznesem epoki renesansu wiąże się wiele
nieporozumień. Wbrew dawnym twierdzeniom zwyczajni szlachcice
tylko z rzadka zajmowali się spławem. Transport zboża był drogi, jego
jednoczesne przygotowanie do sprzedaży problematyczne, a  cały
proceder intratny, tylko gdy obracano dużą ilością towaru. Do Gdańska
swoje zbiory wysyłali zwłaszcza właściciele majątków położonych blisko
Wisły oraz jej dorzeczy; głównie też ci z północy kraju, a nie z odległej
Małopolski. Niemal połowę całego zboża kierowanego ku Bałtykowi
sprzedawali wielcy magnaci oraz przedstawiciele wysokiego kleru.
Resztę głównie mieszczanie. Łącznie 5 procent całych polskich zbiorów
żyta i pszenicy trafiało na eksport. Było to około 100 tysięcy ton zboża.
Ilość pozwalająca wyżywić do 750 tysięcy osób. I na pewno zbyt mała, by
nazywać Polskę „spichlerzem Europy”. Trzy razy więcej zboża
sprzedawano na rynku wewnętrznym  – w  miastach, na targach
i jarmarkach. Reszta była spożywana na wsi lub zużywana na ponowny
zasiew. Wspomniane 5 procent wystarczało jednak, by jeszcze bardziej
podbić ceny zboża w  całym kraju, a  zwłaszcza w  prowincjach
zaangażowanych w handel dalekosiężny[36].

Opłacalność rolnictwa rosła wreszcie i  ze względów globalnych.
Polska szlachta bogaciła się, bo hiszpańscy i  portugalscy
konkwistadorzy dokonali brutalnego podboju Ameryki Południowej.
„Odkrycie” Nowego Świata przyniosło jego rdzennej ludności
zniewolenie i  śmierć od niszczycielskich chorób przywleczonych
z  Europy. W  samej Europie doprowadziło natomiast do
bezprecedensowego nadmiaru kruszców. Od 1500  do 1600  roku
z Ameryk sprowadzono 150 ton złota i 7,5 tysiąca ton srebra. W każdym
tygodniu na Stary Ląd trafiało średnio niemal 1,5  tony tego drugiego
kruszcu. Efektem była inflacja na skalę, jakiej nie notowano nigdy
wcześniej. W górę wystrzeliły niemal wszystkie ceny. Żywność drożała



jednak o  wiele szybciej niż wszelkie wytwory rzemiosła. Zjawisko
notowano tak samo w Hiszpanii, Italii, we Francji, jak i w Polsce. U nas
dysproporcja była zresztą nawet większa niż na zachodzie Europy.
Dobrze znane są ceny, jakie za różne towary płacono w Krakowie. Żyto
w  ciągu XVI  stulecia zdrożało nawet o  400  procent. Dla porównania
sukno krajowe było po 100  latach jedynie o 50 procent droższe, a buty
zdrożały o 100 procent[37].

Z  roku na rok koniunktura tylko się poprawiała. Dla właścicieli
ziemskich nie ulegało już wątpliwości, że warto, a  nawet trzeba z  niej
korzystać. Pytanie brzmiało: jak to robić najwydajniej?

Kapitalizm bez ryzyka

Założenie stojące za tak zwaną gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą
da się zamknąć w  trzech zdaniach. Folwark nowożytny,
w  przeciwieństwie do średniowiecznego, produkował na zbyt, dla
zysku. W efekcie produkował więcej. Wymagał nadzorców, organizacji
pracy, a przede wszystkim ludzi, którzy tę pracę będą wykonywać[38].

Tych ostatnich można było zatrudnić jako płatnych najemników,
czeladź. Niekiedy rzeczywiście tak robiono, zwłaszcza na obszarach
o wysokiej kulturze rolnej i wyjątkowo dobrych glebach. Wtedy jednak
całe ryzyko spadało na właściciela folwarku. Musiał płacić pracującym
niezależnie od wysokości zbiorów i  od tego, za jaką cenę udawało mu
się je sprzedać. Nieurodzaje i  kryzysy bezpośrednio uderzały go po
kieszeni  – zupełnie jak chłopów tyrających na własnych poletkach.
Folwarki oparte na pracy najemnej działały na Żuławach Malborskich,
gdzie warunki do rolnictwa były wprost idealne. Policzono, że
właściciele tych gospodarstw wydawali przeszło 1/3 swoich przychodów
na wynagrodzenia dla czeladzi. Na innych obszarach folwarki były
mniej dochodowe; koszty pracownicze musiałyby więc pochłaniać
większość kwot uzyskiwanych ze sprzedaży plonów[39]. W  gorszych



latach gospodarstwa balansowałyby na granicy rentowności.
W wyjątkowo słabych – przynosiłyby straty. Z perspektywy XXI wieku te
wnioski wcale nie dziwią. W  naszych czasach w  niemal każdym
przedsiębiorstwie  – choćby najlepiej prosperującym  – koszty
działalności pożerają przytłaczającą część przychodów. Nawet u giganta
takiego jak Facebook roczne wpływy przekraczają wydatki tylko o  25–
35 procent. W Amazonie rentowność jest zaledwie kilkuprocentowa[40].
Ryzyko biznesowe jest wprost wpisane w ideę wolnego rynku. Polskich
szlachciców interesowała jednak tylko taka forma kapitalizmu, w której
żadnego ryzyka nie było.

Rozwiązaniem okazała się pańszczyzna. Zamiast zatrudniać stałą
służbę, płacić za każdą wykonaną pracę i  kontrolować koszty działań,
panowie postanowili przerzucić całą odpowiedzialność na chłopów. To
oni, w ramach obowiązkowej renty odrobkowej, mieli uprawiać ziemię
folwarczną, zbierać plony, a  nawet transportować je do miejsca
sprzedaży. Szlachcic (i  tak samo urzędnik królewski, dzierżawca bądź
zarządca najęty przez Kościół) wymagał i nic nie dawał w zamian. Chłop
musiał pracować własnymi narzędziami, a  nawet przy wykorzystaniu
swoich zwierząt pociągowych. Nie zapewniano mu wyżywienia, a  tym
bardziej paszy dla koni i wołów. Jedyną nagrodą było prawo do dalszego
używania własnego gospodarstwa, formalnie należącego do pana.

Druga połowa XVI  wieku była już okresem szczytowego rozwoju
nowego systemu. Folwarki produkujące na zbyt pokryły większość
kraju. Ich prowadzenie stało się zaś powszechnym, wręcz
obowiązkowym zajęciem właścicieli ziemskich. W  tym czasie około
10 procent wsi w Królestwie Polskim należało bezpośrednio do króla czy
też do państwa. 10 procent dóbr było w posiadaniu Kościoła. Z dekady
na dekadę rosła potęga magnaterii, a  pewne grunty wciąż znajdowały
się też w rękach mieszczan. Aż 60 procent wsi w kraju należało jednak
do szlachty średniej[41]. To ci szlachcice  – mający przeciętne majątki
i przeciętne wpływy – mieli pod sobą większość polskich chłopów. I oni
właśnie prowadzili najbardziej typowe folwarki epoki renesansu.



Wciąż nie były to gospodarstwa duże. Folwark odruchowo kojarzy się
z  wielką własnością albo z  PGR-ami z  czasów Polski Ludowej. Słowo
przywodzi na myśl swoistą fabrykę zboża, zakład iście przemysłowy.
W  wieku  XVI taka skala w  ogóle nie wchodziła jednak w  rachubę.
Wśród średniej szlachty byli ludzie posiadający po kilka wiosek. Byli też
tacy, którzy mieli tylko pół osady. Najbardziej typowy szlachcic był
jednak posiadaczem jednej wioski. I w tej wiosce stał jeden folwark[42].

Także wyobrażenia o wielkości dawnych osad wypada zweryfikować.
Nie były to ulicówki ciągnące się kilometrami i zamieszkane przez setki
osób. Mowa przecież o czasach, gdy populacja całej Polski była przeszło
dziesięć razy mniejsza niż dzisiaj. Anzelm Gostomski  – nowożytny
autorytet w  dziedzinie zarządzania folwarkami, zaufany dworzanin
Zygmunta Augusta  – twierdził na kartach swojej Ekonomii albo
gospodarstwa ziemiańskiego z  1588  roku, że idealna wieś to ta, w  której
zamieszkuje 100 kmieci. W rzeczywistości rzadko osiągano tak wysoką
liczbę. A już na pewno nie spotykało się wsi, gdzie było 100 samych tylko
gospodarzy, 100 głów rodzin.

W  przeciętnej miejscowości stało od kilku do kilkunastu zagród.
Wieś z  15  domami już uchodziła za całkiem sporą. W  wielu żyło
zaledwie 50  osób. Częstsze były te z  70  czy 80  mieszkańcami. Z  tego
bardzo dużą część stanowiły jednak dzieci. Wszystkie domy stały
zwykle blisko siebie. Wspólnota była zwarta, każdy doskonale znał
każdego. Sąsiadów spotykało się na co dzień[43].



Prowadzenie folwarków stało się ogromnie opłacalne. Ale tylko pod warunkiem, że
chłopi pracowali za darmo na swojego pana. Grafika Jeana-Pierre’a Norblina.

(Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)

Grunty uprawiane przez chłopów liczono w łanach bądź włókach. Jak
wszystkie miary tej epoki, nie miały one ściśle ustalonej, powszechnie
przyjętej wielkości. W  różnych wsiach różnie mierzono ziemię,
odmienne były zwyczaje i praktyki. Gospodarka naturalna nie znała też
tej obsesji na punkcie precyzji i powtarzalności, tak charakterystycznej
dla naszych czasów. Często sąsiedzi uprawiający ziemię obok siebie
mogli mieć łany nieco innej wielkości. Niekiedy łan czy też włóka liczyły
15  hektarów. W  innych wypadkach  – nawet powyżej 20. Średnio około
16, może 17 hektarów.



Formalnie cała ziemia we wsi należała do pana. Na większości
gruntów gospodarzyli jednak chłopi. W  przeciętnej osadzie z  drugiej
połowy XVI  wieku uprawiano 8  łanów ziemi. Z  tego 56  procent
stanowiły grunty kmieci, a  44  procent  – ziemie folwarczne. Jedne nie
były od drugich ściśle oddzielone. Spotykało się istne szachownice pól.
Każdy chłop miał po kilka albo nawet kilkanaście spłachetków. Różne
fragmenty gruntów folwarcznych przylegały zaś do ról różnych
chłopów. Także sam folwark nie leżał gdzieś w oddali. Stał we wsi bądź
zaraz obok niej[44]. Warto mieć ten szczegół na uwadze. Nie tylko po to,
by lepiej zrozumieć, jak wyglądały miejscowości sprzed niemal pięciu
stuleci, ale by pojąć, jak wyglądało codzienne życie naszych dalekich
przodków. Chłop stale znajdował się pod okiem pana. Niezależnie, czy
w danej chwili orał własne pole czy folwarczne, niezależnie, czy odrabiał
akurat pańszczyznę, czy odpoczywał po pracy w  swoim obejściu, był
niemal nieustannie w zasięgu wzroku i głosu człowieka, który w coraz
większym stopniu uważał się nie tylko za jego zwierzchnika, ale też  –
właściciela. Bliskość dworu i  niewielki rozmiar wsi pozbawiały go
prywatności i  niezależności. W  typowej osadzie żyło przecież mniej
dorosłych mężczyzn i  kobiet, niż dzisiaj pracuje w  średniej wielkości
firmie. Natomiast szef bądź jego zastępcy stale, przez całą dobę, byli tuż
za płotem.

Szlachcic co do zasady osobiście zarządzał folwarkiem.
W  przypadkach, gdy do pana należała tylko jedna wioska, folwark był
jednocześnie dworem i  na odwrót. Dom właściciela osady stanowił
siedzibę jego „przedsiębiorstwa”. W  XVI  wieku był to budynek
drewniany, zwykle parterowy, ze stromym dwuspadowym dachem
krytym gontem. Do środka wchodziło się przez sień, a  główne
pomieszczenie  – jednocześnie sypialnię państwa i  pokój dzienny  –
stanowiła tak zwana biała izba. To tam stał piec kaflowy, zapewniający
ciepło zimą. Lepiej sytuowani szlachcice mieli poza tym osobną
„komnatę” czy też „kownatę” z  kominkiem, gdzie przyjmowano gości.
We dworze była jeszcze kuchnia, a  do tego komory  – służące za
dodatkowe sypialnie (tyle że pozbawione własnego ogrzewania),



schowki, pomieszczenia gospodarcze, służbówki. Mały dwór mógł mieć
łącznie trzy czy cztery pomieszczenia. Duży – nawet 10.

Zależnie od skali gospodarstwa różne prace związane z działalnością
folwarku wykonywano w  sieni i  komorach bądź stawiano na ich
potrzeby osobne budynki obok dworu. Wokół podwórza mogły
znajdować się piekarnia (co dawało większe szanse na uniknięcie
pożaru niż przy wypieku chleba w samym domu), łaźnia, mały browar.
„Komórki potrzebne”, czyli ubikacje, częściej chyba umieszczano
w  głównym domu niż w  odrębnych budyneczkach. Folwark miał poza
tym swoją oborę, ewentualnie osobną stajnię, kurnik, magazyn na
narzędzia gospodarskie, spichrz na ziarno i  inne suche produkty do
codziennego użytku. Łatwo psującą się żywność przechowywano
natomiast w podziemnych loszkach, wypełnianych lodem w zimowych
miesiącach[45].

Najważniejszą z  perspektywy gospodarczej część zabudowań
stanowiło jednak tak zwane gumno. W  jego skład wchodziły stodoła
bądź stodoły, a poza tym brogi, a więc proste daszki na słupach, służące
do zabezpieczenia zebranego zboża. Właśnie do gumna chłopi zwozili
wszelkie płody rolne zebrane na gruntach folwarcznych. Stamtąd
kierowano je następnie do obróbki bądź na sprzedaż. Gumno, zwykle
stojące w  pewnym oddaleniu od dworu, budziło u  mieszkańców wsi
najgorsze skojarzenia. Tam, nie zaś w  samym domu pana,
koncentrował się ich wyzysk. „Chłopkiem zasiać, zaorać, chłopkiem do
gumna zebrać, chłopkiem wymłócić, na pieniążki obrócić”  – wyliczał
wiejskie trudy autor anonimowego Lamentu chłopskiego z przełomu XVI
i XVII wieku[46].

Obok dworu niekiedy stawiano jeszcze osobny budynek bądź
budynki dla służby. Zwykle nie zachodziła jednak taka potrzeba. Kadra
typowego folwarku opartego na pracy przymusowej była bardzo
nieliczna. Wszelkie obowiązki starano się przecież zrzucać na chłopów.
Profesor Andrzej Wyczański szacował, że szlachcic zatrudniał na stałe
przeciętnie tylko siedem osób. Jeśli pan miał inne zajęcia – i  jeśli mógł



sobie na to pozwolić  – przyjmował zarządcę majątku: „urzędnika”,
„dwornika”, w  kolejnych wiekach nazywanego w  dużych majątkach
także „ekonomem”. W  drobnej własności raczej się to jednak nie
zdarzało. W  praktyce angażowano tak zwaną dwórkę, by asystowała
pani i  zastępowała ją w  razie potrzeby, oraz „włodarza”  – jednego
z  chłopów, który zarządzał pracą pańszczyźnianą, gdy nie robił tego
osobiście dziedzic. Co  ważne, włodarz nie dostawał pensji.
Przysługiwało mu tylko zwolnienie z pańszczyzny i innych powinności.

Poza tym w  folwarku zatrudniano jednego lub dwóch parobków,
czasem rataja, czyli oracza, czasem też woźnicę. W  domu pracował
jeszcze jeden służący, do codziennych zajęć, w gospodarstwie natomiast
pastuch. Pani miała na usługach jedną albo dwie dziewczyny
folwarczne, kucharki. W  razie potrzeby najmowano młodocianych
pomocników. Z tym że ci raczej nie mogli liczyć na wypłatę w gotówce.
Dzieci pracowały w  zamian za wyżywienie, miejsce do spania,
przyodziewek.

Dwórka mogła zarobić 50–60  groszy rocznie, parobek w  XVI  wieku
podobnie. Choć z kolejnego stulecia znane są już liczne przykłady, gdy
parobkowie inkasowali sporo więcej niż nawet najwyżej postawiona
kobieta wśród służby. Termin wypłaty uposażenia przypadał zwykle
w  Boże Narodzenie, a  umowy ze służbą zawierano na okres jednego
roku. Miały one, jak się sądzi, tylko formę ustną; pan mógł w dowolnym
momencie pozbyć się niechcianego wyrobnika. Przykłady z  kolejnych
dekad pozwalają też przypuszczać, że członek czeladzi dostawał drobną
zapłatę w  chwili rozpoczęcia pracy, a  potem ewentualnie cząstkowe
zaliczki co kilka tygodni bądź miesięcy. Przy wciąż postępującej inflacji
wartość zarobków szybko spadała, a  same kwoty ulegały częstym
zmianom. Kwota 60  groszy z  1560  roku odpowiadała niemal tysiącowi
dzisiejszych złotych. Ale w 1580 roku taka sama wypłata była warta już
tylko niecałe 700  złotych w  naszych pieniądzach. Poza tym członek
czeladzi często otrzymywał materiał na ubranie oraz buty. Co zaś
najważniejsze: miał zapewnione miejsce w  komorze i  wikt.



W  warunkach życia wiejskiego pensje (wtedy nazywane „mytem”)
czeladzi mogły uchodzić za atrakcyjne, a  nawet budzić zawiść
niektórych sąsiadów. Przepaść między tym, co zarabiała służba, a tym,
ile ze swego folwarku wyciągał sam szlachcic, była jednak
monstrualna[47].

Przeciętny folwark miał około 60 hektarów ziemi uprawnej (3,6 łanu).
W  praktyce jednak  – tylko połowę z  tego. Aby uniknąć wyjałowienia
gleb, na gruntach uprawiano na przemian rośliny jare (wysiewane
wiosną) i  ozime (wysiewane jesienią). W  każdym roku  1/3  pól leżała
odłogiem, by mogły się zregenerować. Co więcej, stosowana technika
orki pozostawiała średnio co 2 metry głębokie bruzdy, przy których nic
nie rosło. Tracono na nie nawet 20  procent ziemi. To marnotrawstwo
było polską specyfiką, niezrozumiałą dla przybyszów z Zachodu. Pewien
podróżnik z  Fryzji pisał z  zaskoczeniem w  XVII  wieku o  „bardzo
dziwacznie wąskich zagonach, nie więcej jak na dwa kroki szerokich”,
które widział na Mazowszu.

Głównymi uprawami były żyto (ok. 40  procent areału) i  owies
(35  procent). Pierwsze z  tych zbóż stanowiło podstawę wyżywienia
i  najważniejszy towar na sprzedaż. Drugim karmiono zwierzęta,
a  handel nim miał ograniczoną skalę. Pszenica była wprawdzie
najdroższa ze wszystkich zbóż, ale wymagała żyznych gleb
i  dokładniejszej orki. Wysiewano ją rzadziej, średnio tylko na
15  procentach gruntów. W  typowym folwarku, który był zarazem
siedzibą pana, 60  procent plonów dało się sprzedać. Reszta była
przejadana bądź używano jej na ponowny zasiew. Dodatkowy przychód
przynosiła hodowla, zwłaszcza bydła[48].

Zarobki szlachty były na tyle wysokie, że nie ma sensu wyrażać ich
w  groszach, jak w  wypadku myta służby. 30  groszy składało się na
1 złotego polskiego, nazywanego też florenem. Policzono, że przychody
typowego folwarku sięgały w  latach 1560–1570  około 203  złotych
polskich rocznie. 14  procent tej kwoty pan wydawał na pensje dla
czeladzi i  na najem dodatkowych, „dniówkowych” pracowników



w  okresach najintensywniejszych robót. Na czysto zostawały mu
przeciętnie 174 złote. To zaś oznacza, że szlachcic zarabiał przynajmniej
70  razy więcej od swojego parobka. W  przeliczeniu na dzisiejsze
pieniądze było to około 70–80 tysięcy złotych na rok[49].

Kwota nie do pogardzenia, choć też nie tak zawrotna, jak wielu
oczekiwałoby po ludziach posiadających całą wieś na własność. Sumę tę
należy jednak właściwie rozumieć. Tylko z  pozoru polski szlachcic
z  XVI  wieku zarabiał tyle samo, co statystyczny warszawiak według
GUS-u w roku 2018 (ponad 6,4 tysiąca złotych brutto[50]). Pan herbowy
w kraju szczycącym się złotą wolnością szlachecką nie uiszczał żadnych
podatków. Nie ponosił też innych kosztów, które drenują nasze XXI-
wieczne kieszenie. Nie płacił nic za swoje mieszkanie, nie miał żadnych
rachunków za media. Nie wykosztowywał się nawet na żywność, bo tę
brał z  folwarku. Podobnie było z  opałem  – drewno szlachcic zwoził
z  własnego lasu. Albo raczej kazał je zwozić parobkom bądź chłopom
w ramach pańszczyzny. Czekały go pewne koszty związane z wymianą
narzędzi, poszerzaniem inwentarza albo z  budową nowych stodół czy
komórek. Ogółem jednak zdecydowana większość ze wspomnianych
174 złotych polskich była czystym zyskiem. Za taką kwotę szlachcic mógł
kupić jakieś 650  litrów doskonałego zagranicznego wina, małmazji,
350  par dobrych butów, 10  koni albo przeszło 30  wołów. Obiektywnie
naprawdę dużo[51]. Ale w opinii samych dziedziców – stale zbyt mało.

Największa intrata

Przeszkodą w pomnażaniu przychodów nie był brak ziemi. Wprawdzie
populacja kraju stale i  szybko rosła, ale gęstość zaludnienia nad Wisłą
wciąż była niewielka. Nawet w  najlepiej rozwiniętych, centralnych
prowincjach nie przekraczała 20–30  osób na kilometr kwadratowy. To
nawet sześć razy mniej, niż wynosi dzisiejsza średnia dla całej Polski[52].
We wsiach wiele pól leżało odłogiem, istniały duże rezerwy do dalszego



rozwoju. W miarę możliwości korzystano z nich, a folwarki z dekady na
dekadę zwiększały powierzchnię upraw. Nie był to proces szybki ani
łatwy z  uwagi na niedobór innego rodzaju. Panowie stale zmagali się
z brakiem siły roboczej. Zwłaszcza zaś z brakiem tej siły, która nic ich
nie kosztowała[53].

W  czasach zmechanizowanego, opartego na płodozmianie,
wykorzystującego nowoczesne nawozy rolnictwa łatwo zapomnieć
o  tym, jak ogromnego nakładu pracy wymagała uprawa roli
w  minionych wiekach. Dzisiaj rodzina gospodarująca na typowej
małopolskiej własności o  powierzchni kilku hektarów jest w  stanie
wykonać wszystkie prace polowe w  ciągu 15–20  dni w  roku. Na
renesansowym folwarku było natomiast potrzeba nawet nie setek, ale
tysięcy roboczodniówek.

Sama orka, konieczna, by przygotować ziemię pod uprawę, trwała
przez wiele miesięcy. Wykonywano ją prymitywnymi pługami, które nie
były w  stanie przewrócić wierzchniej warstwy ziemi, lecz tylko ją
odkładały. W efekcie orkę powtarzano, zwykle aż trzykrotnie. Pierwsza
orka ugoru, „pokładanie roli”, przypadała na wiosnę. Drugą starano się
skończyć do lipca, przed żniwami, choć nie zawsze się to udawało.
Trzecia trwała nawet do końca września. Pługi były zbyt ciężkie, by
zaprzęgać do nich konie. Zwykle ciągnęły je dwa lub cztery woły.
Zwierzęta bardzo powolne, wymagające do prowadzenia nie jednej, lecz
dwóch osób. „Nie przypadkiem dawne nazwy »oracz« czy »rataj« były
ogólnym określeniem rolnika” – słusznie skomentował jeden z badaczy
tematu.

Żniwa z użyciem sierpów, w nierównym (z uwagi na bruzdy), często
podmokłym terenie wiązały się z  jeszcze większym nakładem pracy.
Trwały sześć albo nawet siedem tygodni i  nie można ich było już
bardziej przeciągnąć. W  tym newralgicznym okresie  – od którego
w  decydującym stopniu zależały przychody majątku  – typowy folwark
potrzebował ogromnej liczby prawie 650 roboczodniówek[54].



Zboże po wysuszeniu zwożono do stodół i  brogów. Mogło jednak
zostać wykorzystane bądź sprzedane dopiero po omłóceniu: a  więc po
oddzieleniu kłosów od ziarna. Jeszcze w  Encyklopedii rolniczej z  końca
XIX  wieku podkreślano, że „młocka stanowi jedną z  najuciążliwszych
robót gospodarskich”. Podobna opinia panowała w  Rzeczpospolitej
Obojga Narodów. Zboże wysypywano na przeznaczone do tego celu
klepisko w  stodole. Następnie chłopi uderzali w  kłosy cepami. Cep
składał się z  mierzącego około 120–150  centymetrów kija, trzonka
nazywanego „dzierżakiem” oraz z  przynajmniej dwa razy krótszego,
przymocowanego rzemieniem „bijaka”. Zadaniem chłopa było
zamachiwać się i uderzać bijakiem w kłosy, tak by wytłuc z nich ziarna,
ale przy tym ich nie rozgnieść. Proces był męczący i  powolny.
W  typowym folwarku młocka mogła zająć sporo ponad 300  dni pracy.
I  to pracy przy ciągłym poganianiu przez szlachcica, który dopiero po
wymłóceniu danej partii zboża mógł wysłać ją na targ i uzyskać zapłatę.
Zdarzało się, że żyto zwiezione z pól w sierpniu wciąż nie było w pełni
wymłócone latem kolejnego roku. Praca cepem stanowiła zaś tak stały
element życia rolników, że do języka polskiego na stałe weszło związane
z nią przysłowie. Nawet Polacy, którzy nigdy nie widzieli cepa na oczy –
i  którzy niekoniecznie wiedzą, jak cep wygląda i  jest skonstruowany  –
odruchowo stwierdzają, że rzecz nieskomplikowana i  oczywista jest
„prosta jak budowa cepa”[55].



Żniwa i młocka cepami. Ryciny z XVI-wiecznej edycji podręcznika rolniczego
O pomnażaniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków. (Crescenzi Pietro de, O pomnożeniu y

rozkrzewieniu wszelakich pożytkow ksiąg dwoienaście, Kraków 1571, domena publiczna)

Po młocce następowało żmudne czyszczenie ziarna (rzucanego
w tym celu szuflą pod wiatr). Dużego wysiłku wymagały też sianokosy.
Podobnie nawożenie (tym bardziej uciążliwe, że nawozu zawsze
brakowało, a  na pola wyrzucano zamiast niego chociażby muł ze
stawów; poza tym dopiero w  XVIII  wieku „wynaleziono” w  Polsce
osobne miejsca do składowania gnojówki). Nawet zajęcie z pozoru tak
oczywiste, jak wysiewanie, w czasach gospodarki naturalnej nastręczało
trudności. „Czynność [ręcznego wysiewu] wymagała dużego
doświadczenia, nie każdy mógł ją dobrze wykonywać”  – podkreślał
profesor Witold Kula. W  traktatach z  epoki zaznaczano też, że
wysiewowi powinny towarzyszyć tradycyjne praktyki magiczne,
pomagające w uzyskaniu dobrych plonów[56].

Marzeniem szlachcica było takie zorganizowanie folwarku, by nie
zatrudniać czeladzi, nie utrzymywać własnego inwentarza, nie
marnować owsa na karmienie bydła i  koni. Pan chciał, by cała praca



spadała na chłopów. A  wszelkie przychody zostawały w  jego szkatule.
Ten cel do pewnego stopnia udawało się realizować w  majątkach
wielkiej własności. Przykładowo folwarki królewskie wydawały na
pracowników trzy razy mniej niż szlacheckie  – najwyżej 5  procent
całych przychodów. To były jednak gospodarstwa dysponujące siłą
roboczą z kilku wsi. Typowy szlachcic, mający tylko jedną osadę, ciągle
potrzebował dodatkowych kadr. W  okresie żniw nawet przy pełnym
wykorzystaniu pańszczyźnianych chłopów i  pracowników folwarku
zwykle brakowało mu kilkuset dniówek, by zakończyć prace w terminie.
Musiał brać dodatkowych najemników tylko na ten okres, „ludzi
luźnych”, snujących się latem po kraju. Kiedy indziej też zmagał się
z  niedoborem. W  efekcie wciąż miał średnio siedem własnych wołów
w  oborze, pięć koni roboczych w  stajni. I  aż 1/3  prac wykonywał przy
wykorzystaniu folwarcznego, nie zaś chłopskiego, inwentarza[57].

Niedobór siły roboczej był niemal powszechny, trudno więc było
myśleć o  ściąganiu na większą skalę nowych chłopów do wsi. Zresztą
aby chłop za darmo pracował dla pana, należało mu przydzielić zagrodę
i  ziemię. To zaś wiązało się z  kosztem, jakiego szlachcic nie chciał
ponosić.

Właściciele ziemscy doskonale zdawali sobie sprawę z  tego, że
kmiecie są nieodzowni; że to od poddanych zależy nie tylko ich własny
dobrobyt, ale nawet istnienie świata w przyjętych ramach. O rolnikach
nie raz i  nie dwa pisano jako o  najważniejszej, nieodzownej warstwie
społeczeństwa. „Wszystko, co żyje, dzięki nim żyje”  – podkreślał
kronikarz Marcin Bielski. Ksiądz Fabian Birkowski, autor Kazań na
niedziele i  święta z  1628  roku, szerzej wyjaśniał, że wprawdzie natura
„wszelkimi sposobami człowieka dźwiga” i sama stara się mu dopomóc,
ale jednak „bez kmieci żadną miarą” nie może się obejść i nie może bez
ich pracy dostarczyć ludzkości „wystarczającego ratunku”. „Cały świat
stanie, gdy oracz przestanie robić na roli”  – podsumowywał
duszpasterz. Andrzej Frycz Modrzewski też pisał, że Rzeczpospolita
może „kwitnąć” tylko za sprawą kmieci „dających żywności nam



i  bydłu”. Zarazem przypominał braciom herbowym, że ci są panami
tylko dlatego, że mają nad kim panować. „Któż na ostatek będzie
szlachcicem, jeśli żadnego chłopa nie będzie?” – dopytywał. Szlachecką
zależność od poddanych najszerzej i najdobitniej wyraził jednak poeta
w  kontuszu, Piotr Zbylitowski. Przed czytelnikami roztoczył iście
apokaliptyczną wizję wsi, w  której zabrakło wyrobników
pańszczyźnianych. I  której wydelikacony, nienawykły do pracy
właściciel jest w stanie tylko załamać ręce, głodować i zapłakać w kącie
dworu.

 
Orać zapewne [my szlachcice] sami nie będziemy, ani ciężką kosą siec siana nie możemy.
Jak to tak, by w  cienkim atłasie iść za pługiem, dziś w  jednym orać, jutro zaś z  cepami
w  drugim. A  jeśli ani chłopek, ani ja sam robić nie będę, to niedługo o  głodzie w  swoim
kącie siędę[58].

 
Chłopów doceniano. Taki fakt nie budzi wątpliwości. Paradoks polegał
na tym, że opinia o  wielkiej roli kmieci nie popychała panów do ich
lepszego traktowania. Przeciwnie. Anzelm Gostomski uważał, że
„robota kmiotków” to największe źródło bogactwa, „największa intrata”
w  kraju. Resztę swojej księgi poświęcił jednak na tłumaczenie... jak
można najskuteczniej, najwydajniej i  najbardziej bezwzględnie
wyzyskiwać rzeczony skarb[59].

Właściciele ziemscy widzieli jeden, idealny z  ich perspektywy
i  niewymagający żadnych nakładów sposób na pomnożenie zysków
i  powiększenie folwarków. Zamiast zatrudniać kolejnych parobków
bądź skłaniać nowych chłopów do osiedlania się we wsi, stopniowo
zwiększali obowiązki tych kmieci, którzy już żyli na ich ziemi.
W  XV  wieku pańszczyzna tygodniowa  – o  ile w  ogóle ją stosowano  –
wynosiła zwykle jeden dzień z pełnorolnego gospodarstwa chłopskiego.
W  pierwszej połowie XVI  wieku w  dobrach należących do szlachty
i  Kościoła wymagano już z  reguły, by kmieć zapewniał dwa dni pracy
tygodniowo. W  drugiej połowie stulecia były to raczej trzy dni. Na



przełomie XVI i  XVII  wieku często cztery, a  w  niektórych dobrach  –
nawet pięć dni w każdym tygodniu[60].

Pobudki kierujące szlachtą są czytelne. To chciwość i  poczucie
bezkarności. Z czego jednak wynikał brak stanowczej reakcji chłopów?
Dlaczego milionowe rzesze wieśniaków godziły się na wielokrotne
zwiększenie swych codziennych obciążeń?

Wsi spokojna, wsi wesoła

Nie zawsze i  nie wszędzie chłopi potulnie akceptowali nowy wymiar
pańszczyzny. W 1543 roku – bardzo późno jak na miejscowe stosunki –
klasztor Świętego Ducha w  Krakowie postanowił narzucić rentę
odrobkową w  wymiarze jednego dnia na tydzień chłopom ze wsi
Krowodrza (dzisiaj to jedna z dzielnic miasta). Krewcy kmiecie wszczęli
awanturę. Doszło do bójki, a działający w  imieniu instytucji kościelnej
szlachcic Jan Ściborowski umarł na skutek odniesionych obrażeń.
Konsekwencje były dla chłopów katastrofalne. Część uczestników scysji
zbiegła i  wydano za nimi listy gończe. Innych uwięziono. Cała wieś
musiała zapłacić rodzinie zabitego ogromne odszkodowanie.
Pańszczyzna tygodniowa w  Krowodrzy została zaś wprowadzona, i  to
w wymiarze dwóch dni, a nie jednego, jak wcześniej zamierzano.

Do nawet ostrzejszej reakcji doszło w  wielkopolskiej wsi Dobrzeć,
należącej do miasta Kalisza. Gdy w  1590  roku wymiar pańszczyzny
został podniesiony do trzech dni tygodniowo, wściekli chłopi wszczęli
bunt. Nie dość, że odmówili jakiejkolwiek pracy, to jeszcze napadli na
folwark, zabierając 70  korców owsa, oraz na kościół, z  którego
zrabowali pieniądze, łącznie 800 złotych polskich. Także to wystąpienie
stłumiono, a  chłopi nie mieli innego wyjścia, jak tylko przyjąć nowy
wymiar świadczeń[61].

Podobne rewolty albo scysje zdarzały się i  gdzie indziej. Stanowiły
jednak wyłącznie margines. W  przytłaczającej większości spośród



przeszło 20 tysięcy polskich wsi epoki renesansu podwyżki pańszczyzny
przyjmowano ze spokojem. A przynajmniej: bez rozlewu krwi. Dlaczego
tak było? „Możliwe, że chłopi znosili przemiany dlatego, że właśnie były
one znośne”  – stwierdził przed laty profesor Witold Kula[62]. Nowe
badania w  temacie potwierdziły jego domysł. Stabilne warunki
klimatyczne, podwyższenie wydajności gleby, świetna koniunktura
gospodarcza, dużo szybszy wzrost cen żywności niż innych produktów.
Wszystkie te czynniki poprawiały nie tylko sytuację panów, ale też ich
poddanych. „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła?” –
pisał Jan Kochanowski w  wydanej już po jego śmierci, w  roku 1586,
Pieśni świętojańskiej o  Sobótce[63]. Pisał rzecz jasna z  perspektywy
zamożnego szlachcica, tylko z  zewnątrz oglądającego codzienne znoje
chłopów. Idealizował rzeczywistość, ale nie fałszował jej w  całości.
Akurat w  drugiej połowie XVI  wieku mogły istnieć wesołe i  spokojne
wsie. A przynajmniej – weseli i spokojni gospodarze.

Chłopi z  czasów Zygmunta Augusta i  Stefana Batorego byli
statystycznie dużo bogatsi od swoich prapradziadków żyjących w epoce
Władysława Jagiełły. Budżety kmiecych rodzin z  drugiej połowy
XVI  wieku zrekonstruował doktor Piotr Guzowski. Z  jego szacunków
wynika, że właściciel dużego gospodarstwa mógł zarobić rocznie, przy
dobrym urodzaju, 42  złote polskie[64]. W  przeliczeniu na dzisiejsze
pieniądze to w  przybliżeniu 17–19  tysięcy złotych. Obiektywnie
o  350  procent więcej niż w  minionej epoce. Przede wszystkich jednak
podana kwota naprawdę dobrze wypada na tle dochodów szlacheckich.
Właściciel typowego folwarku wyciągał przecież ze swojego majątku
tylko cztery razy więcej niż dobrze sytuowany chłop z własnej roli, już
po opłaceniu wszelkich podatków, czynszów i  danin. W  statystycznej
wsi epoki renesansu łączne dochody wszystkich kmieci były często
wyższe od dochodów pana. Widząc dobrą sytuację gospodarzy,
szlachcic tym chętniej zwiększał ucisk. Sami kmiecie mieli zaś pewne
oszczędności, jakieś pole manewru, pozwalające przyjmować nowe
obciążenia.



Polski chłop XVI  wieku  – a  przynajmniej chłop pełnorolny  – nie był
nędzarzem. Typowa chata kmieca miała trzy pomieszczenia ułożone
w linii, jedno za drugim. Mogła liczyć ponad 80 metrów kwadratowych
powierzchni. Faktycznie nawet nieco więcej, bo od strony frontowej
dach – kryty słomą, trzciną bądź nawet trawą – zwykle wypuszczano na
2, 2,5 metra do przodu, tworząc osłonięte od deszczu podcienie, rodzaj
ganku. Do środka wchodziło się przez sień bardzo niskimi drzwiami.
Dalej było największe pomieszczenie  – izba  – na końcu zaś ciasna
komora. Nie były to kurne chaty. W  domach zamożniejszych chłopów
stały piece z  murowanymi kominami. Okna wypełniano często, jak
w  średniowieczu, błonami zwierzęcymi, rybimi pęcherzami. Przed
wiatrem i deszczem chroniły je drewniane zasuwy bądź maty ze słomy,
tak więc we wnętrzu panował zwykle półmrok. Szklane szyby
w drewnianych ramach też nie były już jednak ewenementem. Zawsze
traktowano je natomiast z  wielkim pietyzmem, a  każdy przypadek
zbicia okna uchodził za kosztowną tragedię. We wnętrzu można było
znaleźć stoły, taborety, nie było za to łóżek. Zarówno do siedzenia, jak
i  do spania służyły ławy. Cenny dobytek, ubrania i  oszczędności
przechowywano w  skrzyniach. Często były one okute, zaopatrzone
w  zamki. Szczególną wagę przywiązywano do sprzętów i  narzędzi
metalowych. W chłopskich testamentach zwykle dokładnie je wszystkie
wyliczano.



Chłopski dom z podcieniem i szopą we Wrzelowcu na Lubelszczyźnie oraz plan
typowej chaty, dzielonej na trzy pomieszczenia. (Gloger Zygmunt, Budownictwo

drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1909, domena publiczna)

Wystrój kmiecej chaty był może nie spartański, ale na pewno prosty,
praktyczny. Za stałą cechę tych domostw należy jednak uznać
w  pierwszej kolejności ciasnotę. Na wspomnianych 80  metrach
kwadratowych żyło zwykle siedem lub osiem osób. Sień służyła do
pracy, w  miarę potrzeby przechowywano w  niej też płody rolne.
Gospodarz niekoniecznie mógł sobie pozwolić na dobudowanie przy
domu plecionej szopy. Każdy chłop pełnorolny dysponował jednak
przynajmniej niewielką oborą z  chlewikiem. Miał też stodołę
i nieodzowne klepisko do młocki.

Zwłaszcza zimą  – i  szczególnie w  biedniejszych zagrodach  – część
zwierząt hodowlanych trzymano w  sieni[65]. O  niezasobnych chatach
wiejskich tak opowiadał Marcin Kromer w 1578 roku:

 
Piece wieśniacze, zwykle dymne i  bez kominów, służą oprócz ogrzewania mieszkań, do
gotowania pokarmów i  pieczenia chleba, a  domy ich pełne są gęsi, kaczek, kur
z pisklętami, owiec, kóz, cieląt i prosiąt dla ochronienia ich od mrozu[66].

 



Z  rzadka zdarzyły się oczywiście też chaty większe, nawet takie, które
przypominały ubogie dwory szlacheckie. W  XVI  wieku notowano
przypadki, gdy szczególnie gospodarni chłopi zbijali spore majątki.
Niejaki Wojciech Wojtyra z Sowin w Wielkopolsce był tak zamożny, że
w  1558  roku pożyczył 100  złotych polskich (niespełna 50  tysięcy
w dzisiejszych pieniądzach) szlachcicowi, ten zaś zobowiązał się przed
sądem do spłaty długu w  ustalonym terminie. Pewien Stanisław
Marczyk zachował się z kolei jak najprawdziwsze panisko i podarował
kościołowi w  Długosiodle na Mazowszu „delię falendyszową, czapkę
lisią, dwa żupany, 16  łokci karazji”, grubego sukna hiszpańskiego oraz
inne stroje i materie. Znany jest wreszcie testament niejakiej Oleksiny
ze wsi Kleszewo pod Pułtuskiem, która jeszcze w  wieku  XVII zdołała
zgromadzić dobrze ponad 500  złotych polskich (wtedy wartych
w naszych pieniądzach około 60 tysięcy złotych)[67].

Dużo częściej widziało się jednak domostwa mniejsze i  uboższe od
opisanych powyżej. Musiało tak być, bo w  XVI  stuleciu gospodarstwa
pełnorolne nie stanowiły już standardu. W tych samych dekadach, gdy
tak wyraźnie rosły zarobki i  możliwości chłopów, w  szybkim tempie
kurczyły się uprawiane przez nich grunty. W  pełnym i  późnym
średniowieczu za normę uchodziły gospodarstwa o  powierzchni
jednego łanu. Można nawet stwierdzić, że łan uważano pierwotnie nie
za abstrakcyjną miarę ziemi, ale po prostu za taki areał, jakiego rodzina
chłopska potrzebowała, by się wyżywić i  zapłacić obowiązujące ją
daniny. W  momencie lokowania nowych wsi każdy gospodarz
otrzymywał do uprawy 1  łan. Nieliczni z  czasem powiększali rolę.
Większość chłopów z  pokolenia na pokolenie traciła jednak grunty,
a szlachcice jeszcze ten proces wspierali. Bardziej przecież opłacało im
się mieć dwóch chłopów  – i  dwóch wyrobników  – na małych
gospodarstwach niż jednego na dużym.

Dobry przykład stanowią chociażby wsie szlacheckie na
Lubelszczyźnie. W  pierwszej połowie XV  stulecia aż 93,5  procent
gospodarstw miało tam powierzchnię 1 łanu. Pod koniec tego wieku: już



tylko 43,9  procent. Resztę stanowiły głównie gospodarstwa półłanowe.
W  poszczególnych regionach proces postępował w  różnym tempie.
Wielkie kurczenie się gospodarstw objęło jednak prawie całą Polskę.
W XVI wieku pół łanu stanowiło już nie tylko średnią wielkość gruntów
kmiecych w większości prowincji koronnych, ale też nową normę. Przy
lokacjach wsi chłopom przyznawano nie cały łan, lecz połówkę[68].

Dwa razy mniejsze pole nie oznaczało dwa razy mniejszych
dochodów. Spadek był nawet ostrzejszy. Szacuje się, że rodzina kmieca
uprawiająca pół łanu mogła w  drugiej połowie XVI  wieku zarobić na
czysto – po opłaceniu wszelkich zobowiązań – 8 złotych polskich[69]. To
w  przybliżeniu 3,6  tysiąca złotych w  dzisiejszych pieniądzach. O  wiele
za mało, by przetrwać nieurodzaje, klęski żywiołowe, kryzysy. Warto
jednak porównać tę skąpą kwotę z wiadomościami na temat początku
XV  wieku. Jak się okazuje, tak zwany półrolnik z  epoki renesansu
zarabiał niewiele mniej niż chłop pełnorolny półtora stulecia wcześniej.
Nie był zupełnym bankrutem. A typowy szlachcic wierzył, że w okresie
dobrych zbiorów i świetnej koniunktury na zboże nawet z niego zdoła
zedrzeć więcej niż przed laty. „Chłopi się mają dobrze, mogą znieść
i  więcej powinności”  – brzmiała typowa opinia przytoczona przez
anonimowego autora Robaka sumienia złego.

Sytuacja wielu chłopów komplikowała się nie tylko z powodu utraty
ziemi. Poważnym problemem były też kredyty. Zadłużano się jeszcze
nie u  lichwiarzy, jak w  kolejnych wiekach, ale przede wszystkim
u krewnych. Wbrew dawnym wyobrażeniom w chłopskich chatach nie
mieszkały złożone, wielopokoleniowe rodziny. Gospodarstwa miały
więcej członków niż dzisiaj, ale u  ich podstaw stała doskonale znana
nam struktura. Kmiecie żyli w rodzinach nuklearnych, składających się
z rodziców i dzieci. Tylko czasem pod jednym dachem mieszkał jeszcze
któryś z dziadków[70]. Gdy gospodarz umierał lub był zbyt schorowany,
by dłużej uprawiać rolę, można było podzielić grunt między potomków;
to między innymi prowadziło do kurczenia się gruntów. Częściej jednak
całą zagrodę i  ziemię brał jeden z  synów. Jego obowiązkiem było



stopniowe spłacenie pozostałych spadkobierców. Roczne raty wynosiły
kilkadziesiąt groszy, termin pełnej spłaty sięgał niespełna dekady.
Podobnie rozwiązywano też inne transakcje, na przykład przy zakupie
ziemi czy inwentarza. W  efekcie gospodarze w  Małopolsce często
w skali roku spłacali więcej długów, niż uiszczali danin pieniężnych na
rzecz dworu, Kościoła i  państwa. Nie ciążyły na nich przynajmniej
odsetki. Kwoty wypłacano stopniowo, ale bez procentów[71].

Chłopi proszą o konie

Typowy kmieć w XVI wieku miał trochę pieniędzy. Miał ich jednak na
tyle niewiele, że zawsze dwa razy obracał w dłoniach szóstaka, szeląga
czy nawet półgrosza, nim zdecydował się go wydać. Nie brakuje
świadectw chłopskich obaw przed głodem, świadectw bezsilności wobec
wymagań panów i  nieprzewidywalności przyrody. Ten sam Jan
Kochanowski, który chwalił „wieś spokojną, wieś wesołą”, w  innych
strofach przemawiał słowami wieśniaczki:

 
Albo nas grady porażą, albo zbytnie ciepła każą; Co rok słabsze urodzaje, a zła drogość za
tym wstaje. Pracuj we dnie, pracuj w nocy, próżno bez pańskiej pomocy[72].

 
Z wieku XVI pochodzi także osobliwa „zagadka ludowa”. Z pozoru żart,
ale tak szczery i ponury, że nikogo nie mógł śmieszyć:

 
[Pytanie] O co chłopi najwięcej Boga proszą?
[Odpowiedź] O  konie do jeżdżenia, bo gdyby ich nie było, jeździliby ziemianie na
chłopach[73].

 
Tak samo, jak w minionym wieku, na kmieciu ciążył czynsz. Z dekady
na dekadę szedł on w  górę, choć wzrost zwykle nie dorównywał skali
inflacji. W  początkowym okresie rozwoju polskiego niewolnictwa
często zdarzało się, że wysokość czynszu wpływała na wymiar



pańszczyzny i  na odwrót. Tam, gdzie chłopi dużo płacili szlachcicom,
wymagano od nich mniejszych robocizn. Z  kolei w  dobrach, które
narzucały wysoką, tygodniową pańszczyznę, czynsze były mniej
dotkliwe[74]. Wydaje się, że podobna zasada mogła też obowiązywać
przy podnoszeniu obciążeń. Z perspektywy pana pańszczyzna opłacała
się dużo bardziej od czynszów. Typowy szlachcic z  folwarku zarabiał
wspomniane wyżej 174  złote polskie. Z  czynszów w  pieniądzu i  danin
w  naturze natomiast  – tylko 11,5  złotego. 94  procent pieniędzy
zapewniało mu własne gospodarstwo, w ogromnym stopniu obrabiane
przez przymuszonych do tego kmieci. Jeden łan ziemi na folwarku był
więc dla pana dziewiętnaście razy bardziej dochodowy niż jeden łan
zajęty przez chłopa[75].

Stała praca wieśniaka przydawała się szlachcicowi znacznie bardziej
niż garść jego monet raz do roku. Zapewne wielu właścicieli ziemskich
wymuszało coraz wyższe robocizny, grożąc, że w  przeciwnym razie
podwoją albo i potroją czynsze. Zdaniem historyków chłopi akceptowali
takie rozwiązanie, bojąc się większych obciążeń w  pieniądzu. Łatwo
pojąć tok myślenia gospodarzy. Nie był on może racjonalny, ale nie był
też różny od sposobu rozumowania dzisiejszych Polaków. Wielu
drobnych przedsiębiorców w XXI wieku woli osobiście wykonać nawet
żmudną, wielogodzinną pracę niż zlecić ją podwykonawcy, któremu
będzie trzeba zapłacić. Niżej cenią własny czas i własną robociznę, niż
wynikałoby z  czystej, biznesowej kalkulacji. I  wolą unikać oddawania
pieniędzy komukolwiek, nawet jeśli przez to koniec końców mniej
zarabiają.

Tak długo, jak pańszczyzna nie przekraczała jednego czy dwóch dni
w tygodniu, chłop mógł sądzić, że lepiej pracować dla pana i nie tracić
monet. Mógł tak sądzić, tym bardziej że przecież nie wymagano od
niego osobistej robocizny. Ojciec rodziny na folwark często wysyłał
raczej synów. Niektórzy badacze sądzą nawet, że chłopi wprost
preferowali pańszczyznę; że nawet oczekiwali od panów takiego



obciążenia i prosili ich o zamienianie czynszów na roboty. To już jednak
wniosek o wiele zbyt daleki, bardzo trudny do udowodnienia[76].

XVI-wieczny chłop tolerował pańszczyznę. Tolerował też jej wzrost,
w  dużym stopniu dlatego, że był to proces z  jego perspektywy bardzo
powolny. Liczbę dni pracy w tygodniu zmieniano, ale raczej nie częściej
niż raz na pokolenie. Synowie pracowali więcej niż ojcowie, ojcowie
więcej niż dziadkowie. Każdy miał jednak czas, by oswoić się ze zmianą,
nim nadchodziła kolejna[77].

Po kilku generacjach nie pamiętano już, że pańszczyzna miała
pierwotnie pozwolić na zachowanie pieniędzy we własnej skrzyni.
Z  czasem oszczędność zniknęła, bo przy wymogu pracy na folwarku
przez połowę bądź większość tygodnia kmieć nie miał wyjścia – musiał
zatrudniać własnych parobków, by obrobić także swoje pola. Szacuje
się, że każdy, kto u schyłku wieku XVI bądź w wieku XVII gospodarował
na więcej niż połowie łanu, miał płatną czeladź. Ogółem w 1590 roku już
ponad połowa kmieci zatrudniała służbę. I było to zjawisko wyjątkowe
w skali Europy[78].

Dodatkowy koszt dało się znieść. Tak samo jak dało się znieść raty
kredytów, kurczenie się gruntów, rosnące powinności i  fanaberie
szlachty. Wszystko to jednak było znośne tylko tak długo, jak trwała
perfekcyjna koniunktura. Ta zaś nie mogła utrzymywać się wiecznie.



XVI

II.
ZEZWIERZĘCENIE.

JAK LUDZIE STALI SIĘ BYDŁEM?

  wiek był pod wieloma względami najlepszy w  polskich
dziejach  – a  przynajmniej najlepszy z  perspektywy większości
mieszkańców kraju. Wiek XVII był z kolei bez wątpienia najgorszy. Nie
tyczy się to zresztą samej tylko Rzeczpospolitej. W  historii Europy
ostatniego milenium z  tym ponurym i  krwawym stuleciem o  tytuł
okresu największej degrengolady i  najgłębszego upadku może
konkurować co najwyżej wiek  XIV, gdy epidemia dżumy zabiła
większość mieszkańców kontynentu. W upiornej rywalizacji górę bierze
jednak stulecie XVII. Śmierć nie była wtedy równie szybka
i powszechna, co w czasie największej pandemii. Ale życie tych, którzy
jej uniknęli, przez całe dekady zdawało się raczej długim, nieznośnym
umieraniem.

Objawy wrzenia, tumultu i  zapaści obserwowano niemal wszędzie.
Państwa niemieckie zostały spustoszone przez wojnę
trzydziestoletnią  – najbardziej niszczycielski konflikt w  dziejach
Starego Świata przed XX  wiekiem. Większość badaczy sądzi, że walki
trwające od 1618  do 1648  roku doprowadziły do śmierci
1/3  niemieckojęzycznej ludności Europy. Zdaniem niektórych zginęła
nawet połowa wszystkich Niemców. Historyczka Veronica Wedgwood,
autorka klasycznego opracowania tematu, nazwała wojnę
trzydziestoletnią „wybitnym przykładem bezsensownego konfliktu
w  dziejach Europy”[79]. Równie bezsensownych, a  zwłaszcza niemal
równie brutalnych wojen było jednak w XVII wieku o wiele więcej.

Z  wyjątkowości sytuacji zdawali sobie sprawę już świadkowie
wydarzeń. W  1643  roku angielski kaznodzieja Jeremiah Whittaker



mówił: „nadeszły dni wstrząsu i  wstrząs ten jest powszechny. Objął
Palatynat, Czechy, Niemcy, Katalonię, Portugalię, Irlandię, Anglię”. Na
Wyspach Brytyjskich doszło do jedynej w  dziejach próby obalenia
monarchii. W 1649 roku król Karol I został ścięty na dziedzińcu swojego
ogromnego (największego w  Europie, liczącego 1,5  tysiąca
pomieszczeń) pałacu Whitehall. We Francji rodzina królewska musiała
salwować się ucieczką z  Paryża, gdy także jej życiu zagroziła wojna
domowa. Bunt stłumiono, ale był tylko jednym z  wielu. Niesamowicie
wielu. Pewien historyk policzył, że w  samej Prowansji  – gdzie
zamieszkiwało ledwie 3  procent całej ludności Francji  – między
schyłkiem wieku XVI a początkiem XVIII doszło do, bagatela, 374 rebelii
chłopskich. Średnio co niespełna cztery miesiące wybuchało nowe
powstanie. Zaburzenia te nie były w żadnym razie europejską specyfiką.
Do wojen ludowych, buntów i  zamachów stanu dochodziło też po
drugiej stronie świata. Przykładowo Chiny od 1628  do 1644  roku
zmagały się z olbrzymimi rebeliami chłopów[80].

Kryzys był globalny, bo też u jego podstaw leżało zjawisko obejmujące
całą Ziemię. Już od schyłku średniowiecza obserwowano stopniowe
ochłodzenie klimatu. Zaczynała się tak zwana mała epoka lodowcowa.
Zmiany początkowo były powolne, a ich skala – ograniczona. W efekcie
w  wielu regionach, chociażby w  Polsce, wydajność rolnictwa rosła,
zamiast spadać. Trend ten wyhamował jednak już w  wieku  XVI,
a  w  XVII uległ odwróceniu. Naukowcy  – między innymi poddany
polskiego króla, Jan Heweliusz z Gdańska – z niepokojem obserwowali
osobliwy fenomen. Plamy, dotąd stale widoczne na Słońcu, prawie
zupełnie zniknęły. Nowożytna astronomia nie była w  stanie wyjaśnić
źródeł zjawiska, a tym bardziej jego konsekwencji. Dzisiaj wiadomo już
jednak, że na XVII stulecie przypadł okres najniższej aktywności Słońca
w  całej znanej historii. W  liczbach bezwzględnych przyniosło to
z  pozoru niewielką zmianę. Średnie temperatury spadły o  najwyżej
jeden stopień Celsjusza. Pogoda stała się jednak wyjątkowo



nieobliczalna, a  zjawiska skrajne  – ciężkie mrozy, bardzo chłodne
wiosny bądź lata – o wiele częstsze niż w minionych stuleciach[81].

Już w XVI wieku obserwowano, że zimą zamarzają ogromne połacie
Bałtyku. Zachowała się nawet mapa z  1539  roku, wyjaśniająca, przez
które partie morza da się w  mroźnych miesiącach przeprowadzić
kawalerię i  armaty. Dla zachowania orientacji na ciągnącej się po
horyzont tafli lodu używano kompasów. W  wieku  XVII zamarzały
nawet Cieśniny Duńskie (rzecz dzisiaj zupełnie nie do pomyślenia), co
Szwedzi wykorzystali do zakończonego pełnym triumfem ataku na
Kopenhagę. W  Anglii symbolem oziębienia klimatu stała się skuta
lodem Tamiza. W Alpach szwajcarskich przyrastające lodowce niszczyły
całe wioski, zmuszając zdesperowanych mieszkańców do ucieczki na
niżej położone tereny. Biskup Genewy odprawiał nawet egzorcyzmy, by
powstrzymać napór lodu. Rzecz jasna bez skutku[82].



Carta Marina z 1539 roku. Na mapie wydanej w Wenecji ukazano obszary Bałtyku,
które dało się przemierzać konno i po których można było przeprowadzać zimą

armaty. (zbiory autora)

Okres wegetacji skrócił się nawet o  kilkadziesiąt dni. Na wyżej
położonych terenach rolnictwo stało się nieopłacalne, a niekiedy wręcz
niemożliwe. Uprawa zboża na sprzedaż zaczęła być zajęciem
nieprzewidywalnym; handel dalekosiężny stopniowo się załamywał.
Całą Europę nawiedzały straszne klęski głodu. Były regiony  – jak
Siedmiogród  – gdzie notowano liczne przypadki kanibalizmu. Za
głodem szły społeczne niepokoje, za nędzą i  anarchią  – wojny.
W  następstwie wycieńczenia populacji i  niszczycielskich konfliktów
szerzyły się zaś epidemie. Nad Europą stale wisiało widmo dżumy,
która wcale nie odeszła do historii wraz ze średniowieczem.
W XVII wieku żniwo śmierci zbierały też tyfus i kiła[83].



„Ogólny kryzys XVII  stulecia”  – jak określa się zbiorczo sumę
nieszczęść, które spadły na kontynent w  tym strasznym okresie  –
zwiększył śmiertelność wśród niemowląt i  dzieci, ogromnie skrócił
faktyczną średnią długość życia. Odcisnął się też na wyglądzie, posturze
całej niemal populacji, zwłaszcza zaś na  tych, którzy zajmowali
najniższe szczeble drabiny społecznej. Z  badań antropologicznych
wyraźnie wynika, że w  wiekach XVII i  XVIII ludzie byli niżsi niż
kiedykolwiek w  dziejach, przynajmniej od czasów, gdy wynaleziono
obróbkę żelaza. W średniowieczu Europejczyk mierzył przeciętnie 172–
173  centymetry. U  szczytu małej epoki lodowcowej  – już tylko 166–
167  centymetrów[84]. Francuz, Anglik czy Włoch XVII  stulecia był
chronicznie niedożywiony, osłabiony, podatny na choroby. Typowy
Polak też. Ale on jednocześnie był zmuszany do pracy w stopniu, jakiego
jeszcze nigdy nie doświadczył. I  w  warunkach, które wcześniej byłyby
zupełnie nie do pomyślenia, nawet w Rzeczpospolitej szlacheckiej.

„Gorzej niż pijawka się przypiął”.
Kryzys dociera do Polski

Dobra koniunktura na zboże trwała w  Polsce mniej więcej do
roku 1630[85]. Oznaki nadciągającego załamania dało się jednak dostrzec
już sporo wcześniej. Kryzys w pierwszej kolejności dotknął, rzecz jasna,
nie właścicieli folwarków, ale chłopów. Mniejsze gospodarstwa kmiece,
dotąd z  trudem utrzymujące się na powierzchni, zaczęły popadać
w  nędzę i  niszczeć. Zdesperowani chłopi wyprzedawali dobytek,
pozbywali się narzędzi. Przede wszystkim jednak stopniowo tracili
żywy inwentarz, co wpędzało ich w jeszcze gorszą biedę.

W  „złotym” XVI  wieku gospodarz uprawiający cały łan ziemi był
właścicielem sporego zwierzyńca. Miał średnio dwa konie
(nieprzydatne do orki, ale zdolne szybko wykonywać inne prace)
i  siedem sztuk bydła, w  tym od dwóch do czterech wołów roboczych



(czyli wykastrowanych, a  przez to spokojniejszych, posłuszniejszych,
chętniej jedzących i  bardziej masywnych byków). W  oborze trzymał
jeszcze cielęta, jałówki, jedną lub dwie krowy mleczne. Nie były to
łaciate, holenderskie krasule znane z  dzisiejszych pastwisk. W  Polsce
XVI i XVII wieku hodowano bydło czerwone – jego samice były skarlałe
i dawały bardzo niewiele mleka. Najwyżej 800 litrów rocznie, a więc od
ośmiu do dziewięciu razy mniej, niż wynosi obecna średnia. Poza tym
typowy kmieć miał od sześciu do dziewięciu świń. Były to zwierzęta
przypominające z  wyglądu raczej dziki i  wypasane w  lasach, na
żołędziach oraz brukwi. Puszczane samopas często okazywały się
niebezpieczne, atakowały ludzi, a  nawet pożerały małe dzieci.
Większość ubijano przed zimą, by nie musieć karmić ich paszą. Świnie
były hodowane na mięso, ale też na kaloryczną słoninę. Z  kolei owce
trzymano na wełnę, pozwalającą szyć samodzielnie proste ubrania.
Poza tym dostarczały mleka. Dojenie ich uchodziło za rzecz zwyczajną,
a  jeden z poradników z epoki podawał nawet przelicznik „wydajności”
mlecznej  – jedna krowa miała się równać pod tym względem pięciu
owcom. Dla porównania w dzisiejszej Polsce mleka owczego niemal się
nie wykorzystuje. Jego produkcja jest prawie 14  tysięcy razy niższa niż
krowiego. W  Wielkopolsce kmiecie często posiadali własne stadka
liczące od kilku do kilkunastu owiec. Wszędzie natomiast, niezależnie
od lokalnych warunków, gospodarze trzymali drób[86].

Inwentarz chłopów kurczył się równie szybko, a  często nawet
szybciej niż ich pola. Na początku XVII  wieku wielu kmieci
gospodarujących na połowie łanu, półrolników, nie miało już żadnych
koni  – dużo trudniejszych i  droższych do utrzymania niż bydło.
Technika rolna w  Polsce wracała do poziomu średniowiecznego: do
czasów, gdy pracę wykonywano tylko ręcznie bądź powolnymi, ale
mniej kosztownymi w  utrzymaniu wołami. Bydła także ubywało.
Policzono, że na przykład w  dobrach biskupów chełmińskich
w  1646  roku 7  procent poddanych nie miało żadnych zwierząt
roboczych, a  47  procent miało ich zbyt mało, jak na potrzeby



gospodarstwa[87]. Chłopi tracili dostęp do mleka, serów, urozmaiconej
diety. Brakowało im też nawozu, co prowadziło do spadku plonów. Ci,
którym nie została już nawet jedna para wołów, często byli zmuszeni
porzucić rolę. Najmowali się u  innych gospodarzy, szukali zajęcia we
dworze albo uciekali do miast. W  drugiej połowie XVI  wieku Marcin
Bielski dziwił się, że chłopi tak długo wytrzymują niedolę i  wyzysk,
mimo że „nigdy nie odpoczywają ręką ani nogą”. Teraz wielu już nie
wytrzymywało. A słowa kronikarza okazały się iście prorocze:

 
Wielką plagę przepuszcza Pan Bóg często na nie.
Najpierw to on [chłop], nie kto inny, chleba nie dostanie.
Musi woły sprzedać, choć ich w pług potrzeba,
Ze złego wybierając, lepiej kupić chleba[88].

 
Znane są dane z  Mazowsza, według których w  1616  roku w  dobrach
królewskich było aż o  1/4  gospodarstw chłopskich mniej niż pół wieku
wcześniej. Upadłe, porzucone zagrody nazywano „spustoszonymi”. Nic
dziwnego, że już na początku XVII stulecia – konkretnie podczas wesela
Zygmunta III Wazy z  Konstancją Habsburżanką  – po raz pierwszy
rzucono sławny dzisiaj frazes, w myśl którego Polska stanowiła „piekło
dla chłopów”, infernum rusticorum[89].

Wieśniacza nędza z  czasem prowadziła też do zapaści gospodarstw
pańskich. W 1630 roku tak pisano o sytuacji panującej w mazowieckich
Strzelcach: „Jest w tej wsi folwark wielki, na dobrym gruncie, na którym
przedtem wielkie urodzaje bywały. Teraz, gdy ta wieś sama bardzo
spustoszała, wiele bardzo gruntu od dawnych lat odłogami leży”. Kryzys
wcześnie ogarnął też Lubelszczyznę, Wielkopolskę, do pewnego stopnia
Małopolskę[90]. Chłopskie domostwa popadały w  ruinę, spłachetki
uprawianej ziemi nadal się kurczyły, liczba pustych, porzuconych
gruntów wystrzeliła w  górę. Załamanie rynku zbożowego tylko
spotęgowało problemy.



Folwarczne roboty. Rycina zamieszczona w XVI-wiecznej edycji podręcznika
rolniczego O pomnażaniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków. (Crescenzi Pietro de,

O pomnożeniu y rozkrzewieniu wszelakich pożytkow ksiąg dwoienaście, Kraków 1571, domena
publiczna)

Szlachcice bronili się przed spadkiem dochodów w  jedyny znany
sobie, umocniony długimi dekadami doświadczenia sposób. Przerzucali
koszt na kmieci, wymagając od nich coraz dłuższej i  intensywniejszej
pracy na własnej ziemi. Na przełomie XVI i  XVII  wieku trafiali się
jeszcze wśród elit ludzie krytykujący ten ucisk. Sebastian Fabian
Klonowic  – wykładowca Akademii Zamojskiej, syn szlachcica
gospodarującego na folwarku – grzmiał na swoich pobratymców:

 
Gorzej niż pijawka się przypiął [szlachcic] do chłopskiego mienia i do kropli ostatniej, co
jeszcze dziś płynie, wysysa krew biedaka.

 



Wypominał właścicielom ziemskim, że traktują poddanych jak osły
i  konie, bezwzględnie ich „zajeżdżając”. Potem zaś jeszcze „zdzierają
skórę z  wieśniaków”. Także Piotr Skarga ubolewał, że „krew albo pot
poddanych i  kmiotków ustawicznie bez żadnego hamowania ciecze”
i  że rolnicy są „pod swymi panami jak ziarna pod młyńskim
kamieniem”[91]. Takie głosy nigdy nie były częste. Przede wszystkim
zaś – nigdy nie cieszyły się poparciem, nie wywoływały odzewu w gronie
ludzi korzystających na cudzej niedoli. Stanowiły margines. I nawet ten
margines zaczął znikać, gdy pogorszenie klimatu i  kryzys na rynku
zagroziły ziemiańskiej sielance. Od drugiej ćwierci wieku  XVII aż do
kolejnego stulecia krytyka szlacheckiej swawoli wobec chłopów niemal
się nie zdarzała. A  w  każdym razie: krytyka z  ust innych
nobilitowanych[92].

Sami chłopi rzecz jasna jęczeli na swoją niedolę. Znany jest nawet
przypadek, gdy członkowie gromady wprost zwrócili panu uwagę, że na
skutek wyzysku „nie tak dobre, jak przedtem urodzaje bywają”. Rzecz
jasna bez skutku. Do połowy XVII  stulecia w  wielu wsiach
wprowadzono pańszczyznę w wymiarze pięciu dni tygodniowo, a więc
260 rocznie. Jeśli zbiedniały chłop nie miał dorosłych synów i czeladzi,
to na własną gospodarkę zostawał mu tylko jeden dzień w  tygodniu.
W  dzień siódmy, niedzielę, praca była bowiem zakazana[93]. Autor
Robaka sumienia złego – utworu z 1648 roku, a więc z czasu, gdy podobna
krytyka stanowiła już ewenement  – przypominał, jak panowie
stopniowo zawładnęli całym niemal czasem poddanych:

 
Początek poddaństwa ten był, gdy panowie mieli gruntu dosyć, ale nie mieli kim go
obrabiać, przywabili więc chłopów i  dali im pewne części gruntów, z  których czynsz
pewien bądź pieniędzmi, bądź zbożem płacili.

Potem na nich włożyli dzień roboty w tygodniu. Potem przydali dwa dni, potem i trzy,
jak we wsiach biskupich i kapitulnych starodawny jest zwyczaj. Ostatecznie i cztery dni,
jak we wsiach szlacheckich i  teraz jest w  wielkiej części. Ale w  niektórych miejscach
widzimy, że cały tydzień poddani robią.

 



Pisarz podkreślał, że taka skala wyzysku nie wynikała „z  żadnego
prawa, ani z  wytycznych przodków, ani ze zwyczaju”[94]. Ale też nie
musiała wynikać, bo przecież szlachcic nie miał nad sobą żadnej
władzy. W  tym samym 1648  roku, na kartach traktatu Ekonomia albo
porządek zabaw ziemiańskich, Władysław Jeżowski napisał: „Szlachcic,
który poczciwy by siedział w  ogrodzie, równy kasztelanowi, także
wojewodzie”. Później jego słowa wygładzono i  uproszczono, tworząc
maksymę krótko ujmującą całą mentalność sarmacką oraz ustrój
Rzeczpospolitej: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Nie była
to opinia rzadka ani kontrowersyjna. Inni autorzy pisali nawet
dosadniej, że na własnej ziemi pan „jest sobie senatem”, jest wręcz
królem. Nawet skromne włości zaczęto określać mianem „państw”.
Słowo „granica” oznaczało zaś rubież wsi bądź klucza, i  to na niej
kończył się faktycznie świat typowego chłopa[95].

To właściciel gruntu decydował o  losie poddanych. W  dobrach
monarszych zdarzało się wprawdzie, że chłopi zanosili skargi do sądów
na podnoszenie pańszczyzny, ale trybunały niemal zawsze zbijały
argumenty o  łamaniu „starodawnych zwyczajów”. Twierdziły, że teraz
panuje nowy zwyczaj – i jest nim swobodne podnoszenie robocizn[96].

Autor anonimowego Lamentu chłopskiego na złe lata pisał z rezygnacją
w  pierwszej połowie XVII  wieku: „Panu rób co dzień, do gromady
w  święto, [inaczej] krowę by [ci] wzięto”[97]. Najgorsze dopiero jednak
nadciągało – wraz z najbardziej niszczycielską wojną w dziejach Polski.

„Był łaskawy, goleń zwiercił szablą”.
Wojna, rabunki i rekwizycje

Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej podczas drugiej wojny
światowej życie straciło od 5,6  do 5,8  miliona obywateli
Rzeczpospolitej[98]. Nigdy wcześniej nie prowadzono na ziemiach
polskich konfliktu zbrojnego z zamiarem eksterminacji całych narodów



i  grup etnicznych. W  liczbach bezwzględnych okupacje niemiecka
i  sowiecka z  lat 1939–1945  przyniosły najstraszliwszą katastrofę
demograficzną w  dziejach kraju. Procentowo jednak nawet te
najczarniejsze lata nie mogą się równać z ciosem, który spadł na Polskę
i jej mieszkańców w połowie XVII stulecia.

Potop szwedzki, znany Polakom raczej za sprawą Sienkiewiczowskiej
fikcji i  jej filmowej adaptacji niż z  kart podręczników, nie był jedną
wojną  – jednym uderzeniem w  państwo  – ale zwieńczeniem krwawej,
pełnej upokarzających porażek dekady. A przede wszystkim: kulminacją
polskiej odsłony „ogólnego kryzysu XVII wieku”. W 1648 roku do buntu
zerwali się od dawna rozgoryczeni i  marzący o  pełnej niezależności
Kozacy. W  1654  roku na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej wkroczyli
Moskale. W  1655  roku własną inwazję rozpoczęli Szwedzi. Kraj był
pozbawiony jakiejkolwiek obrony, szlachta odmawiała uchwalenia
podatków na wojsko. Sobiepanowie tym bardziej nie zamierzali
osobiście stawać do walki z wrogiem. Wielkopolskie pospolite ruszenie
niemal natychmiast skapitulowało. Litewskie elity podjęły kolaborację
z najeźdźcą. Nieliczni szlachcice z Małopolski, którzy zebrali się u boku
króla Jana Kazimierza Wazy, ograniczali się do kpin. „Jesteśmy tu,
żebyśmy byli, a nie żebyśmy się bili” – żartowali, gdy wojska szwedzkie
już miały pod kontrolą większość Korony, a  Rosjanie puścili z  dymem
Wilno i  maszerowali na Warszawę. Jedyna znacząca bitwa ze
skandynawskim agresorem zakończyła się porażką. Zaledwie dwa
miesiące po tym, jak król Szwecji Karol Gustaw postawił stopę na
polskiej ziemi, Jan Kazimierz zrejterował z kraju. Klęska była absolutna;
Rzeczpospolita faktycznie przestała istnieć. Wróg nie był jednak
zainteresowany trwałym podporządkowaniem sobie obszarów nad
Wisłą. Chciał je tylko doszczętnie złupić.

Rozpoczęła się największa grabież w  historii Polski i  jedna
z  największych w  dziejach całego kontynentu. W  tekstach z  epoki
wspominano w  pierwszej kolejności krzywdy, jakie spotykały dobra
królewskie i  magnackie. W  całym kraju splądrowano setki zamków



i  pałaców, nawet tysiące dworów. Pod samym tylko Krakowem łupem
Szwedów padły wszystkie cenne rezydencje: w  Lanckoronie, Lipowcu,
Łobzowie, Tenczynie, Pieskowej Skale... A  to tylko początek listy.
Podobnie sytuacja wyglądała w  Warszawie. Najeźdźcy ogołocili dwa
pałace królewskie, pałac biskupi, kardynalski, wspaniałe rezydencje
najważniejszych rodów senatorskich. „Zabierano nie tylko meble,
srebra, biżuterię, sprzęty, zastawy stołowe, obrazy, rzeźby, dywany
i  kobierce, ale nawet »suknie panien fraucymeru«”  – wylicza Maria
Romanowska-Zadrożna z  Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i  Ochrony Zbiorów. Najeźdźcy skuwali też cenne detale
architektoniczne, zwalali pomniki, zdobne kolumny.

Żadnej litości nie okazywano mieszczanom. Niezależnie, czy dany
ośrodek poddał się bez walki, czy stawił agresorom opór  – a  zarazem
bez względu na treść układów o kapitulacji – Szwedzi kradli wszystko,
co wpadło im w  oko, i  puszczali z  dymem to, co w  ich opinii nie
przedstawiało wartości. Duże miasta, które uniknęły zniszczeń w dobie
potopu, można wyliczyć na palcach jednej ręki. W  większości liczba
domów spadła o  kilkadziesiąt procent. Nie brakowało też ośrodków,
które zupełnie zniknęły z  powierzchni ziemi. Okupanci wywozili do
ojczyzny całe bogactwo Rzeczpospolitej. Wszelkie skarby, precjoza
ładowano na wozy, a następnie na barki, by spławić łupy w dół Wisły, do
Gdańska i  stamtąd do Szwecji. Takich transportów były setki, nawet
tysiące.

Polacy boleśnie zapamiętali straszny los Warszawy, która trzy razy
przechodziła z  rąk do rąk i  trzy razy była plądrowana. Z  oburzeniem
opowiadano też o  szwedzkich wybrykach w  dawnej stolicy kraju.
Dowódca wrogiej armii osobiście zdarł drogocenne blachy z  ołtarza
Świętego Stanisława na Wawelu. Jakby tego było mało, kazał wyrywać
srebrne gwoździe z  trumny zmarłego przed niespełna dekadą króla
Władysława IV Wazy. Był to akt barbarzyństwa, nawet świętokradztwa.
Nic dziwnego, że historycy chętnie do niego wracają. Zapominają
jednak przy okazji wspomnieć, że monarcha mimo wszystko tych



gwoździ już nie potrzebował – w przeciwieństwie do milionów prostych
i zapomnianych przez historię Polaków, których ograbiono z ostatnich
skrawków żelaza, ostatnich przedmiotów codziennej potrzeby.





Dla chłopów nie mieli litości ani obcy, ani polscy żołnierze. Wiele wsi łupiono raz za
razem, do zupełnego spustoszenia. Niemiecka rycina z XVI wieku. (Muzeum

Narodowe w Warszawie, domena publiczna)

Podczas drugiej wojny światowej śmierć poniosło około 16  procent
obywateli Polski. W następstwie wojen z połowy XVII wieku populacja
kraju skurczyła się nawet o  30  procent. Z  11  milionów mieszkańców
Rzeczpospolitej pozostało niespełna 8 milionów. Największe straty były
w  miastach  – średnio ich ludność spadła o  40  procent. Na wsiach
jednak, gdzie chłopi już wcześniej żyli w  nędzy, na krawędzi
bankructwa i  głodu, destrukcja okazała się najbardziej trwała
i brzemienna w skutkach[99].

Weźmy dla przykładu Wielkopolskę  – szczególnie dotkniętą przez
potop, mimo że tutejsza szlachta poszła na układy z wrogiem. Profesor
Władysław Rusiński szacował, że populacja miast w  regionie
zmniejszyła się o  60, nawet 70  procent. Wielu ludzi umarło, wielu też
rozpierzchło się po wsiach i  traktach. Mimo napływu uchodźców ze
splądrowanego Poznania, spalonego niemal do gołej ziemi Gniezna,
nieistniejącego już prawie Ujścia, także liczba ludności wsi spadła
o  piorunujące 50  procent. Co drugi chłop w  Wielkopolsce nie dożył
końca wojny[100].

Morderczym obciążeniem dla ludu były rabunki i  rekwizycje.
Szwedzi już w okresie wojny trzydziestoletniej kierowali się zasadą, że
„wojna ma się wyżywić sama”. Nie zapewniali oddziałom aprowizacji,
nie dbali o linie zaopatrzeniowe. Wszystko, co potrzebne, żołnierz miał
zdobyć siłą w  mijanych wioskach. A  najemnik, członek oddziałów
zaciężnych, miał też zrabować podbitej ludności swoją zapłatę[101]. Ten
bezwzględny sposób wojowania Skandynawowie przenieśli w 1655 roku
do Polski. Szlak pochodu szwedzkiej armii znaczyły spalone, ograbione
do szczętu, zasłane trupami i  ogołocone z  żywego inwentarza osady.
Ohydny proceder nie stanowił wyjątku, odstępstwa od reguły.
Identycznie postępowali Moskale, a  także Polacy. Oddziały  – lub po



prostu bandy – złożone z rodzimych szlachciców grabiły wioski z  taką
samą zajadłością co najeźdźcy z  północy i  wschodu. Oszczędzały co
najwyżej ziemie należące do innych członków swego stanu. Na Rusi
Czerwonej i  Podolu liczba gospodarstw chłopskich spadła o  prawie
połowę. Ubytek ludności na wsiach był zapewne większy niż 50 procent.
Najbardziej ucierpiały jednak dobra królewskie. W  szczegółowo
przebadanej ziemi sanockiej opustoszało niewiarygodne 86  procent
gruntów należących do króla. W dobrach kościelnych ilość uprawianej
ziemi zmniejszyła się na skutek rabunków, rekwizycji i  mordów
o 82 procent. Ale w majątkach szlacheckich – „tylko” o 58 procent[102].

Zanim całe państwo legło w  gruzach, a  władza centralna przestała
istnieć, na sejmach często podnoszono kwestię rozprzężenia oddziałów,
braku dyscypliny, ogromnych zniszczeń czynionych przez ludzi
powołanych do obrony kraju. Także oficjalne lustracje dóbr koronnych –
raporty przygotowywane na potrzeby dworu – nieustannie podkreślały,
że bestialskie wybryki wojska to naczelna przyczyna upadku wiosek.
W  jednym z  tych dokumentów, dotyczącym osady Łobozew
w  Bieszczadach, pisano z  oburzeniem, że zbrojni nie zważają „na
bojaźń Bożą, na miłość bliźniego, na prawa i konstytucje koronne, które
są uchwalane dla zapewnienia dyscypliny wojska i  dla utrzymania
w dobrym porządku żołnierza koronnego”. Bez liczenia się z interesem
kraju i  z  wartością życia (o  ile było to życie chłopów) szlachcice
„niemiłosiernie i  nielitościwie” traktowali ludność. Ta zaś  – wobec
„zniszczenia gruntu i  osiedlisk”, wobec „nędzy i  ubóstwa, tudzież
niemiłosiernego bicia”  – była zmuszona „tułać się”, „uchodzić”,
„uciekać” choćby za granicę[103].

Rekwizycje czynione przez polskie oddziały nie były zakazane.
Przeciwnie: od chłopów oczekiwano, że wyżywią wojsko i zapewnią mu
wszystko, co potrzebne. Niekiedy kmieci zmuszano do sprzedania
żywności i zwierząt; o wiele częściej posuwano się jednak do rabunku,
zresztą w  skali znacznie przekraczającej faktyczne potrzeby oddziału.
O  zjawisku tym na bieżąco, w  okresie walk z  Kozakami, pisał Szymon



Starowolski  – ksiądz, komentator polityczny, nauczyciel dzieci
magnackich, sam pochodzący ze zbiedniałych bojarów litewskich.

 
Idzie żołnierz na wojnę i drze, łupi ludzi ubogich oraz braci swoich. Z obozu wysyła czaty
na wszystkie strony, jak w nieprzyjacielskiej ziemi. Bierze, łupi po staremu, jakby to było
rabowane hołdowanemu poganinowi. W  jednej wsi [wszystko] wyjada, z  drugiej wóz
skarbowy picuje [napełnia], z  trzeciej do domu [zebrane łupy] posyła, a  z  dziesięciu
pieniądze wybiera [rabuje].

 
Inny XVII-wieczny autor skomentował krótko i dosadnie: „Co [żołnierz]
u  chłopa zobaczy, to na wszystko chciwy”[104]. Szereg konkretnych
doniesień i  skarg z  południa kraju zebrał przed laty profesor Jan
Rutkowski. Warto przytoczyć niektóre z  nich. We wsi Ustjanowa
żołnierze zabrali chłopom siedem zdrowych, silnych koni, a  w  zamian
zostawili „kalek chorych i  ślepych czworo”. W  Siemuszowej „obrońcy”
kraju rzucili się do kmiecych stodół i wymietli je tak doszczętnie, że „nie
zostawili ani snopa”. Następnie załadowali zboże na wozy i zawieźli na
targ, by je sprzedać i  nabić własne kabzy. Rabunki często cechowała
iście barbarzyńska brutalność, towarzyszył im bezmyślny sadyzm. We
wspomnianym już Łobozewie żołnierze „rozproszywszy z  furią
gospodarzy i  czeladź, rzucili się do kłódek, do komór i  skrzyń
rozbijania”. Zabierali wszystko, co dało się spieniężyć: chusty, koszule,
kubraki, sztuki płótna, buty, kożuchy i  żupany, nawet prześcieradła.
Ubrania i  pasy zdzierano też wprost z  chłopów. Bezpieczne nie były
również narzędzia rolnicze. W  dokumentach wspominano
o zagrabionych motykach, łańcuchach, kosach, świdrach[105]. Żelazo dla
wieśniaka było bezcenne; żołnierzowi mogło zaś przynieść garść
szelągów, które dało się przepuścić w zajeździe albo którymi płacono za
dziewki obozowe. „Już chłopa dobrze obłupią, za jego zboże wina sobie
kupią”  – opisywał postawę wojskowych autor wiersza z  1657  roku. „To
wielka niesprawiedliwość jest”  – słusznie komentował inny świadek
rozbojów – „dla pana robić, czynsz i podatki należne oddawać i jeszcze



okrutnego żołnierza karmić, który bez wszelkiego miłosierdzia
wszystko, co tylko chłop ma, gwałtownie bierze”[106].

Nieraz notowano, że zbrojni czerpali przyjemność z  samego
niszczenia dobytku, z  pognębiania wychudłych, zdesperowanych
kmieci. Profesor Rutkowski wyliczał za zachowanymi raportami:
„garnce potłukli, chusty pobrali i  podpalili; skrzynie na kawałki
połupali, psa stróża zabili, na słomę rzucili lont zapalony, ledwie go
ugaszono”. Znane są przypadki, gdy żołnierze rozmyślnie niszczyli
chłopom pługi, burzyli piece w domach. Opisano nawet, jak członkowie
pewnego oddziału zabrali zboże z gumna, po czym – zamiast sprzedać –
„ze swawoleństwa i  rozrzutności”, na oczach ofiar, rzucili je pod nogi
koniom i zdeptali.

Czasem zbrojni targowali się z  kmieciami. Oferowali, że kupią ich
zwierzęta bądź dobytek, ale robili to tylko po to, by skłonić gospodarzy
do zdradzenia, co posiadają. I  do wyjawienia swych kryjówek.
„Stargował klacz za złotych trzydzieści, nie dał nic”  – zaznaczono
w  jednym z  raportów. Częściej rabowano dobytek, po czym kazano
chłopom płacić za jego zwrot. To pozwalało dobrać się do zaskórniaków,
do których istnienia kmiecie inaczej by się nie przyznali. We wsi
Siemuszowa żołnierze „wzięli gwałtem koni parę, które chłop,
odkupując, dał złotych pięćdziesiąt”. W  dobrach rymanowskich kmieć
żalił się, że „woły wzięte mu były, od których wykupując dał sześć
złotych”.

Rekwizycjom i  rabunkom towarzyszyły groźby, szantaże.
Towarzyszyła im też przemoc. Chłopów bito nawet bez prowokacji.
W Łobozewie na 19 gospodarzy aż 11 dostało się pod żołnierskie pięści
i buty. I to w ciągu jednej tylko wizyty wojska. W Dudenicach większość
kmieci uniknęła przemocy, ale za to pobito niemal połowę gospodyń we
wsi. Powszechna była też przemoc seksualna. „Co najgorsze żonę
i  córkę [polski żołnierz] gwałtem bierze, gospodarza zbiwszy
i zraniwszy” – pisano w źródle z połowy XVII stulecia.



Gdy żołnierz wyczuwał opór, sądził, że chłop ukrywa dobytek, albo
gdy trafiał na już splądrowane chaty, sięgał i po broń ostrą. Mieszkaniec
wsi Czarna relacjonował, że jednego z wieśniaków zbrojni „zbili tak, że
i  dotąd nie wiem, czy umrze, za to, że komory swojej bronił”.
W Chyrowie poraniono przywódcę gromady. „Niemal tego śmiercią nie
przypieczętował, gdyż kilka niedziel leżał i  do teraz nie może do
zdrowia przyjść, chory leży”  – opowiadał inny włościanin.
W  Humniskach szlachcic z  oddziału, który nawiedził osadę, „tak
łaskawy był dla chłopa, że aż mu goleń zwiercił szablą”. W  innej
miejscowości żołnierze „chłopa postrzelili”. W raporcie odnotowano, że
pomimo kosztownej interwencji cyrulika „po staremu nie mógł na
swoich nogach chodzić”[107].

Inne bestialstwa zreferował Szymon Starowolski w swojej Reformacji
obyczajów polskich. Stwierdził, że żołnierze byli dla chłopów z własnego
kraju jak „wilki drapieżne albo niedźwiedzie”. Byli też „tak okrutni, jak
poganin żaden nie jest okrutniejszym”.

 
Nie dość, że wszystko w domu chłopkowi ubogiemu wybierze, że nawet skobla [metalowego
pręta do zakładania kłódki na skrzynię] nie zostawi, to się jeszcze nad nędznym
człowiekiem pastwi, w  kurek rusznicy mu palce wkręcając, bosymi nogami na
[rozgrzanych] węglach go sadzając, kijami głowę mu tak zakręcając, że aż oczy na wierzch
wyłażą.

 
Wieś leżąca blisko traktów, na trasach przemarszu wojsk, musiała
oczekiwać nie jednej grabieży, ale stałych ataków trwających tak długo,
aż zostanie zniszczona i  rozkradziona do szczętu. Na dłuższą metę
ukrywanie dobytku nic nie dawało. Jeśli ten nie przepadł przy pierwszej
napaści, to zabierano go za razem drugim bądź trzecim. „Musi nic nie
mieć chłopek w  swej własnej komorze, ani konia w  stajence, ni wołu
w  oborze, bo ciurowie [czeladź wojskowa] wynajdą, choćby schował
i w ziemię” – nucił Zbigniew Morsztyn. Był on poetą, ale też szlachcicem
i  żołnierzem, bardzo więc możliwe, że powtarzał rzecz znaną
z doświadczenia. Tak samo pomóc nie mogła ucieczka przed wojskiem



do lasu, na bagna albo do sąsiednich osad. I  tego środka próbowano,
z opłakanym skutkiem. Pisał o tym Jakub Kazimierz Haur w wydanym
już po potopie poradniku folwarcznym pt. Ekonomika ziemiańska
generalna.

 
Ubodzy ludzie, jak tylko [wojskowy] bęben usłyszą, zaraz na nich strach pada tak wielki,
że aż z  dziećmi swymi uchodzić i  poniewierać się gdzie indziej muszą, z  wielkim
uciążeniem i  utrapieniem. Powróciwszy potem do domostwa, zastają mizerne pustki.
Okna, drzwi, piece i ściany zrujnowane; pola, ogrody rozkopane i potratowane.

 
Skutkami były, jak pisał popularny agronom, „rzewliwy płacz, lamenty
i  przekleństwa”. O  nieustępliwości wojskowych grabieżców opowiadał
także Starowolski. Stwierdził, że gdyby jedna tylko chorągiew „brała,
a  dalej plądrując nie postępowała”, wieś miałaby jeszcze szansę
podnieść się z kolan. Rzeczywistość prezentowała się jednak inaczej:

 
Jedna chorągiew wybrawszy, co może wydrzeć, ze wsi wyjdzie, a druga tego samego dnia
zaraz do niej wstąpi, trzecia zaś nazajutrz. I  nie ma nawet podłej wioski, nawet lichej
mieścinki, żeby jej nie grabiło trzydzieści, czterdzieści chorągwi. Aż się ludzie z  niej
rozejdą, płacząc, przeklinając i o pomstę ze wszystkiego serca do nieba wołając[108].

 
Suma chłopskich strat, szacowana dla różnych obszarów i wiosek, budzi
uzasadnione wątpliwości historyków. Kmiecie, co zrozumiałe, starali
się zawyżać zniszczenia, by uzyskać jakąkolwiek pomoc lub choćby
zmniejszenie ciężarów pańszczyźnianych. Zarządcy królewszczyzn  –
już po wojnie  – mieli z  kolei interes w  tym, by dezawuować skargi,
podważać skalę strat i  prawdziwość doniesień. Informacje o  kluczach
wsi, które utraciły na rzecz żołnierzy po 25  tysięcy złotych polskich
(prawie 3  miliony w  dzisiejszych pieniądzach) niewątpliwie były
przesadzone. Ale już szacunki, wedle których rabunki i  rekwizycje
równały się kwocie kilkuletnich dochodów, brzmią w pełni wiarygodnie.
Co ważne  – chodziło o  dochody sprzed wojny. Po potopie o  ich
uzyskaniu można było tylko marzyć.



Konflikty z  połowy XVII  wieku dla chłopów oznaczały przede
wszystkim głód. Zabierano im wszystko, co dało się przejeść. Późniejsze
raporty wymieniały „pszenicę, żyto, jęczmień, owies, tatarkę, groch,
krupy, jagły, mąkę, kapustę, owoce (śliwki, maliny), cebulę, olej, krowy,
woły, jałówki, cielęta, barany, jagnięta, świnie i prosięta, słoninę, mięso,
gęsi, kaczki, kury, jajka, masło, ser, mleko, miód”... i tak dalej, i tak dalej.
Ani polskich, ani obcych żołnierzy nie obchodziło, czy chłopi sami będą
mieć co jeść po odejściu oddziałów. Jeśli rekwizycja była zupełna – jeśli
pazerni najeźdźcy wymietli stodoły „do ostatniego snopka”  – śmierć
stawała się nieunikniona. Przez jakiś czas można było się ratować
owocami leśnymi, zbieractwem; powrotem już nie do średniowiecza,
ale do warunków iście neolitycznych. Rabunek prowadził jednak do
załamania całej chłopskiej gospodarki. Kradzież bydła i  drobiu
uniemożliwiała dalszą hodowlę, sprowadzała do zera spożycie mięsa,
a  nawet niweczyła wykonanie orki. Rabunek zboża nie pozwalał na
przeprowadzenie kolejnego wysiewu, na uzyskanie jakichkolwiek
nowych zbiorów. Zniszczenie i  grabież narzędzi stawały na drodze
uprawie nawet tam, gdzie zachowano resztki ziarna. Połowa chłopów
w  Wielkopolsce czy na Rusi Czerwonej nie umarła od miecza, nie
została zaszlachtowana. Ich śmierć była jednak w przeważającej części
konsekwencją wojny[109].

„Po gościńcach wiele tego umierało i puchło”.
Katastrofa klimatyczna

Warunki pogodowe tylko pogłębiły katastrofę. Już w  roku
1648  rozpaczano, że poza Kozakami i  Tatarami na Rzeczpospolitą
spadła także plaga szarańczy, rozwijająca się swobodnie za sprawą
wyjątkowo suchego lata. Chmary owadów przysłoniły niebo, niszcząc
plony do tego stopnia, że brakowało paszy dla koni i  bydła. Francuski



inżynier Beauplan, obecny na Ukrainie w  latach 40. XVII  stulecia, tak
opisywał „przynoszące mękę owady”:

 
Widziałem ich mnóstwo niezmierne, ziemia i powietrze natkane były nimi. Nie mogłem
jeść w izbie mojej bez świecy, domy, stajnie, gumna, stodoły, piwnice nawet były zawalone
nimi. Po otwarciu drzwi wlatywały ich tłumy, na dworze obijały się o  twarz, nos, oczy.
Przy stole, za każdym kawałkiem włożonym w  usta, człowiek przegryzał szarańcze
i wszystko wypluwać musiał[110].

 
Szarańcza grasowała aż do jesieni, po czym  – jak wyjaśniała przed
stuleciem Stanisława Namaczyńska na kartach szczegółowej Kroniki
klęsk elementarnych w  Polsce  – „złożywszy w  ziemi jaja, dała początek
nowym rojom, które wylęgnąwszy się na wiosnę 1649  roku, poczyniły
spustoszenia nie mniejsze niż w roku bieżącym”.

Zima okazała się długa, uciążliwie mroźna i  śnieżna. Przednówek
opóźnił się, w  marcu rzeki były wciąż skute lodem, podróżowano
saniami, nie zaś wozami. Wiosną nadeszły ulewy i powodzie. Z brzegów
wystąpiły Dźwina, Smotrycz, Styr, Strypa, Wisła i  wiele mniejszych
cieków wodnych. Rozliczne wsie i  dwory znalazły się pod wodą. Rok
1650  również przyniósł powodzie, rzeki wylewały nawet po trzy razy.
Groźne stały się Bug, Raba, San, Dunajec. Żniwo śmierci i  destrukcji
znów zbierała też Wisła, i  to na długim odcinku od Małopolski po
Mazowsze. Nieurodzaj był tak dotkliwy, że wielu chłopów z  Rusi
decydowało się na ucieczkę aż na ziemie moskiewskie[111]. Ziemianin
z województwa bełskiego, Mikołaj Jemiołowski, pisał w pamiętniku, że
„pospólstwo niemal krwawymi łzami płakało” z  powodu słabych
plonów. Jedne zasiewy, jak stwierdził, „nic nie porodziły, drugie, przez
niezwyczajne wylanie rzek, wyginęły”. Z  kolei szlachcic z  Wołynia,
Joachim Jerlicz, komentował bezdusznie na kartach swojej Kroniczki
domowej, że panowie wprost nie mogli się opędzić od zdesperowanych
biedaków padających im błagalnie do nóg. Zaznaczył przy okazji, że „po
drogach i  gościńcach wiele tego”  – a  więc wielu ludzi  – „umierało
i puchło”[112].



Poprawa wciąż nie nadchodziła. Kolejny rok, kolejne ulewy, słabe
zbiory i  niedobór żywności. Nawet wilki głodujące w  lasach zaczęły
zapuszczać się do miast „i  niezmierne szkody robić”. Rok 1651  był
powodziowy, 1652 – czwarty z rzędu – także. W Krakowie Wisła wylała
tak bardzo, że ulice znalazły się pół metra pod wodą. Wsie leżące blisko
rzeki zostały doszczętnie zniszczone. Ludzie tonęli razem z dobytkiem,
domami, inwentarzem żywym. Może to nie przypadek, że szwedzki
najazd, który już wkrótce spadnie na Polskę, nazwano metaforycznie
potopem. Poprzedził go przecież potop w  znaczeniu zupełnie
dosłownym.

Przed inwazją nie było ani jednego dobrego sezonu; ani jednego roku
bez dotkliwych ulew i  mrozów, który pozwoliłby zgromadzić choć
szczątkowe rezerwy. 1655  rok, jak tyle wcześniejszych, naznaczyły
powodzie. We wschodnich prowincjach zmagano się jednocześnie
z wyjątkową plagą myszy[113]. Szlachcic z ziemi mińskiej Jan Cedrowski
pod rokiem 1656  wspominał w  pamiętniku o  częstych przypadkach
kanibalizmu:

 
Głód straszny nastąpił, który trwał aż do żniw 1657  roku tak, że kotki, psy, zdechliny
wszelakie ludzie jadali, na ostatek rżnęli ludzi i  ciała ludzkie jedli i  umarłym trupom
ludzkim wyleżeć się w  grobie nie dali, na co się sam, mizerny człowiek, oczyma moimi
napatrzyłem[114].

 
Na północy kraju we znaki dawała się niesamowicie wczesna zima. Już
w listopadzie Szwedzi byli w stanie prowadzić armaty po zamarzniętym
ujściu Wisły. Wiosną roku 1657 potężna powódź spustoszyła najbardziej
żyzne w  kraju Żuławy Wiślane. Za sprawą zniszczenia grobli przez
najeźdźców pod wodą znalazło się też pół Gdańska, nie mówiąc
o  dziesiątkach wiosek. Śmierć głodowa stała się powszechna. I  to
powszechna we wszystkich prowincjach, bo przecież prawie wszędzie
zdążyła dotrzeć niszczycielska wojna.

Kolejne sezony wyglądały łudząco podobnie. Jesienią i  zimą pogoda
była „zmienna i  kapryśna”. Potem chwytały nadprzeciętne mrozy,



wreszcie zaś ruszały powodzie. Traktowane już raczej jako stały dopust
boży niż nagły, niezwykły kaprys losu. Chwilowa odmiana nastąpiła po
przeszło dekadzie nieszczęść  – i  bezpośrednio po wyparciu Szwedów
z  kraju. Pokój z  najeźdźcą zawarto wiosną 1660  roku. Kolejna zima...
w ogóle zaś nie nadeszła. Na przełomie lat 1660 i 1661 w Małopolsce ani
razu nie spadł śnieg. Kronika klasztoru w  Alwerni pod Krakowem
odnotowała zadziwiającą wiadomość, że przed Nowym Rokiem chłopi
orali pola i robili zasiewy. Żniwa rozpoczynano podobno gdzieniegdzie
w  maju, dwa miesiące przed terminem. To też była jednak anomalia.
Nie obeszło się bez ulew, wichur, zniszczeń. Potem zaś wróciły
powodzie.

„Rok 1662 to rok katastrofalnych powodzi, burz gradowych i mrozów
na wiosnę”  – odnotowała autorka Kroniki klęsk elementarnych. Winę za
nieprzerwany korowód kataklizmów starano się zrzucić na
odszczepieńców, ludzi marginesu. „Mówiono, jakoby to czarownice
czyniły deszcze, grady, śniegi, zimna”  – skomentował Marcin Goliński
z  Kazimierza (obecnej dzielnicy Krakowa). Wbrew utartemu mitowi
w Polsce, podobnie jak w Niemczech, rzekome popleczniczki diabła też
palono na stosach. Jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku zdarzało się
to rzadko; sądy zadowalały się raczej samą tylko pokutą kościelną
i zapewnieniami o wyrzeczeniu się błędów. Po potopie kara śmierci dla
czarownic stała się jednak powszechna. „Stracono ich niemało, jak kat
sam mi powiedział, co je tracił” – zaznaczył Goliński[115]. O nagonkach,
jakie organizowano na polskich wsiach, bardzo obrazowo pisał też
Krzysztof Opaliński:

 
Kiedy wiosna nastąpi, a deszcz ustał w maju – czarownice przyczyną! Zdechł wół jeden,
drugi, albo któreś z  młodych zwierząt  – czarownice winne! Każą więc wziąć i  męczyć
niewinną babę, aż ich z piętnaście wyda.

 
Torturowano w  pierwszej kolejności samotne staruszki, komornice
pozbawione rodzin i  wsparcia. Te nieszczęśniczki, pod naciskiem,
z  bólu i  strachu demaskowały inne rzekome służebnice szatana.



„Szarpano je” za skórę i  „przypalano” tak długo, aż oskarżenie padło
choćby na wszystkie kobiety w  osadzie. I  tylko, jak z  ponurą ironią
stwierdzał Opaliński, nigdy się jakoś nie zdarzało, by „czarownica”
obwiniła swoją panią, szlachciankę. Odpowiedzialne za powódź, susze
i  pomory bydła mogły być wyłącznie chłopki. Nad Wisłą uśmiercono
nawet tysiące z nich, choć dokładne liczby są niemożliwe do ustalenia.
Wiadomo za to, że korzyści z  prześladowań były takie same co
z egzorcyzmowania lodowców w Alpach. Żadne[116].



Dekada wojen, głodu i epidemii przyniosła Polsce niepowetowane straty. Populacja
kraju skurczyła się nawet o 30 procent. (Muzeum Narodowe w Warszawie, domena

publiczna)

W  roku 1663  kryzys trwał nadal. Szlachcic Mikołaj Jemiołowski
ubolewał, że wprawdzie wojny zmierzały ku finałowi, ale spokoju się nie
doczekano. „Głód wielce ludziom dokuczał, tak z powodu wymarzłego
zboża, jak i  z  winy wielkiego nieurodzaju”  – stwierdził. W  roku
1665  notowano ogromne wichury, wręcz huragany i  ulewne deszcze
niszczące zboże w  okresie żniw. Wielkopolskę nawiedziła też kolejna



powódź, „tak straszna, że nikt z żyjących nie pamiętał równej”. W roku
1666 odwrotnie – nastąpiła katastrofalna susza...[117]

Sebastian Fabian Klonowic pisał na przełomie XVI i  XVII  wieku
o  tym, jak typowy polski chłop reagował na wszystkie spadające nań
nieszczęścia: „Chociaż grady potłuką, choć susza zaszkodzi, chociaż
zboże wymoknie dla długiej powodzi”  – wyliczał typowe klęski.
I podsumował, że chociaż to wszystko spotykało kmiecia, to ten mówił
z pokorą: „niech się dzieje Boża wola”[118]. U szczytu kryzysu XVII wieku
trudno już było o  podobną gorliwość i  spokój. Wieśniacy byli bezsilni
wobec wojny, nieurodzaju, nędzy. „Ach, biada mnie już na te nędzne
lata, czy to koniec świata?”  – pisał anonimowy autor jednego
z  zachowanych lamentów chłopskich.  – „Omalże z  głodu już nie
pozdychamy, bo nic nie mamy”. Żalił się na „biedny obiad”, ale też na
stres i  chroniczną bezsenność. „Spać nie mogę, chociaż zawrę oczy”  –
przyznawał[119].

Typowy kmieć bał się żołnierza i  braku żywności. Sen z  powiek
spędzały mu też straszne choroby. Tam bowiem, gdzie dotarły głód
i  wojna, ich śladem kroczyły zarazy. Epidemia była w  Rzeczpospolitej
Obojga Narodów stanem niemal permanentnym. Profesor Andrzej
Karpiński wyliczył, że w  wiekach XVI–XVIII do wielkich zaraz
dochodziło nad Wisłą średnio co dwa, trzy lata. Okres potopu jawi się
jednak jako wyjątkowy. Wobec wycieńczenia populacji, tłoku i  brudu
w  oblężonych miastach, skupienia wielkich rzesz ludzi w  obozach
wojskowych i  przemieszczania się mas uchodźców po kraju, choroby
rozprzestrzeniały się w  stopniu wielokrotnie większym niż zwykle.
Wychodziły też daleko poza metropolie – zwykle najbardziej narażone
na zarazę – wyniszczając miasteczka i wioski[120].

Już w  1648  roku, w  czasie walk toczonych z  Kozakami, zaczęły
wymierać Ruś Czerwona i  ziemie ukrainne. „Choroba była gatunkiem
gorączki”  – pisał żydowski kronikarz z  Zasławia, Natan Mośkowicz
Hanower.  – „Bratu brat nie pomógł, ojciec nie miał litości nad synem,
słowem mówiąc, w  tej chorobie umarło ogółem więcej niż 100  tysięcy



dusz”[121]. W  1650  roku zaraza ogarnęła południe kraju, w  1652  – jak
pisała Stanisława Namaczyńska  – była już „zjawiskiem powszechnym
w  całej Polsce”. Zdesperowani ludzie uciekali na prowincję, szukali
schronienia w  wioskach, na uboczu. I  także tam zaciągali z  sobą
bakcyle. Twierdzono, że gdy w Małopolsce wylała Wisła, wezbrany nurt
rzeki poniósł ponad 20 tysięcy zwłok ludzi zmarłych na zarazę.

Zrujnowana zagroda chłopska. Rysunek z XVIII wieku. (Biblioteka Narodowa/Polona,
domena publiczna)

W  latach 50. i  60. XVII  wieku zmagano się nie z  jedną chorobą, ale
z  całą serią zgubnych przypadłości. Najbardziej niszczycielska była
dżuma. W  źródłach wyliczano też jednak „febry, kwartany, gorączki,
maligny”. Skarżono się na bóle głowy, oczu, problemy żołądkowe,
zapalenia śledziony, puchliny wątroby, krwawienia z  ust i  nosa...
Poziom wiedzy medycznej epoki i  lakoniczność źródeł zwykle nie
pozwalają stawiać diagnoz z  perspektywy stuleci. Oczywista jest tylko
ogromna skala pomoru. Jak można wyczytać w  Kronice klęsk
elementarnych:

 



Ludzie padali jak muchy, idąc lub stojąc. Wszystko umilkło, jakby na znak zaklęcia.
Handel i  poczty ustały. Ludzie niepogrzebani leżeli. Śmierć następowała nieraz bardzo
szybko, do dwudziestu czterech godzin.

 
Autorka przytoczyła wyimek z  nowożytnego traktatu Theatrum
Europaeum, wedle którego w  samym tylko roku  1652  zmarło w  Polsce
400  tysięcy osób[122]. Wiadomość tę  – jak wszystkie dane liczbowe
z czasów przednowoczesnych – należy traktować z dystansem. Nie jako
faktyczną statystykę, ale tylko kolejne potwierdzenie, iż epidemie stały
się zjawiskiem wszechogarniającym.

Trudno byłoby wskazać w  kraju obszary, gdzie w  połowie
XVII  stulecia zarazy nie dziesiątkowały populacji. Ludzie w  wielkiej
liczbie umierali na Mazowszu, Podlasiu, Pomorzu, Kujawach,
w  Wielkopolsce. Częste są w  źródłach wiadomości o  wsiach, które
wyludniły się zupełnie, przestały istnieć. Jeszcze częstsze  – wzmianki
o  tym, że śmierć dosięgała nie tylko mieszkańców osad, ale także
inwentarza żywego. Dla kronikarzy doniesienie o  pomorze bydła,
o masowym zdychaniu gęsi, wieprzy czy owiec stanowiło swego rodzaju
przepowiednię. Zapowiedź klęski, która w następnej kolejności spadnie
na ludzi. Dla chłopów jednak straty w  zagrodzie same w  sobie były
katastrofą. Kolejnym kamieniem młyńskim, który im uwiązano i który
nieuchronnie ciągnął ich na dno.

„Okno zaklejono papierem”.
Apokaliptyczny krajobraz po wojnie

Patrząc na same tylko rozstrzygnięcia polityczne, można by odnieść
wrażenie, że Polska wyszła z  niszczycielskich wojen obronną ręką.
Powierzchnia kraju skurczyła się z  niemal miliona kilometrów
kwadratowych do 733  000[123]. Ustrój udało się jednak uratować, król
powrócił w granice Korony, sejmy znów zaczęły się zbierać, a szlachcice



raz jeszcze skoncentrowali uwagę na swoich folwarkach. To wszystko
był jednak tylko pozór.

Rzeczpospolita z  roku 1648, sprzed największego buntu kozackiego,
dwie dekady później już nie istniała. Po tym, jak w 1667 roku wreszcie
zawarto pokój z Rosją, na miejscu dawnego mocarstwa znajdowało się
państwo kompletnie zrujnowane, wyludnione, złupione z  wszelkiego
bogactwa, zdziczałe. Życie polityczne uległo degrengoladzie,
gospodarczo Rzeczpospolita znalazła się w ogonie Europy[124].

Przemiany nastąpiły na każdym szczeblu. Obserwowano zupełny
upadek miast, odpływ kapitału, radykalne pogorszenie pozycji średniej
szlachty. Wyraźnie przybrał na sile trwający już wcześniej proces
wzrostu politycznej i  gospodarczej siły magnaterii. Nie da się
powiedzieć, ile prywatnych folwarków uległo zniszczeniu. Znane są
tylko dane z dóbr królewskich, z wybranych regionów. Przykładowo na
Pomorzu Gdańskim w  47  procentach przypadków doszło do zupełnej
dewastacji zabudowań, grabieży narzędzi i  inwentarza[125]. Tam, gdzie
grasowały obce wojska, odsetek zniszczonych do szczętu siedzib
ziemiańskich mógł być tylko trochę niższy.



Wnętrze ubogiego dworku szlacheckiego w Jadówce. Rysunek XIX-wieczny. (Gloger
Zygmunt, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1909,

domena publiczna)

Szlachcice, których dwory i  wsie obrócono w  zgliszcza, często nie
mieli innego wyjścia, jak tylko porzucić rodzinne włości i  sprzedać
ziemię niemal za bezcen możnym panom. Ludziom, którzy już
wcześniej posiadali dobra w różnych miejscach kraju i którzy mieli na
tyle duże i  rozproszone fortuny, by uratować przed zniszczeniem
i złupieniem choć cząstkę majątku. Rodziły się gigantyczne latyfundia,
liczące setki, a niekiedy – jak było w dobrach Potockich, Radziwiłłów czy
Czartoryskich  – tysiące miejscowości. Dość typowo wyglądała sytuacja
w  powiecie nakielskim, na północy ówczesnej Wielkopolski. U  schyłku
XVI stulecia w regionie tym było 105 majątków szlacheckich, z których
tylko 10  obejmowało więcej niż 20  łanów chłopskich. Dwa stulecia



później, u  schyłku Rzeczpospolitej, majątków było 50, ale aż 15  z  nich
miało powyżej 50  łanów. Średni rozmiar włości wzrósł
trzyipółkrotnie[126]. Coraz trudniej było prowadzić mały, prywatny
folwarczek. Coraz mniejsze przynosiło to korzyści, a pozycja materialna
polskiej szlachty stała się tak nędzna, że wielu przybyszy z  zagranicy
pisało o  niej z  niekłamanym szokiem. Johann Joseph Kausch,
pochodzący z  nieodległego przecież Śląska, tak przedstawił typową
siedzibę drobnego szlachetki, „zamieszkującego niewielki dworek
w realności wiejskiej, której jest właścicielem albo dzierżawcą”:

 
Pierwszy pokój stanowi jadalnię. Drzwi do niej zbite są z  trzech desek i  nie mają nawet
zamka, który zastąpiono zaworą; ledwie na trzy piędzi wysokie okna zaklejono papierem,
by świece na stole zabezpieczyć przed podmuchem wiatru; pod ścianami stoją tandetne
krzesła i stołki, a każdy krok po uszkodzonej podłodze grozi potknięciem. Ściany ozdobione
są różnego rodzaju tapetami papierowymi, które mimo lichoty wyraźnie kontrastują
z resztą otoczenia. Ani drzwi, ani okna nie są pomalowane. W tym maleńkim pokoiku nie
ma niczego poza kredensem z kilkoma kieliszkami.

 
Nie była to piszcząca bieda, ale podróżnemu nie mieściło się też
w głowie, że tak może żyć człowiek mieniący się przedstawicielem elit.
Kauscha szczególnie raził nieporządek; twierdził, że „w  żadnym
europejskim kraju naszych czasów nie dba się tak mało o czystość, jak
tutaj”[127]. Relacja Ślązaka pochodzi z drugiej połowy XVIII stulecia. Od
potopu minął prawie wiek, ale jego skutki nadal odczuwano w  całej
rozciągłości. Odbudowa gospodarki kraju była niezwykle powolna.
Zdaniem części badaczy regres zaczęto przezwyciężać dopiero za
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W  opinii innych
upadek w  każdej niemal dziedzinie trwał aż do rozbiorów. Co do
przyczyn tych ostatnich, dla specjalistów jest sprawą oczywistą, że były
one w decydującym stopniu wypadkową kryzysu XVII wieku.

Polska pogrążyła się w odmętach warcholstwa i politycznej niemocy
właśnie po potopie. W kolejnych dekadach odnoszono jeszcze z rzadka
propagandowe czy militarne sukcesy – ze sławną wiktorią wiedeńską na
czele  – ale rozprzężenia nie opanowano. U  schyłku XVII  wieku



Rzeczpospolita była potęgą co najwyżej na papierze. W  początkach
wieku  XVIII stała się tylko „karczmą zajezdną mocarstw”, zupełnie
bezsilną wobec nowej wojny, kolejnych przemarszów obcych wojsk,
zniszczeń i epidemii.

„Ogólny kryzys XVII  wieku” był oczywiście zjawiskiem
powszechnym. Zmagała się z  nim cała Europa. Gdzie indziej zdołano
jednak wygrzebać się z zapaści, znaleźć drogę do odbudowy, a nawet do
prosperity. W Polsce nie stało się tak w ogromnym stopniu dlatego, że
wybrano specyficzną odpowiedź na apokaliptyczną serię wyzwań.
W  reakcji na apogeum zapaści do skrajności podniesiono wyzysk
chłopów.

W  ostatnich latach wśród badaczy gospodarki popularność zyskał
pogląd, w  myśl którego ostateczne zaostrzenie poddaństwa
i  podniesienie do absurdalnego poziomu wymiaru pańszczyzny
stanowiło „racjonalną reakcję” na kryzys XVII  wieku[128]. Może
z  perspektywy panów tok postępowania rzeczywiście wydawał się
rozsądny, a  często  – i  konieczny. Dla chłopów kierunek zmian był
jednak najgorszy z możliwych. Dla całego państwa na dłuższą metę też,
bo przecież rolnictwo stanowiło absolutny fundament gospodarki.
Jeszcze w początkach XIX wieku w Księstwie Warszawskim uprawa roli
odpowiadała za ponad 90 procent dochodu narodowego[129]. W wiekach
XVII i  XVIII był to odsetek podobny, jeśli nie wyższy. Upadek wsi
musiał więc oznaczać upadek Rzeczpospolitej.

Znaczenie tego faktu wciąż umyka nawet uwadze specjalistów.
Zadziwiający komentarz do zapaści ekonomicznej sprzed trzech
wieków wypowiedział profesor Krzysztof Mikulski. Na konferencji
naukowej z  2007  roku stwierdził on, że po potopie „najgorsze,
najtragiczniejsze były straty w  warstwie »pełnowartościowych«
ówczesnych obywateli  – właścicieli warsztatów rzemieślniczych,
kupców, właścicieli majątków”. To problemy tych ludzi „prowadziły do
rzeczywistego załamania produkcji”. Zdaniem wykładowcy
uniwersytetu w  Toruniu podobnej wagi nie należy przywiązywać do



losu ludności najwidoczniej „niepełnowartościowej”, bo przecież
„najniższe warstwy społeczne bardzo łatwo się odtwarzały” po
epidemiach, wojnach i klęskach głodu[130]. Wniosek ten w najmniejszym
nawet stopniu nie odpowiada rzeczywistości. Polskie chłopstwo nie
„odtworzyło się”. Nie doszło do ponownego szybkiego wzrostu liczby
ludności. Dopiero po 100  latach populacja Rzeczpospolitej wróciła do
poziomu sprzed zapaści[131]. Wieśniacy tym bardziej nie odzyskali
dawnej pozycji, dawnego majątku. Już przed tym, jak kryzys
XVII  stulecia uderzył w  Polskę, kmiecie byli zbiedniali,
ubezwłasnowolnieni. Ale to po potopie stali się, by raz jeszcze
przytoczyć wypowiedź Johanna Josepha Kauscha, „w całym tego słowa
znaczeniu niewolnikami”.

„Do fundamentów spalone”.
Odbudowa, której nie było

Ocenia się, że na niektórych obszarach  – zwłaszcza na Pomorzu,
Mazowszu  – populacja zmniejszyła się w  połowie XVII  wieku
o  60  procent, jeśli nie więcej. Na Podlasiu było to nawet 80  procent.
Jednocześnie przyczyną i  skutkiem hekatomby był ogromny spadek
areału uprawianej ziemi. Na Mazowszu bezpośrednio po potopie chłopi
obsiewali zaledwie 15  procent gruntów, które mieli w  użytku, zanim
spadły na nich wojny i  zarazy. Wolnych pól było w  bród, a  mimo to
kmiece zagrody nadal się kurczyły. Pół łanu roli nawet w dobrych latach
ledwo pozwalało na wyżywienie rodziny. W  drugiej połowie
XVII stulecia zaroiło się jednak od poletek o wiele skromniejszych. Poza
„półrolnikami” wyróżniano „ćwierćrolników”  – mających 1/4  łanu,
a  więc cztery hektary, z  których plony faktycznie zbierano tylko na
dwóch.

Na wielu obszarach to ci biedacy stanowili teraz wyraźną większość
gospodarzy. Profesor Leonid Żytkowicz przebadał dane z  klucza wsi



należących do biskupstwa płockiego. Bezpośrednio przed potopem
przeszło połowa kmieci posiadała tam jeszcze gospodarstwa półłanowe,
a  co piąty  – ćwierćłanowe. Po wojnach sytuacja uległa odwróceniu.
Zaledwie 18  procent kmieci dysponowało połówką łanu, 80  procent  –
ćwiercią. Kompletnie zniknęły gospodarstwa o wielkości 1 łanu – a więc
o  powierzchni, którą jeszcze w  wieku  XV uważano za konieczne
minimum. Taką samą katastrofę notowano chociażby na
Lubelszczyźnie. Po potopie liczba „półrolników” spadła o  54  procent,
liczba „ćwierćrolników”  – wzrosła o  254  procent. Ludzi uprawiających
cały łan  – mających więcej, niż było potrzeba do biologicznego
przetrwania  – nie spotykano w  ogóle. Zaczęły za to powstawać
gospodarstwa „półćwierciowe”: obejmujące 1/8 łanu. A więc tylko jeden
hektar rzeczywiście pod uprawą[132].

Ziemia leżała odłogiem nawet nie dlatego, że nie miał jej kto
uprawiać, ale z  tej przyczyny, że nie było jej czym uprawiać ani jak
obsiewać. Każde chłopskie gospodarstwo potrzebowało do
funkcjonowania ogromnej liczby narzędzi. Nie tylko pługa, o  którym
zwykle myślimy, wyobrażając sobie dawnych rolników, ale też brony,
radła, motyk, łopat, sierpów, kos, cepów, wideł, noży, osełek, wiader
i balii, wózków, ręcznych sieczkarni do przygotowywania paszy... Konie
wymagały uprzęży, woły jarzem. Niemal nie dało się też obyć bez
własnego wozu. Łącznie w posiadaniu kmiecej rodziny było – i musiało
być  – kilkadziesiąt różnych przedmiotów. Wiele z  nich wyliczył
w swoim popularnym poradniku Ekonomia albo gospodarstwo ziemiańskie
Anzelm Gostomski. Na liście znalazły się rzeczy takie jak: „sanie”,
„pomosty”, „drabiny do żyta”, „do strzyżenia owiec nożyce”, „do żniwa
klepadło dla kosy”, „dla rąbania drzew siekiera”, „świder”, „stępa”
(urządzenie do kruszenia ziarna na kaszę), „przetak” (duże sito).
Ekspert w  dziedzinie prowadzenia folwarków podkreślał, że bez
wymienionych „statków”, elementów dobytku, chłop „tak panu, jak
i sobie robić nie może”. Miał zupełną rację[133].



„Całe to wyposażenie wytwarzano ręcznie, często też w  samej
zagrodzie. Tak ogromny inwentarz trudno było zgromadzić w  ciągu
jednego pokolenia. Gdy narzędzia przepadły w  pożarze, co działo się
nierzadko w  epoce latających iskier i  dachów krytych strzechą,
gospodarz popadał w  nędzę. Gdy całą wieś puszczono z  dymem,
społeczność traciła wszystko to, co było potrzebne, by urządzić życie na
nowo”  – pisał amerykański historyk Richard Winston. Jego słowa
dotyczyły wprawdzie wsi średniowiecznej w zachodniej Europie, ale tak
samo można odnieść je do polskich osad z XVII stulecia. Również u nas
narzędzia zbierano przez lata, przekazywano z ojca na syna. Gdy klęska
spotykała jednego gospodarza, zwykle mógł on liczyć na pomoc
sąsiadów, gromady. Kiedy jednak ofiarami grabieży padali wszyscy
mieszkańcy wioski, ratunek własnymi siłami był niemożliwy[134]. Wobec
ogołocenia całej miejscowości nie dało się też zdobyć zboża na zasiew.
W sytuacji, gdy na rzecz najeźdźców przepadły wszystkie bądź prawie
wszystkie zwierzęta robocze, nie można było zresztą podjąć prac na
roli.

Ze starostwa łukowskiego (największego kompleksu dóbr
królewskich w kraju) znane są przypadki, gdy 1 łan ziemi był po potopie
uprawiany wspólnie przez parunastu kmieci. Tylko to było możliwe
w sytuacji, gdy człowiek zastępował woła, a w całej wiosce ostawało się
tyle narzędzi, ile wcześniej dało się znaleźć w  pojedynczym obejściu.
Warto przytoczyć też bardzo typowy przykład wsi Magnuszew na
Mazowszu. Z 11 chałup, jakie stały w niej po wojnie, sześć było zupełnie
pustych. Tylko trzech gospodarzy uprawiało coś poza przydomowym
ogródkiem  – wszyscy mieli po skromne 1/2  łanu. Ale wyłącznie jeden
posiadał jakikolwiek sprzężaj, pług i  woły. Poza tym, jak stwierdzał
inwentarz z epoki, w osadzie „nie zostało nic”. Jeszcze gorzej wyglądała
sytuacja w  Wielkiej Wsi Piotrowskiej w  województwie sieradzkim.
Przed wojną żyły tam 42  rodziny kmiece. W  1661  roku lustratorzy
wysłani do osady przez władze znaleźli tylko dwa gospodarstwa wciąż
uprawiające ziemię oraz 16 pozbawionych jakiegokolwiek gruntu.



Plan folwarku Wertibiszek w Wielkim Księstwie Litewskim wraz z przyległościami.
Zaznaczono włóki chłopskie, dwór i lasy skarbowe. Dokument z 1782 roku. (Biblioteka

Narodowa/Polona, domena publiczna)

Oczywiście już wcześniej, nawet we względnie dostatnim wieku XVI,
w  polskich wsiach trafiali się gospodarze bez pól. Nazywano ich
zagrodnikami bądź chałupnikami. Pierwszy termin można odnieść
zwłaszcza do tych, którzy mieli przynajmniej jakąś drobną działkę
uprawną. Drugi do chłopów, którzy nie gospodarowali na niczym poza
własną chatą i  ogrodem warzywnym. W  czasach renesansu
w  większości regionów rodziny zagrodnicze stanowiły raczej drobny
margines. W  Wielkopolsce u  schyłku panowania ostatniego Jagiellona
było ich tylko około 13  procent spośród wszystkich wieśniaków.
W  XVII  stuleciu liczba zagrodników wystrzeliła jednak w  górę.
W  większości osad i  regionów wyraźnie przeważali oni nad



pełnoprawnymi gospodarzami. W  Wielkopolsce w  XVIII  stuleciu
kmiecie z rodzinami stanowili już tylko 33 procent ludności chłopskiej,
a  zagrodnicy, chałupnicy i  komornicy, pozbawieni nawet własnych
domów, zawrotne 77 procent. Zresztą w sytuacji, gdy również kmiecie
utrzymywali się tylko na śmiesznie drobnych spłachetkach gleby, coraz
trudniej było wyznaczyć granicę między różnymi kategoriami
ludności[135].

W dokumentach z epoki stale też pisano o wioskach, które zniknęły
z powierzchni ziemi, zostały penitus – a więc kompletnie „spustoszone”
albo zniszczone „przez nieprzyjaciół funditus”, do fundamentów.
„Kocznowo całe puste, człowieka w  nim nie ma ani jednego;
w Wilatkowie ani osiadłości, ani folwarku nie ma, w Morzysławiu żaden
poddany nie został”  – wymieniał różne przykłady ze środkowej
i zachodniej Polski profesor Jan Rutkowski[136].

Odbudowa okazała się mozolna, a w większości – wprost niemożliwa.
Ogromnie spadła wydajność rolnictwa. Nawet te spłachetki ziemi, które
znajdowały się pod uprawą, przynosiły horrendalnie niskie plony.
Bezpośrednio po potopie było to już nie pięć czy nawet więcej ziaren
z  jednego wysianego  – jak w  XVI i  na początku XVII  wieku  – ale trzy.
Często nawet mniej niż w  czasach średniowiecznych. Podczas gdy na
zachodzie Europy stopniowo upowszechniały się nowoczesne metody,
a rolnictwo przynosiło w XVIII wieku coraz większe zyski, nad Wisłą aż
do rozbiorów nie powrócono nawet do wydajności z  epoki renesansu.
Hubert Vautrin  – przybysz z  Francji, pracujący jako nauczyciel
w  rezydencjach polskich magnatów  – nie mógł pojąć tego zjawiska.
W  latach 80. XVIII  stulecia pisał, że w  państwie rządzonym przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego gleba jest chyba wyjątkowo jałowa
i  nieurodzajna. Jak widać, nie zdawał sobie sprawy z  tego, że przed
dwoma wiekami Rzeczpospolita uchodziła za kraj najbardziej żyzny na
kontynencie. Vautrin komentował:

 
Chłop [polski] ogranicza się do wymagania od ziemi, w nagrodę za trud, pięciokrotnego
plonu. Niewdzięczna ziemia odmawia często nawet tej umiarkowanej zapłaty. Zrzuca na



ogół plony czterokrotne. Byłaby bardziej urodzajna, gdyby używano nawozów i gdyby ją
meliorowano, lecz potrzeba do tego rąk roboczych, a  ona tymczasem żywi ludzkie
nieużytki[137].

 
Ogromną część gruntów porzucono na całe dekady bądź nawet na stałe.
We wsiach należących do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego  – których
było łącznie kilkaset – w roku 1685, 30 lat po potopie, chłopi uzyskiwali
tylko 40  procent plonów z  czasów przedwojennych. Do rozbiorów nie
udało się tam powrócić do stanu z początku XVI wieku. Na Mazowszu
w  roku 1688  nadal prawie połowa pól chłopskich leżała odłogiem.
Skutków spustoszenia nie usunięto ani za panowania Jana III
Sobieskiego, ani tym bardziej w  naznaczonej kolejnym konfliktem
zbrojnym epoce saskiej.

W  XVIII  wieku  – nawet ponad 100  lat po zajęciu kraju przez
Szwedów – w źródłach często wspominano o dawnych polach, które po
potopie zarosły chaszczami czy wręcz borami. Niektóre u schyłku epoki
próbowano karczować, zagospodarowywać. Skutki najazdu wciąż
jednak były widoczne na każdym kroku. To zupełnie tak, jakby dzisiaj,
przeszło osiem dekad po wybuchu drugiej wojny światowej, całą Polskę
niezmiennie znaczyły ruiny i  zgliszcza[138]. Nic dziwnego, że polski
komentator Stanisław Staszic zapisał słowa bardzo podobne do tych
sformułowanych przez francuskiego podróżnika. Stwierdził, że choć
„najobfitsza ziemia w  Europie” powinna dawać Rzeczpospolitej
bogactwo i  „żywić co najmniej trzydzieści milionów ludzi”, to z uwagi
na zaniedbanie stała się ona uboga i jałowa. „Nie odradza się, ale tylko
kiśnie na niej kilka milionów ludzi”  – kwitował propagator
oświecenia[139].

„Mój chłop i to wszystko, co ma, wszystko moje”.
Apogeum eksploatacji



Chłop pozbawiony majątku i  źródeł dochodu znajdował się całkowicie
na łasce pańskiej. Od dawna tyczyło się to zagrodników, którzy żadną
miarą nie mogli wyżyć z  samych tylko ogródków i  skromnych obór
z  paroma zwierzętami. Zagrodnik imał się różnych prac przy dworze,
niekiedy dostając za nie pieniądze, dużo częściej samo tylko
pożywienie. Chłopów tych chętnie zaprzęgano na przykład do młócki,
za którą otrzymywali 1/11 albo 1/12 przetworzonego ziarna[140].

W  klasycznym Zarysie historii gospodarstwa wiejskiego zagrodników
nazwano folwarczną „rezerwą siły roboczej”. Z  perspektywy dworu
mieli tę zaletę, że znajdowali się na miejscu, nie trzeba było ściągać ich
do wsi, negocjować z  nimi warunków zatrudnienia. Przywiązani do
konkretnych zagród nie mieli żadnego pola manewru. Od potrzeb,
dobrej woli bądź kaprysu pana zależało, czy dotrwają kolejnej wiosny,
czy też będą musieli robić to, co chłopi z  utworu Sebastiana Fabiana
Klonowica:

 
Kiedy chybią ogrody, więc do lasu na gier,

Jeśli pola szwankują, do dąbrowy na żer[141].

 
Kmieć, który utrzymał się tylko na ćwierci, a tym bardziej „półćwierci”
łanu, po potopie był w równie desperackiej sytuacji, co zagrodnik. Bez
zbiorów nie miał pieniędzy; bez pieniędzy nie mógł kupić ziarna, nie
mówiąc o  zwierzętach hodowlanych. Trwał w  błędnym kole nędzy
i głodu. Pomóc mógł mu zwykle tylko szlachcic, właściciel majątku.

Już w  pierwszej połowie XVII  wieku, gdy kryzys zaczął pustoszyć
wioski, pojawiła się na szerszą skalę instytucja tak zwanej załogi. Nazwą
tą określano wsparcie udzielone chłopu. W ramach załogi pan gruntowy
przekazywał gospodarzowi zwierzęta, zwłaszcza woły robocze, rzadziej
konie, ale też narzędzia konieczne do pracy. Nie była to pomoc
bezwarunkowa ani bezzwrotna. Załogę skrzętnie ewidencjonowano,
formalnie pozostawała własnością pana. Wieśniak otrzymywał
pożyczkę, nie zaś darowiznę. Dla szlachcica przekazanie wołów



w  użytek poddanym było wręcz korzystne  – nie musiał o  nie dbać,
karmić ich, a zwierzęta te nadal, w ramach pańszczyzny, pracowały na
folwarcznym gruncie. Pan nie miał oczywiście żadnego interesu w tym,
by chłopi stawali pewnie na własne nogi. Zależało mu jednak na
doprowadzeniu ich do stanu, w  którym skrajna bieda nie
uniemożliwiała wykonywania narzuconych powinności.

Skala załogi była ogromna. Szacuje się, że po potopie nawet
1/3 wszystkich wołów w gospodarstwach chłopskich należała do panów.
Liczba „założonych” koni sięgała 1/5. Niekiedy użyczano krów, to jednak
nie było dla dworu zbyt opłacalne. Co do narzędzi, zrujnowanym
chłopom szlachcice często dawali w  użytkowanie bardzo szeroki
inwentarz. Znane są liczne wsie małopolskie, gdzie każdy kmieć
otrzymywał wóz, bronę, radło i  pług, a  większość także siodło
i  wańtuch, materiał na worki. W  jednej z  osad powszechnym
elementem załogi była jeszcze siekiera. W najgorszych latach chłopom
„zakładano” również ziarno, choć z  bezwzględnym obowiązkiem
zwrotu po kolejnych żniwach. We wsiach, które puszczono z  dymem
i  które bardziej zamożni szlachcice usiłowali odbudować, elementem
załogi były nawet chłopskie chaty. Kolejne dekady naznaczone
chroniczną nędzą przyniosły zjawisko nie do pomyślenia w minionych
wiekach. Porażająco duży odsetek chłopów stracił nawet domy. Jak
podkreślał profesor Jan Rutkowski, w  nielicznych XVIII-wiecznych
inwentarzach, które poruszają tę kwestię, „chałupy będące własnością
dworu są częstsze, aniżeli chałupy własne włościan”[142].

Kmieć z doby renesansu miał prywatny majątek, czuł się faktycznym
właścicielem swojego domu, dokupował ziemię, zapisywał dobytek
w  spadku, często posiadał pewne oszczędności. Odwiedzał targi
i jarmarki, dość swobodnie handlował tym, co udało mu się zebrać bądź
wyhodować. Chłop żyjący po potopie stracił to wszystko.

Od dawna szlachcice marzyli o  rozciągnięciu pełnej kontroli nad
poddanymi; o  zawłaszczeniu całego ich dobytku i  nadzorowaniu
wszelkich aspektów ich życia. „Mój chłop i to wszystko, co ma, wszystko



moje”  – brzmiała typowa opinia ziemiańska, przytoczona w  1628  roku
przez księdza Fabiana Birkowskiego[143]. W  następstwie dziejowej
katastrofy nie była to już tylko opinia, ale prawda. Chłop trzymający
w  oborze pańskie woły, mieszkający w  nędznej chacie zbudowanej
z  materiałów udostępnionych przez szlachcica, używający jego pługu
i  brony, nie miał nawet pozoru podmiotowości. Z  perspektywy dworu
stanowił tylko kolejny wiersz w  tabeli wyliczającej zasoby posiadłości;
nie był osobą, lecz częścią inwentarza[144].

Jedną decyzją pan mógł zrujnować gospodarza bądź gospodynię.
Wystarczyło odebrać im załogę. Typowy przypadek miał miejsce we wsi
Czerwoce pod Skierniewicami w  roku 1763. W  zachowanym
dokumencie odnotowano, że pewna wdowa „siedzi komorą”, czyli żyje
kątem u  innego chłopa, bo „załogi zostały zabrane” przez właściciela
osady „i  przeto upadło gospodarstwo jej, którym mogłaby jeszcze
rządzić [mimo śmierci męża], chowawszy parobka”. Zaznaczono, że
kobieta była „dobrą i  staranną gospodynią”. Ale z  woli dworu stała się
bezdomną nędzarką[145]. W  drugiej połowie XVII  wieku powszechnie
już przyjmowano, że pan ma prawo wyrzucić kmiecia z domu, jeśli nie
jest z  niego zadowolony; że może oddać jego zagrodę komu innemu
albo swobodnie przenieść go na inne, gorsze grunty. Z  XVIII  wieku
znany jest nawet przykład dzierżawczyni majątku, która kazała swoim
urzędnikom rozbierać chłopskie domy i  stodoły, a  uzyskane z  nich
drewno wykorzystywać „do palenia gorzałek”[146]. Kroki takie były
sprzeczne z obyczajem, z przyjętymi odwiecznie normami. Ale przecież
obyczaje dotyczyły chłopów, do których coś faktycznie należało.

Autor anonimowego Robaka sumienia złego wypominał szlachcicom,
że znaleźli sobie niegodny sposób zarabiania. Z  wynajęcia czy
sprzedaży swojego dobytku nigdy by bowiem nie wyciągnęli zysków
takich, jak z  „założenia” poddanym „domu i  bydła”. Załoga stanowiła
ostatni już gwóźdź do chłopskiej trumny, ostatni argument na rzecz
wprowadzania skrajnych, wypoczwarzonych, nieludzkich form
wyzysku. Panowie byli skłonni wspierać poddanych, ale tylko pod tym



warunkiem, że w zamian wycisną z nich każdą kroplę potu i zadbają, by
ci nie znali niczego poza nieustanną harówką. W sytuacji, gdy wymarła
połowa ludności, ci, którzy przetrwali, mieli odtąd pracować za dwoje.
Stali się nie ludźmi, lecz bydłem. Krzysztof Opaliński, jeden z ostatnich
szlacheckich krytyków systemu, jacy zabierali głos w  XVII  wieku,
wypominał panom, że „tam, gdzie bywało dwudziestu kmieci, a zostało
ośmiu albo dziesięciu”, dziedzice każą wciąż wykonywać posługi
w  niezmienionym zakresie. Na panów herbowych usiłował wpłynąć,
wykładając im, że obrali ślepą drogę, która z  czasem doprowadzi do
zguby. Pisał o  właścicielach utrzymujących poddanych w  nędzy
„z  małym pożytkiem, bo ubogi nikogo bogatym nie zrobi”. Było to już
jednak wyłącznie wołanie na puszczy[147].



„J

III.
WYZYSK.

NA CZYM DOKŁADNIE POLEGAŁA PAŃSZCZYZNA?

a w warcaby albo w karty gram w pokoju, a chłopek na mnie robi do
trzeciego znoju. Robi z  dziećmi i  żoną, przymierając z  głodu. Robi od
wschodu słońca i  aż do zachodu”. Te słowa Wacława Potockiego
pochodzą ze zbioru powstałego w  latach 80. i  90. XVII  stulecia.
Potocki  – względnie zamożny właściciel wielu wsi, urzędnik ziemski
średniego szczebla, a przede wszystkim płodny autor 5 tysięcy wierszy,
fraszek oraz anegdot – uchodzi za obrońcę chłopów wyjątkowo czułego
na ich krzywdę. W rzeczywistości nie był jednak czuły, a tylko bardziej
spostrzegawczy i szczery od innych panów herbowych. W zacytowanym
utworze, Raj ze światem, w  żadnym razie nie piętnował panujących
układów. Pisał o  tym, jak wygląda rzeczywistość w  jego własnym
majątku. Krzywda chłopów go absorbowała, ale nie na tyle, by robić coś
dla jej załagodzenia. Potocki był przecież jednocześnie przekonany, że
ta krzywda jest konieczna, by napełniać jego prywatny skarbiec[148].

Wymiar pańszczyzny w XVII stuleciu był już tak ogromny, że panom
coraz trudniej przychodziło jego dalsze oficjalne, jawne podnoszenie.
Kmieć miał teraz obowiązek pracować na szlachcica przez wszystkie
bądź prawie wszystkie dni w  tygodniu. Z  pozoru nie było czasu, który
można by mu jeszcze zabrać. Nawet wielu właścicieli gruntu
dostrzegało absurd wymagania większej liczby dniówek, niż było ich
między dwiema niedzielami. Pętlę zaciskano jednak na inne sposoby.
Zarządcy majątków coraz dokładniej  – i  coraz mniej korzystnie dla
chłopów – określali reguły przymusowej pracy.

Obowiązek pańszczyzny był związany z używaną ziemią. Odrabiano
liczbę dni „z łanu” (ok. 17 hektarów). Poddany, który posiadał mniejsze



gospodarstwo, był też obciążony niższą rentą. Półrolnik z  założenia
połową obowiązków pełnoprawnego kmiecia, ćwierćrolnik  – ćwiercią.
Rozwiązanie to pierwotnie zapewniało, że tylko bogatsi chłopi będą
zmuszeni najmować czeladników, ponosić uciążliwe koszty. Biednym
narzucano obowiązki na tyle skromne, że dało się je spełnić własnymi
siłami. Gdy jednak doszło do katastrofalnego skurczenia polskich
zagród, szlachta zmieniła zasady gry. Punktem odniesienia stała się
połówka łanu. A  od rolników, którzy posiadali więcej, często
oczekiwano robocizn w podwójnym wymiarze[149].

Takie podejście wykluczało odbudowę pełnorolnych gospodarstw;
rujnowało też te nieliczne, które wciąż się utrzymały. Chłopi coraz lepiej
rozumieli, że dostatek prowadzi do zguby. Wielu, teraz już rozmyślnie,
rezygnowało z  uprawy znacznej części ziemi, zostawało
ćwierćrolnikami czy nawet zagrodnikami. Wielu też wyprzedawało
ostatnie woły i  konie. Szlachta wymagała od kmieci trzymania
w zagrodach znacznie większej liczby zwierząt, niż potrzebowali. Żywy
inwentarz, w  pierwszej kolejności wykorzystywany na folwarku,
należało wykarmić i  oporządzić; sprzęt, używany na pańskim,
stopniowo niszczał i  to chłop miał obowiązek go naprawiać bądź
zastępować. W  czasach posuniętej do skrajności eksploatacji bardziej
mogło się opłacać stałe przymieranie głodem bez pola niż uprawa gleby
obłożona kosztami wyższymi od potencjalnych korzyści. „Gdzież
weźmiesz wozy, pługi, brony, radła?”  – pytał autor jednego z  XVII-
wiecznych lamentów chłopskich.  – „Niechżeby już ta rola
przepadła”[150].

Wyzysku nie dało się jednak uniknąć. Rozgrywka była przecież
ustawiona. Słusznie pisał Sebastian Fabian Klonowic, że wieśniak nie
wzruszy szlachcica, „choćby łzami krwawymi płakał”[151].
W folwarcznych zarządzeniach ustalano nie tylko wymiar pańszczyzny,
ale też jej charakter i liczbę osób, jakie należało wysyłać w pole. Przyjęto,
że robota „sprzężajna”, a  więc z  wykorzystaniem zwierząt i  zaprzęgu,
jest warta dwa razy więcej od „pieszej”. Jeśli na przykład w  danej wsi



kmieć posiadający woły i pług miał obowiązek pracować z nimi trzy dni
w  tygodniu, to biedak bez inwentarza  – aż sześć. Często też
zastrzegano, że do pracy pieszej gospodarz ma obowiązek przysyłać
dwie osoby, nie zaś jedną. „Co rok roboty na nas podbijają”  – żalono
się. – „I tak musimy dwojgiem zawsze robić, a za to panowie umieją się
zdobić”[152].

Z  upływem lat stało się standardem, że w  przeliczeniu na ilość
uprawianej ziemi nędzarze pracowali dłużej od kmieci z  większym
polem i  zasobniejszym obejściem. Posiadanie ziemi wpędzało w  biedę
i desperację. Jej brak nie dawał jednak ratunku, ale co najwyżej drobne,
często pozorne, wytchnienie. Profesor Edward Trzyma podaje, że po
potopie z  łanu ziemi kmieć pełnorolny odrabiał średnio pięć dni,
półrolnik dni siedem, ćwierćrolnik  – 10, a  gospodarz półćwierciowy,
uprawiający 1/8 łanu, zawrotne 12 dni[153].



Pokorni chłopi przy żniwach i ich łaskawy nadzorca. XVII-wieczna rycina z traktatu
Jakuba Kazimierza Haura. (Haur Jakub Kazimierz, Skład abo skarbiec znakomity sekretow

oekonomiey ziemianskiey, Kraków 1693, domena publiczna)

Stopniowo w pańszczyźniany kierat zaprzęgano także zagrodników,
chałupników, a  nawet komorników. Ludzi, którzy mieli niewiele bądź
zgoła nic poza własną koszulą. Anonimowy autor Robaka sumienia złego
bezskutecznie przypominał panom folwarcznym, że wymiar prac
powinien odpowiadać korzyściom otrzymywanym przez chłopa.
Powinien być to układ obustronny. W  opinii XVII-wiecznego
komentatora nie dało się uczciwie uzasadnić nawet przypadków, gdy
gospodarz „który od pana ma rolę, bydło, dom i inne użyteczne rzeczy”
jest zmuszany do pracy dzień w  dzień. Tym bardziej szokowały go
sytuacje, gdy „niebożęta, komornicy albo komornice, obowiązani są do
robót we dworze”. „To się dzieje z  ubogimi, że mało albo nic od pana



biorąc, wiele dla panów czynić muszą” – kwitował. Zjawisko było w jego
ocenie „wielkim bezprawiem”[154].

Profesor Jan Rutkowski szacował, że w  stuleciu XVIII na południu
kraju zagrodnik był z  reguły zmuszony do pracy trzy dni w  tygodniu,
chałupnik – niemający nawet najmniejszego poletka – półtora bądź dwa
dni. Często było to jednak więcej. Jakub Kazimierz Haur, w poradniku
wydanym po raz pierwszy w  roku 1675, instruował, że „zagrodnik ma
dni pięć w tygodniu pieszo robić”. Zaznaczał jednocześnie, że ludziom
tym, jako mniej wartościowym od kmieci, żadnego wsparcia, załogi „nie
trzeba, sami mają się osadzić”. Dosłownie więc zalecał, by żądać od nich
wiele i  nie dawać w  zamian nic poza placem pod chałupę. Co do
komorników, znane są przypadki, gdy kazano im „bez żadnej zapłaty
iść do każdej roboty, do jakiej ich dwór zawezwał”. W zamian dostawali
tylko strawę, ale już w Robaku sumienia złego stwierdzono, że niczym nie
różniła się ona od najnędzniejszej paszy dla bydła[155].

Nawet średni, typowy wymiar obciążeń, jakie spadały na polskiego
chłopa w  XVII i  XVIII  wieku, był nieludzki, niewolniczy. Rekordziści
wyzysku oczekiwali jednak znacznie więcej. W  Wielkopolsce
gospodarze uprawiający ponad 1/2  łanu często byli zobowiązani do
dwuosobowej pańszczyzny sprzężajnej przez siedem–osiem dni. To zaś
dawało maksymalnie 16  roboczodniówek tygodniowo z  gospodarstwa;
liczbę, do której odrobienia potrzeba było faktycznie trzech osób. 10–
12  dni na tydzień było w  tym regionie i  w  odniesieniu do
zamożniejszych kmieci nie wyjątkiem, ale standardem.

Na innych obszarach Polski, gdzie nie istniały już żadne zasobniejsze
zagrody, równie wygórowanych robocizn z  łanu często wymagano od
pół- i  ćwierćrolników. „W  niektórych miejscach po dni dwanaście na
tydzień robią te nieszczęsne bydlęta”  – komentował anonimowy autor
w roku 1788. Bliżej znane są krzywdy chłopów z dóbr królewskich. Oni
jako jedyni mogli próbować odwoływać się do sądów. Poddanym
szlachty pozostawało cierpieć w milczeniu. W starostwie łukowskim na
Lubelszczyźnie wieśniacy uskarżali się w  1650  roku, że „nad wszelki



zwyczaj i  słuszność 12  dni na tydzień na włóce siedzącym robić każą
i  nadto insze roboty ręczne odprawiać”. Podobną petycję zaniesiono
w  roku 1667. W  1670  roku mieszkańcy wsi z  dzierżawy wiśniowskiej
prosili sąd o  pomoc, po tym jak dzierżawca podniósł pańszczyznę
z  czterech do 12  dni z  łanu. W  starostwie parczewskim wymiar renty
odrobkowej wynosił 16  dni. W  małopolskiej osadzie Jeżówka pod
Olkuszem obciążenie najskromniejszych gospodarstw, tak zwanych
półprętowych, sięgnęło w  przeliczeniu aż 24  dni z  łanu. Najbardziej
rażącą eksploatację prowadziła jednak chyba Barbara Kochanowska,
dzierżawczyni wsi Świetkowa Wola na Lubelszczyźnie. Skrajnie
zachłanna kobieta nawet zagrodnikom nakazywała „od niedzieli do
niedzieli robić”. Na kmieciach ciążyła z  kolei u  niej dwuosobowa
pańszczyzna w wymiarze 16 dni z łanu. To już by dawało fenomenalne
32  roboczodniówki na tydzień z  pełnego gospodarstwa. Półrolnik był
zobowiązany do 16  dni pracy, ćwierćrolnik  – żadną miarą niemogący
nająć służby – do ośmiu.

Ofiary wyzysku zdołały dotrzeć ze swymi żalami przed oblicze
trybunału. Sąd referendarski łaskawie zdecydował o  wysłaniu na
miejsce specjalnej komisji. Wyrok zaistniał jednak tylko na papierze.
Komisja nigdy nie została skompletowana i  nie dotarła do Świetkowej
Woli. „Ośmielona tym Barbara Kochanowska w  dalszym ciągu
zwiększała powinności swym poddanym” – komentował profesor Józef
Szaflik. Niepokornych „bito i  kaleczono”. A  mąż dzierżawczyni groził
nawet chłopom, że będzie ich wieszać, jeśli ośmielą się ponownie pisnąć
władzom o ponoszonej krzywdzie[156].

„Usta wypalone pragnieniem”.
Dzień z życia chłopa pańszczyźnianego

W okresie, gdy pańszczyzna nie była jeszcze obowiązkiem codziennym,
w wielu wsiach chłopów zaganiano do pracy bez żadnej zapowiedzi, na



kaprys i  wezwanie pana lub jego urzędnika. Anzelm Gostomski  –
obsesyjnie przywiązany do idei wyciskania z  włościan maksymalnych
korzyści  – odradzał takie postępowanie. Twierdził, że zarządca nie
powinien „mówić: wygnałem chłopy na robotę”, ale z  wyprzedzeniem,
„z wieczora” dnia poprzedniego, zaanonsować prace. Nie było to żadne
ustępstwo na rzecz kmieci. XVI-wieczny agronom uważał po prostu, że
dzięki takiej wiadomości już o  poranku wolno wymagać pełnej
dyscypliny. „Który nie posłucha, zaraz karać, który później przyjdzie,
tak się z  nim obchodzić jak w  szkole bakałarz z  żakami”  – pisał.
Podobnie w  stulecie później radził Jakub Kazimierz Haur. „Włodarz
z  wieczora, wcześnie ma robotę opowiedzieć i  nakazać, a  rano przez
długą wieś jak idzie zawołać »wychodź, wyjeżdżaj, nie baw się«”  –
brzmiała instrukcja[157].

Samemu chłopu krótkie wyprzedzenie nic nie dawało. Nie mógł robić
planów, rozkładać prac na własnej roli w czasie, myśleć o oderwaniu się
na dzień od gospodarki. Stale był na wezwanie. Hubert Vautrin
wyjaśniał w  drugiej połowie XVIII  stulecia, że polski „chłop
pańszczyźniany nie rozporządza sobą i dlatego nie może liczyć ani na
swoją zapobiegliwość, ani nawet na wypoczynek  – gdy śpi, jego pan
czuwa i może pozbawić go krzepiącego snu”[158].

Zapowiedzenie prac w przededniu nie stanowiło poza tym dla rolnika
jakiejkolwiek gwarancji, że renta odrobkowa zostanie mu faktycznie
zaliczona. Jeśli zerwała się ulewa i zamierzonych robót nie można było
przeprowadzić, pańszczyznę odwoływano. Anonimowy autor Uwag
praktycznych o poddanych polskich z 1790 roku ubolewał, że „pan dla siebie
obiera czasy pogodne”, przez co na własny rachunek chłop musi się
trudzić „w dni dżdżyste”.

Choćby kmieć spędził pół dnia, czekając pod dworem na poprawę
warunków, jego zobowiązania pozostawały niezmienne. Tak samo, gdy
zaczął pracę, a dopiero potem nadeszły deszcz, grad, śnieżyca albo inna
przeszkoda dowolnego rodzaju. „Gdy deszcz zastanie sprzątających na
polu pańskim, [nadzorcy] zganiają ich z robocizny, każą, by z własnych



pól zbierali [zboże] mokre, a pogodę dla pana zostawili” – komentował
autor książki O  poddanych polskich z  1788  roku. Także na kartach
reformatorskiego „Monitora Warszawskiego” zaznaczono, że jest
normą, by w razie „słoty” pańszczyznę przesuwać na inny termin.

Warunki losowe działały wyłącznie na korzyść dziedzica. Chłopu
w żadnej sytuacji nie przysługiwał dzień wytchnienia. Nie mógł marzyć
o  urlopie ani nawet zwolnieniu chorobowym. „Poddani nie mają
pofolgowania pańszczyzny w chorobach swoich” – pisano w „Monitorze
Warszawskim”. – „Są do odbycia tej koniecznie pociągani. I albo muszą
najemnikiem swoim tę pańszczyznę odbywać, albo nieodbytą
ozdrowiawszy odrobić”. Gdy nie było innej możliwości, wyręczano się
też żoną, nawet jeśli ta miała pod opieką gromadkę małych dzieci.
Zachowała się relacja z  epoki mówiąca o  kmieciu, który tak długo
dźwigał ciężary (czy to faktyczne, czy metaforyczne), aż się pod nimi
złamał. Gdy zaś on „leżał w  łóżku, żona za niego odrabiać musiała,
a dzieci i dom zostawić na wszelkie nieszczęścia”[159].

O  tym, co działo się, gdy nie znaleziono żadnego zastępstwa,
opowiadali sami nieszczęśnicy przymuszani do pańszczyzny.
Zachowała się petycja chłopów mazowieckich, którzy w ostatnich latach
istnienia Rzeczpospolitej żalili się na urzędników, goniących ich do
„daremnej pracy”, nawet gdy na przeszkodzie robotom stały
„najsłuszniejsze przyczyny”. Nadzorcy nie mieli żadnej litości. Na
porządku dziennym były grabieże, rekwizycje i  przypadki niszczenia
chłopskiego dobytku:

 
Przymuszają wychodzić, a który po nakazaniu nie wyjdzie, ograbiony niezwłocznie bywa.
Nawet to pospolicie zabierają, bez czego przy gospodarstwie żadną miarą obejść się nie
można, co wykupywać musimy, lub też zimową porą drzwi i  okna wyłamują, aby tym
łatwiej pracę na nas wymóc[160].

 
Dni wolne z  racji religijnych, bardzo liczne w  epoce nowożytnej,
podobnie nie przynosiły ulgi, ale tylko dodatkowe zgryzoty.
W  niektórych majątkach bezwzględni panowie kazali pracować nawet



w święta, zwłaszcza mniej ważne. Chłop, zmuszony stawać w polu, nie
zaś przed ołtarzem, narażał się na gniew plebana. „Żyją bez religii, gdyż
jak bydlęta w święte dni do pracy bywają przymuszani” – pisał Krzysztof
Warszewicki w  dziełku O  najlepszym stanie wolności. W  kościelnej
literaturze z epoki nie brakuje ostrych komentarzy także pod adresem
właścicieli folwarków, u których poddani „w dni święte uwolnić się od
robocizn wielkich nie mogą”. Nawet Jakub Kazimierz Haur, sam
zawiadujący ziemskimi majętnościami, czuł się w  obowiązku
napomnieć innych szlachciców, że „poddanych i  bydła w  święta nie
należy ciemiężyć”.

Częściej trzymano się zasady, że w dni wyznaczone w kalendarzach
kościelnych praca jest faktycznie zakazana. To wcale nie był jednak
wariant korzystniejszy dla kmiecia. Chłop miał obowiązek odrobić
wszystkie nieprzepracowane święta; powinności nie znikały, ale tylko –
były przesuwane. W efekcie typowy gospodarz stale zalegał dziedzicowi
od kilku do kilkudziesięciu dni pańszczyzny. A  szlachcic mógł żądać
odrobienia „należności”  – zwykle czeladnikami, dodatkowymi
krewnymi – w dowolnym momencie[161].

Pracę pańszczyźnianą organizowano różnie. Z  reguły jednak chłop
miał obowiązek stawić się na folwarku równo ze świtem. Żadnych
spóźnień nie tolerowano. Anzelm Gostomski instruował, by wieśniaka,
który przyjdzie zbyt późno, „skarać”, a potem przetrzymać w pracy i „do
domu po wszystkich puścić”. W XVI wieku, gdy dominowały małe dobra
ziemskie, a  w  typowej wsi stało gospodarstwo pańskie, dotarcie do
miejsca pracy nie nastręczało trudności. Co innego, gdy jeden folwark
przypadał na kilka osad. Takie sytuacje zawsze były częste
w  królewszczyznach czy dobrach kościelnych, a  po kryzysie
XVII  stulecia nie brakowało ich też w  majątkach prywatnych. By
wywiązać się z  obowiązku, chłop wstawał godzinę czy dwie przed
świtem. Czasem więcej, jeśli przed pracą potrzebował nakarmić własne
zwierzęta. W  skrajnych wypadkach  – na przykład w  dobrach Wacława
Leszczyńskiego na Lubelszczyźnie w  roku 1670  – kmieci dzieliło od



folwarku kilkanaście mil. Dystans tak wielki, by stale „pozbawiać ich
krzepiącego snu”[162].

Oracz i pasterze. Rycina z XVI-wiecznej edycji podręcznika rolniczego O pomnażaniu
i rozkrzewieniu wszelakich pożytków. (Crescenzi Pietro de, O pomnożeniu y rozkrzewieniu

wszelakich pożytkow ksiąg dwoienaście, Kraków 1571, domena publiczna)

Hubert Vautrin miał słuszność także wtedy, gdy pisał, że „na pana
niewolnik pracuje od wschodu do zachodu, dla niego znosi chłód i znój,
dla niego ostrzy siekierę, zaprzęga woły, dla niego orze łono ziemi; jemu
samemu przypada w  udziale krwawy trud i  skąpe plony z  przygodnej
roli, którą uprawia nadludzkim wysiłkiem”. Faktycznie praca trwała
najczęściej przez cały dzień. Kończono ją w  chwili, gdy słońce
ustępowało za horyzont lub (jak było chociażby we wsiach pod
Pabianicami w  XVI  wieku) godzinę przed zmrokiem. Chłopom



przysługiwała tylko jedna przerwa obiadowa. W  lecie, gdy dni były
dłuższe, a praca, za sprawą upału, często bardziej męcząca, pozwalano
na odpoczynek dwugodzinny. Zimą  – fajrant trwał jedną godzinę.
Innych przystanków nie tolerowano. Jak stwierdził jezuita Marcin
Kurzeniecki, chłopu nie pozwalano nawet „odetchnąć i  wyprostować
krzyża”; nie dawano mu też dostępu do wody dla zwilżenia „ust
wypalonych pragnieniem”.

Łącznie odrabianie pańszczyzny mogło trwać maksymalnie do 13,
14  godzin na dobę. Fakt, że nie zawsze było to aż tyle, budził irytację
zarządców. O  podejściu typowego starosty, pana na królewskich
dobrach, plastycznie pisał Szymon Szymonowic w utworze z początku
XVII wieku: „Słoneczko, ty wstajesz, kiedy twój czas; jemu się zda mało.
Chciałby on, żebyś ty od północy wstawało”. I  by już od północy biegł
czas przymusowej pracy[163].

Bezwzględni specjaliści od zarządzania folwarkami zalecali różne
środki zwiększania efektywności pańszczyzny. Najintensywniejsze
prace polowe przypadały latem, więc wielu posesjonatów wymagało
w pozostałych miesiącach mniejszej liczby dniówek. Anzelm Gostomski
stanowczo krytykował takie podejście. Pisał, że tylko „niebaczny
i  niesprawny” urzędnik każe robić w  lipcu czy sierpniu to, czego
zaniedbano wcześniej. Prac przecież nigdy nie brakuje, natomiast
próżniactwo  – jak stwierdzał sentencjonalnie  – „do sromotnej śmierci
i upadku” przywodzi. Poza tym (to już komentarz bardziej praktyczny),
właściciel dóbr powinien zważać, że chłopskie woły i konie wypasły się
latem na trawie, warto je więc, póki są silne, wykorzystać na własne
potrzeby w  kolejnych miesiącach. Na pewno bardziej się to, jego
zdaniem, opłacało niż kosztowne utrzymywanie w mroźnych okresach
własnego inwentarza[164].

Niektórzy zarządcy faktycznie wyrównywali powinności w  różnych
miesiącach. Inni cynicznie zawieszali część dni pańszczyźnianych
zimą... ale nakazywali je odrabiać po nadejściu wiosny[165]. Ogółem
z  upływem dekad spadło nieco znaczenie chwilowych kaprysów,



zmiennych oczekiwań. Nie doszło oczywiście do żadnego rozluźnienia
ucisku. Po prostu przy codziennej pańszczyźnie nie było potrzeby
każdorazowego wyganiania bądź uprzedzania wieśniaków. Chłop
wiedział, że musi dzień w dzień przyjść do folwarku lub przysłać kogoś
w  zastępstwie. Także we wsiach, w  których pańszczyzna wynosiła
tygodniowo nie sześć, ale pięć dni, dominowała w XVII wieku tendencja
do wyznaczania stałej przerwy w  obowiązkach. Znane są przykłady
małopolskich miejscowości, w  których dzień wolny zawsze przypadał
w  poniedziałek. Niektórzy historycy twierdzą, że sztywny termin
ustalano, by kmiecie mogli udawać się na cotygodniowe targi
w  pobliskich miasteczkach. Taki model był jednak przede wszystkim
wygodny dla samych zarządców. Ściągał im z  głowy jeden
z  obowiązków, chłopom zaś uniemożliwiał wymawianie się, że nie
wiedzieli o planowanej dniówce[166].

Co dokładnie robiono w  ramach pańszczyzny? Samemu wyliczaniu
folwarcznych potrzeb i  chłopskich powinności można by poświęcić
odrębną, choć niekoniecznie wciągającą książkę. Anzelm Gostomski
wymienił około 20 „robót dorocznych wielkich”. Od bronowania,
zasiewów, przez sianokosy i  żniwa, po orkę czy wreszcie omłoty[167].
Jakub Kazimierz Haur posunął się znacznie dalej. Jego Ekonomika
ziemiańska generalna wylicza łącznie kilkaset zajęć gospodarczych, do
których w większości należało angażować chłopów.

Autor podzielił swoje wytyczne wedle miesięcy. Pisał na przykład, że
maj to okres, który „nie tylko człowieka, ale i  wszelki rodzaj zwierząt
rozwesela i  cieszy swoją zielonością”. Chłopi niewiele mieli jednak
czasu, by radować oczy odrodzeniem przyrody po zimie. Należało „na
przędziwa, to jest len, konopie, proso siać”. Należało też „owiec dojenia
przypilnować” (trzy razy dziennie), bydłu dojnemu „pokrzyw dla
bujnego mleka dawać”, „ściany lepić gliną”, „strzechy na budynkach
ponaprawiać”, „zboża w spichlerzu zsypane przeszuflować co tydzień”,
„nawozu na ugory jak najwięcej zwozić”. Maj był poza tym miesiącem
właściwym ku temu, by „rozsadę kapustną sadzić”, „zioła na wódki



i  lekarstwa zbierać”, „ogrody plewić”, drzewka owocowe w  razie suszy
szczególnie obficie podlewać...

Lipiec był miesiącem zbiorów. Należało „zawinąć się, aby wcześnie,
za pogody dopilnować zwiezienia siana do brogów”. Ponieważ w  lipcu
„ziarno także wszelkiego zboża dojrzewa i  dochodzi w  tym czasie”,
Haur zalecał nieopóźnianie żniw. Był to wysiłek największy
i  najpilniejszy w  roku, ale w  upalnym miesiącu zrzucano na chłopów
także przeróżne inne zadania. Agronom nakazywał „kapustę okopywać
po dżdżu, aby lepiej i bujniej rosła”, „nasienia ogrodne dojrzałe zbierać,
chować w  przykryciu, aby nie wietrzały”, „siać rzepę około dnia
Świętego Kiliana”, „trzcinę zżynać do przykrywania strzech”, „nawóz
suplementować”...

Łącznie Haur poświęcił lipcowym zadaniom 20 odrębnych punktów.
Tyle samo było wytycznych na sierpień. Ale nawet na grudzień ekspert
miał aż 13 różnych, szczegółowych zaleceń. „Robota polna, jeśli mrozem
nie zamarznie, to śniegiem zwykła się pokrywać, dlatego pługi
próżnować muszą”  – pisał.  – „Jednak przy tym wytchnieniu wszystko
należy sporządzać, naprawiać, zwozić i  przysposabiać, bydło wszelkie
opatrywać”[168].

Sposoby, na jakie wykorzystywano chłopów, do pewnego stopnia
wynikały z  tradycji, z  obyczaju. Ale w  okresie największego ucisku już
głównie z  zapotrzebowania dworu. Były prace, które panowie zlecali
odrębnie, w  zamian za wynagrodzenie w  naturze, jak choćby młocka.
Robili tak, by zwolnić siłę roboczą bardziej potrzebną przy innych
zajęciach. Przede wszystkim jednak było wiele zadań, których nie
wliczano do pańszczyzny, a  chłopi i  tak musieli je wykonywać  –
bezpłatnie i bezwarunkowo.

„Wszystkich wypędzają, każą robić jak bydlętom”.
Tłoki, darmochy i gwałty



Na wieśniakach powszechnie ciążyły tak zwane tłoki, darmochy,
powaby czy też gwałty. Wywodziły się one z pradawnej tradycji, w myśl
której w  okresie najpilniejszych robót gromada udzielała panu
potrzebnego wsparcia. W  epoce nowożytnej nie był to już jednak
zwyczaj, ale ściśle przestrzegany i znienawidzony przymus.

Jak wyjaśniał nestor polskiej etnografii Jan Bystroń, darmochy
dawały dworom „ciągłą okazję do nadużyć”. Przede wszystkim były zaś
narzędziem oszczędności. Podczas żniw i  sianokosów szlachcic
wymagał, by każdy gospodarz, niezależnie od ilości posiadanej ziemi
i  od obowiązujących dni pańszczyzny, stawił się do dodatkowej pracy.
W wielu wsiach kazano wysyłać dwie osoby z zagrody; w innych nawet
trzy. Nie brakowało przypadków, gdy darmochy oznaczały obowiązek
pracy każdego, kto był do niej zdolny. Im więcej udawało się wymusić
dodatkowych robocizn, tym mniej szlachcic wykosztowywał się na
płatnych pomocników przy żniwach[169].

„Często wszystkich, to jest gospodarza, żonę, dzieci i czeladź z domu
wypędzają, każą bez wytchnienia robić, jak bydlętom”  – komentował
w  XVI  stuleciu autor Robaka sumienia złego. Krytyk szlacheckiej
samowoli nie podważał samej instytucji darmoch, ale sugerował
panom, by prosili o  pomoc, wynagradzali ją, a  nie zachowywali się
niczym desperaci, „grożąc i  fukając”. Da się wskazać przypadki, gdy
chłopi pracowali „o pańskim chlebie” albo ugaszczano ich we dworze po
skończonych żniwach. Standard był jednak ewidentnie inny. Mikołaj
Rej w swojej sławnej Krótkiej rozprawie między trzema osobami z 1543 roku
takie słowa włożył w usta reprezentanta wsi:

 
A jak to tłokę robić?
Czasem proszą, czasem chcą bić.
Sprawnie ją nazwali tłoką,
Bo tak czasem i grzbiet stłuką[170].

 
Komentarz ten pochodzi z  czasów, gdy „tłoki” przy żniwach trwały
średnio cztery dni. Okazywały się dla chłopów uciążliwe, ale nie



tragiczne w skutkach. Dwa stulecia później średnia była już chyba dwa
razy wyższa, a  wymagania stały się o  wiele bardziej dotkliwe. Na
stronach „Monitora Warszawskiego” ubolewano, że są ziemianie,
którzy w  ramach gwałtów „co dzień gnają poddanych, zacząwszy od
zbierania siana, a kończąc na zbiorze ostatniego snopka zboża”.

 
Choćby i  dziesięć osób było w  chałupie, tylko jedną zostawią, a  wszystkich innych
wypędzą. A gdyby nie było tyle, tylko mąż i żona – oboje wypędzą. Podczas takich gwałtów
wiele chałup stoi zamkniętych, tylko małe dzieci w sobie mających.

 
Ta nazwa obowiązku odnosiła się do prac wymagających szybkiego
wykonania, robionych „na gwałt”. Termin tłumaczono sobie jednak
inaczej. „Powinność słusznie została nazwana gwałtem” – komentował
gorzko XVIII-wieczny publicysta  – „bo ludzie na odbycie jej pędzeni
wołają »gwałcą!«”.

Dni darmowej pracy było już tak wiele, że nadawano im odrębne
tytuły. W  źródłach można natrafić na wzmianki o  „zaorze”, „zakosie”,
„zagrabie” czy „obżenie”. Każda oznacza dniówkę obciążoną
konkretnym zajęciem. Poza tłokami chłopi mieli obowiązek
jednocześnie odrabiać zwykłe dni pańszczyźniane. W  konsekwencji
często mijały tygodnie, nim mogli się zająć własnymi zbiorami. Nieraz
dochodziło do zniszczenia plonów, ich zamoknięcia. Fryzyjczyk Ulrich
von Werdum, niezdający sobie sprawy z tej szczególnej formy wyzysku,
pisał z  pogardą po swojej wizycie w  Rzeczpospolitej w  latach 70.
XVII  wieku, że „niedbalstwo Polaków” sprawia, iż ci „siano swoje
w większości zostawiają w kupach na łąkach, narażone na wiatry i słotę,
aż im go zimą potrzeba, wtedy je dopiero już w śniegu zwożą do domu”.
Nie był to jednak wcale przejaw lenistwa, nierozgarnięcia.
W  „Monitorze Warszawskim” słusznie podkreślano, że nie co innego,
a przesadny ucisk sprawia, iż wieśniacy „nie mając czasu zrobić, muszą
swój zbiór z pola, swój zasiew opóźnić, i przez to się obrócić wniwecz”.
Także anonimowy autor traktatu O  poddanych polskich wypominał



panom, że z  ich winy wieśniak ma często na własne potrzeby tylko
„kopę lub dwie przegniłego żyta”[171].

„Chłopi pracujący na swoim polu w nocy”. Nowożytny drzeworyt w zbiorach Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. (zbiory autora)

Trudności, największe w lipcu i sierpniu, nie przemijały w kolejnych
miesiącach. Cały system skonstruowano tak, by uniemożliwić chłopu
troskę o  zagrodę i  skrawek gleby. „Kiedy kmieć ma uprawiać
wymierzony sobie zagon nieurodzajnego gruntu, gdy zawsze panu
robić musi?”  – słusznie pytał Józef Wybicki.  – „Czym ma na nim
pracować, jeśli sprzężaj zniszczył w dworskiej roli?”[172].

Nie było rzadkością, że wieśniak, powróciwszy z  pańszczyzny,
poświęcał noc, „by na chleb zboże wymłacać”. W  krytycznej sytuacji
uciekano się nawet do robót polnych po ciemku, przy samym świetle
księżyca. Zakończywszy kilkunastogodzinną szychtę na folwarku,
znużony gospodarz, wspólnie z  całą rodziną, ruszał na  swoje zagony.
W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zachował się nawet
nowożytny drzeworyt zatytułowany: Chłopi pracujący na swoim polu



w  nocy. Widać na nim kobietę i  dwóch słaniających się z  wyczerpania
mężczyzn na kawałku gruntu, który ledwie zaczęli żąć sierpami[173].

Na letnich „gwałtach” wymiar dodatkowej pracy się nie kończył.
Liczba robót „bez dni”, „pozadniowych”, a  więc niezaliczanych do
pańszczyzny tygodniowej, stopniowo rosła, zwłaszcza po kryzysie
XVII stulecia. W ostatnich dekadach istnienia Rzeczpospolitej w wielu
wsiach chłopi musieli harować nawet przez dodatkowe 30 dni w roku.
Szlachcice chętnie zrzucali na nich nie sam wymóg stawienia się we
dworze, ale konkretne zadania, które należało wykonać w  całej
rozciągłości. Ukończenie pracy było zadaniem całej wsi, rozkładano ją
między wszystkich chłopów, nawet zupełnych nędzarzy.

W  niektórych osadach specjalną, naddatkową pańszczyznę dziedzic
wykorzystywał do koszenia trawy. Jak komentował profesor Jan
Rutkowski, z  majątków tych właściciele wyciągali większy zarobek za
sprawą sprzedaży siana. Gdzie indziej darmochy pożytkowano na
wyrąb drzew i zwózkę drewna z lasu, warzenie piwa, plewienie warzyw,
„moczenie, międlenie i  czesanie lnu oraz konopi” czy „chodzenie koło
kapusty”. Znane są też przypadki, gdy obowiązkiem gromady było
„pozadniowe” skubanie gęsi, strzyżenie owiec, „trzęsienie nawozu”
bądź łowienie ryb[174].

Odrębnie były traktowane tak zwane szarwarki. Już od najbardziej
zamierzchłych czasów oczekiwano, iż chłopi będą wspólnymi siłami
reperować groble, tamy, mosty; naprawiać i  wyrównywać znaczone
koleinami drogi. Na terenach podmokłych gromada miała też solidarnie
starać się o  odwodnienie gruntu. Robocizny te, jak stwierdził jeden
z  historyków, miały „charakter użyteczności publicznej”. Przede
wszystkim jednak były  – jak wszelkie inne obciążenia egzekwowane
przez właścicieli majątków – środkiem oszczędnościowym[175].

Rzeczpospolita Obojga Narodów nie posiadała żadnego funduszu na
cele infrastrukturalne. Pieniądze z  podatków i  przychody
z  królewszczyzn wydawano głównie na wojsko. Od 77  do 96  procent
rocznego budżetu państwa szło na armię. Reszta głównie na



organizowanie bądź przyjmowanie poselstw zagranicznych. Sam
pomysł, żeby ze skarbca asygnować kwoty na poprawę wygody
i  bezpieczeństwa podróżowania, byłby dla szlachty zupełnie
niezrozumiały, nonsensowny. Nawet kiedy córka Bony Sforzy, ostatnia
z  rodu Anna Jagiellonka, z  własnej kiesy postanowiła zbudować
pierwszy most na Wiśle w  Warszawie, wzbudziło to drwiny. Trudno
więc dziwić się słowom profesora Marka Ferenca, według którego „stan
dróg w  Rzeczpospolitej był fatalny”, a  narzekali na niego „wszyscy,
i Polacy, i cudzoziemcy”[176].

O  szlaki lądowe i  wodne dbali tylko chłopi. I  tylko w  granicach
prywatnych posiadłości. W wielu wsiach zakres szarwarku nie był ściśle
określony. Należało go realizować stosownie do potrzeb. Znane są też
miejsca, gdzie oczekiwano jednego dnia robocizn w  miesiącu albo
wręcz niespełna 30  w  roku. Czasem obciążenie okazywało się nawet
większe. W Weremieniu na Podkarpaciu chłopi poza pańszczyzną mieli
odrabiać też jeden dzień szarwarku w  każdym tygodniu. Łącznie
dawało to 52 dni pracy w roku. Wypada wątpić, czy drogi i mosty wokół
jednego folwarku faktycznie wymagały aż tak intensywnej troski.
Prędzej dochodziło do nadużycia, o  którym pisali w  drugiej połowie
XVII wieku publicyści „Monitora Warszawskiego”. A szarwark zamiast
„do grobel i  mostów” był wykorzystywany „koło polowych robót”.
I stawał się zakamuflowanym dodatkiem do zwykłej pańszczyzny[177].

W  historii szarwarków najbardziej zaskakuje jednak ich trwałość.
Obowiązki pańszczyźniane stopniowo znoszono na ziemiach polskich
w  przeciągu XIX  stulecia. Szarwark utrzymał się jednak sporo dłużej.
Historyk Rafał Kuzak ustalił, że feudalną posługę egzekwowano jeszcze
w  okresie Drugiej Rzeczpospolitej. W  latach 1928–1936  chłopi
przymuszeni do szarwarku wybudowali 6  tysięcy kilometrów dróg
i  wykonali prace warte 100  milionów ówczesnych złotych. Niemal tyle
samo, ile wynosił roczny budżet drogowy kraju[178].



Najbardziej znienawidzone chłopskie powinności

Do najbardziej nieznośnych chłopskich obowiązków należała jeszcze
stróża. Źródła wspominają o niej dopiero od XVI wieku, szybko jednak
stała się powszechna. Także to zadanie spadało na całą gromadę.
Każdego wieczora wieś miała obowiązek przysłać od jednego do kilku
chłopów, by pilnowali przed kradzieżą, niespodziewanym atakiem bądź
dzikimi zwierzętami zabudowań folwarcznych, zbiorów
pozostawionych na polach i gumna, zwłaszcza jeśli zboże trzymano tam
na widoku, w odsłoniętych brogach. Warta trwała przez całą noc, aż do
świtu. Nie była zaliczana do wymiaru pańszczyzny, często więc
bezpośrednio po odbytej stróży kmieć miał obowiązek odpracować
kilkunastogodzinną dzienną zmianę.

Uciążliwość stróży zależała bezpośrednio od wielkości wsi i folwarku.
Każdej nocy obowiązek przechodził na kolejnych gospodarzy. Kiedy
przy posiadłości pańskiej znajdowała się tylko jedna niewielka osada,
nocna warta mogła przypadać na kmiecia co tydzień, jeśli nie częściej.
Pełniono ją zawsze, niezależnie od temperatury, warunków
pogodowych. „Nie ma tak srogiego mrozu w nocy zimowej, żeby jeden
chłop po drugim z porządku nie musiał przed domem swego szlachcica
przez całą noc pod gołym niebem stać”  – komentował Ulrich von
Werdum. Znane są poza tym liczne przypadki, gdy szlachcic oczekiwał
także stróży dziennej, przede wszystkim w  miejscach, gdzie
składowano zboże przed spławieniem go w  dół rzeki. Takiego dozoru
podobnie nie uważano za odrobiony dzień pańszczyźniany.

Przymusowe warty budziły wstręt, zwłaszcza że niosły z  sobą
zagrożenie dla chłopów. Włościanin pilnujący dworu bądź zboża
odpowiadał własnym majątkiem za wszelkie szkody poniesione przez
pana. Mógł wprawdzie nająć zastępcę, ale i  za jego niedbalstwo ręczył
własnym, skromnym majątkiem lub swą skórą. Autor Robaka sumienia
złego wypominał panom, że na barki chłopów kładą troskę o  „wielkie



pieniądze” przechowywane we dworze i  że tym samym wieśniakom
„wielka krzywda się dzieje”[179].

Poddany klął pod nosem, tym bardziej że również inne obowiązki nie
pozwalały mu udać się na nocny odpoczynek. Czasem dziedzic żądał, by
chłopi za darmo i „bez dnia” pilnowali folwarcznej trzody. Dzięki temu
nie musiał zatrudniać osobnego pastucha. Częściej to gromada
potrzebowała pracy po zmroku. Chłopi wystawiali własnych strażników
do pilnowania chałup i  ostrzegania przed pożarem bądź napadem.
Robiono to szczególnie w  okresach niepokojów i  na terenach
nadgranicznych. Obowiązek, podobnie jak stróża we dworze, spadał
kolejno na każdego gospodarza. Znane są też liczne wypadki nocnego
wypasania chłopskich koni. Także tym zajmowali się kolejno
poszczególni kmiecie. „Gospodarz pilnujący koni danej nocy był
zobowiązany powiadomić swego sąsiada przed południem, że jego kolej
wypada najbliższej nocy”  – wyjaśniał Jan Rutkowski.  – „Gdy tego nie
uczynił, musiał sam pełnić tę powinność przez drugą z kolei noc”.

Stróża nie pozwalała zażyć krzepiącego snu, ale dawała choćby okazję
do rozprostowania spracowanych kości. A  przynajmniej zwykle tak
było. Trafiali się szlachcice, którzy nawet od wartowników wymagali
jednoczesnej pracy. Chłopi ze Świetkowej Woli, ciemiężeni przez
sadystyczną Barbarę Kochanowską, uskarżali się, że dzierżawczyni
majątku podczas stróży każe im rżnąć sieczkę (paszę dla zwierząt) oraz
rąbać drewno[180].

Jeszcze większe, powszechne nadużycia wiązały się z  posługami
transportowymi, „podwodami”. Właściciele folwarków, niechętni
zatrudnianiu stałych woźniców i  oporządzaniu wozów, także w  tej
dziedzinie wyręczali się kmieciami. Gospodarz miał obowiązek stawiać
się na wezwanie we dworze z  własnymi końmi i  pojazdem, na który
ładowano szlacheckie zboże oraz inne plony bądź towary. Musiał też,
jeśli taka była wola zwierzchności, robić za gońca i zawozić listy swego
pana do określonych adresatów. Zwykle narzucano konkretne, roczne
normy: tak co do liczby, jak i  odległości „przewozów”. Potem zaś



dziedzic czy dzierżawca... ignorował reguły, oczekując nie kilku
podwód, ale tylu, na ile było zapotrzebowanie w  jego dobrach. „Małe
drogi”, podróże na odległość nie więcej niż 30–40 kilometrów, nie były
zaliczane w poczet pańszczyzny. I to nawet w sytuacji, gdy z uwagi na
rozładunek czy warunki pogodowe zadania nie dało się wykonać
w  ciągu jednej doby. Dalsze podwody, „wielkie drogi”, uwzględniano
w  wymiarze robocizn, ale dla gospodarza była to bardzo marna
pociecha. Podróż ze zbożem na odległość 100  bądź nawet
150 kilometrów, aż do najbliższej przystani czy dużego miasta, na wiele
dni odrywała chłopa od ziemi, uniemożliwiała pracę na własnych
zagonach, przede wszystkich zaś eksploatowała jego wóz
i wyczerpywała zwierzęta.

Podwody okazywały się, jak podkreśla badacz tematu doktor Marcin
Konarski, jednymi „z  najcięższych obowiązków wynikających
z  poddaństwa, z  którymi przez wieki borykała się ludność wiejska”.
Autor Robaka sumienia złego wyjaśniał już w  XVI  stuleciu, że transport
odbywał się „nieznośnymi drogami”, a  do tego w  całości na koszt
chłopa. To „ubogi poddany” odpowiadał za swój sprzężaj, ale też za
strawę potrzebną w  podróży. Komentator znał nierzadkie przypadki,
gdy nawet „biedni chłopkowie” wożący dobra między dwoma
folwarkami swego pana w  połowie podróży nie mogli liczyć na
jakikolwiek posiłek. Mało tego  – nie pozwalano im też na krótką
przerwę i „puszczenie koników na trawę”.



Chłopów zmuszano do podróży nawet na dystans setek kilometrów. Zniszczone wozy
i zajechane zwierzęta były wyłącznie ich problemem. (Biblioteka Narodowa/Polona,

domena publiczna)

Z  późniejszych czasów  – zwłaszcza z  ostatnich dekad istnienia
Rzeczpospolitej  – znane są wprawdzie dokumenty poświadczające, że
kmieciom wypłacano pieniądze na podróż, nie chodzi tu jednak
w  żadnym razie o  wynagrodzenie, formę rekompensaty. Garść monet
była często konieczna, by uiścić cła oraz zapłacić za przekraczanie
mostów. W Rzeczpospolitej nie istniała żadna administracja drogowa,
a  nieliczne przeprawy przez rzeki były zarządzane przez właścicieli
gruntów, na których je stawiano. Pobierali oni „mostowe” i  w  zamian
mieli dbać o stan konstrukcji. W praktyce niemal nigdy tego nie robili.



Jakaś część pieniędzy mogła też iść na opłacenie pobytu w gościńcach,
przydrożnych karczmach. Znów nie chodziło o wygodę chłopa, ale tylko
o zabezpieczenie nocą wiezionego towaru.

Uciążliwość podwód niezwykle dosadnie opisali chłopi ze wsi
Kobiernice pod Oświęcimiem. W  skardze przeciwko dzierżawcy,
zaniesionej w  roku 1571, żalili się, że muszą „niesłusznie
i  niepotrzebnie” jeździć z  „drewnem, tarcicami, słomą na strzechy
i  innymi rzeczami” nawet za granicę, do Czech. Bezwzględny pan
„w największą niepogodę najwięcej nakładał na wozy” tak, że te często
grzęzły w  błotach. „On, nie mając dla nas żadnej litości, rzeknie tylko:
»jedź, niechaj ciągnie szkapa«” – podkreślali.

O  wytchnieniu od podwód nie było mowy ani w  wolne od zwykłej
pańszczyzny dni targowe, ani nawet w  terminach, gdy Kościół żądał
przerw w  robotach. „Utrapieni poddani i  w  święto spokoju nie mają,
gdy są albo do młyna, albo na targi [z  folwarcznym towarem], albo
w  innych potrzebach w  drogę wyprawiani”  – komentował jeden
z krytyków nieludzkiego systemu. Dziedzic tym bardziej nie zważał na
pogodę. „A  ja powiadam gorsze na nas drogi”  – żalił się autor XVII-
wiecznego Lamentu chłopskiego na pany.  – „Choćby strzały szły, jedź,
kmiotku ubogi! Mróz, trzeszczą ściany, śnieg zawiał koleje, a  pan się
tylko sobie jeszcze śmieje”. „W złą drogę” – to znów komentarz twórcy
Robaka sumienia złego  – „cierpieli niebożęta”, wozy im się „napsuły”,
niejednego też „konia tracili”. I  mając perspektywę przyszłych
mozolnych, kosztownych podróży, niekoniecznie palili się do tego, by
zastępować martwe zwierzę. I  by nadal trzymać w  zagrodzie
jakiekolwiek konie[181].

„Babskie roboty”.
Kobieca pańszczyzna



Oficjalny wymiar pańszczyzny, do jakiej przymuszano typowego
kmiecia  – mającego w  użytku ćwierć lub najwyżej pół łanu ziemi  –
niemal nigdy nie przekraczał liczby dni w  tygodniu. Faktyczna suma
obciążeń była jednak dużo wyższa. Pisał o  tym w  XVIII  wieku
współpracownik „Monitora Warszawskiego”. W tekście zatytułowanym
Uciążliwe, niesprawiedliwe powinności poddanych i  tyrania nad tymiż
przytaczał zwyczajną sytuację. Jeśli na gospodarzu ciążyło sześć dni
pańszczyzny, a  do tego „musiał odbyć tłoki jeden dzień, szarwarku
dzień”, to już wychodziło razem osiem. „A  dni tyle i  w  tygodniu nie
ma”  – komentował autor. Osiem to zresztą szacunek niski, raczej na
miarę pobożnych życzeń niż faktów. Nie uwzględniono w nim podwód,
a także dodatkowych, tylko z pozoru płatnych robót. Publicysta, myśląc
o  tych ostatnich, szacował prawdziwą pańszczyznę na dziewięć dni
tygodniowo[182].



W wielu majątkach kopanie kapusty czy oporządzanie ogródków warzywnych
zaliczano do katalogu „babskich robót”. Bezpłatna praca ciążyła na kobietach tak

samo, jak na mężczyznach. (Crescenzi Pietro de, O pomnożeniu y rozkrzewieniu
wszelakich pożytkow ksiąg dwoienaście, Kraków 1571, domena publiczna)

Aż do samych rozbiorów w  prawie całym kraju niezmiennie
odczuwano dotkliwy niedobór siły roboczej. Hubert Vautrin pisał
w latach 70. XVIII stulecia: „Zdarza się nierzadko, że Polacy narzekają
na brak ludzi. Zapytani na przykład, dlaczego to czy inne bagno nie jest
osuszone, odpowiadają, że to z  powodu braku rąk do pracy,
a ugorowanie olbrzymich przestrzeni znów uzasadniają za małą liczbą
rolników”[183]. Mnożenie darmowych świadczeń nie wystarczało do
zaspokojenia potrzeb, więc szlachcice niechętnie sięgali do spichrzy
i skarbczyków, by zwiększyć liczbę wykonanych dniówek.



Najmowanie ludzi z  zewnątrz, za rynkowe stawki, zawsze uważano
za rozwiązanie najmniej atrakcyjne z  możliwych. Był sposób prostszy.
Szlachta poza dniami pańszczyzny przymusowo angażowała do robót
własnych chłopów. W  zamian gwarantowano im wypłatę... ale
w kwocie, formie i terminie ustalonych przez właściciela czy dzierżawcę
gruntu. W  praktyce rzecz niewiele różniła się od zwykłej niewoli.
Kmiotkowi, jak stwierdzono już na kartach Robaka sumienia złego,
„trudno było się sprzeciwić panu”. Musiał iść na każde wezwanie,
a  pieniądze były zwykle tak marne, że w  opinii „Monitora
Warszawskiego” nie równoważyły nawet kosztu wyżywienia[184].

Dziewięciu (10, 11?) dni nie dało się odpracować w  pojedynkę.
Wprawdzie polscy kmiecie potwornie zubożeli, ale w  XVII  wieku byli
zmuszeni zatrudniać własną służbę nawet częściej niż we względnie
dostatniej dobie renesansu. Ustalono, że na Kujawach aż 66  procent
niepełnorolnych gospodarzy miało czeladników. W  przypadkach
skrajnych nie starczało zresztą zatrudnienie jednego ani dwóch
służących. Anonimowy autor Uwag praktycznych o  poddanych polskich
wymieniał, że kmiecie, by sprostać żądaniom panów, trzymają
parobków, fornali, poganiaczy, dziewki służebne, pastuchów...
[185]  Czeladnikom powierzano część zajęć  – czy to w  obejściu, czy na
folwarku. Poza tym roboty spadały na synów. Ale też: na żony i córki.

Choć wątek ten niemal nie jest wspominany przez historyków
i  dzisiejszych publicystów, pańszczyzna dotykała kobiet tak samo jak
mężczyzn. Gdy Jan Kochanowski opisywał koleje wieśniaczego losu  –
niekiedy szczerze, częściej przez pryzmat własnych, wyidealizowanych
wyobrażeń  – przemawiał do czytelników słowami panien, chłopek
pracujących na roli. To białogłowy stwierdzały, że mozolą się latem
w polu „bez przystanku”, „bez folgowania” dniom świętym, bez zarobku
i jakiejkolwiek własnej korzyści[186].

Także w cytowanych już Żeńcach, sławnej sielance (cóż za absurdalne
określenie gatunku w tym kontekście!) Szymona Szymonowica, właśnie
chłopki są bohaterkami, a  autor powtarza ich skargi. Kobiety biorą



udział w  najcięższych robotach  – żniwach. Boją się odzywać, by nie
usłyszał ich zarządca uzbrojony w  bicz i  wielce chętny do jego
używania. „Prędko nas nim namaca” – mówi jedna z niewolnic.

 
Za słowa bicz na grzbiecie, a ja nań nie bardzo gotowa. Lepiej złego nie drażnić. Ja go albo
chwalę, albo mu pochlebiam, i  tak grzbiet mam cały. I  teraz mu zaśpiewam, choć mi
niewesoło. Niesmaczno idą pieśni, gdy się poci czoło.

 
Utwór zdradza też inne detale kobiecej pańszczyźnianej pracy. Za jego
sprawą wiadomo na przykład, że wieśniaczki, podobnie jak ich
mężowie i  bracia, nie mogły liczyć na najdrobniejszą ulgę nawet
w  obliczu problemów zdrowotnych. „Słaba jest nieboga”  – opowiadał
Szymonowic o pewnej Maruszce. – „Dziś trzeci dzień wstała z choroby,
a już ją na żniwa wygnała niebaczna gospodyni”[187].

Szczególnie uderzające świadectwo powszechnego przymusu pracy
pozostawił też dworzanin Stefana Batorego Jan Smolik. W  wierszu
opowiedział o ciężarnej kobiecie, która w trakcie żniw urodziła w polu
syna. Następnie okryła dziecko snopkiem, związała je powrósłem
(namiastką sznura wykonaną z  trawy) i  niezwłocznie wróciła między
żeńców, by „dorobić pańskiego”  – a  więc ukończyć nakazaną tej doby
pańszczyznę bądź tłokę[188].

Z  dzisiejszej perspektywy scena ta szokuje. W  czasach, gdy bez
ustanku trwała nieludzka harówka, podobne musiały się jednak zdarzać
częściej. Rzeczywiście unikalny jest za to fakt, iż szlachcic wspomniał
o  cudzie narodzin nie z  irytacją i  pretensjami, lecz  –
z zaintrygowaniem, wręcz krztyną empatii. O chłopskich niemowlętach
i  dzieciach zbyt młodych, by zagnać je do pracy, pisano zwykle tylko
wtedy, gdy uprzykrzały życie panom. Wacław Potocki żalił się w pewnej
fraszce, że podczas postoju w karczmie nie mógł się wyspać, bo na piecu
akurat konało chore, chłopskie niemowlę, dziecko komornicy. Matka
nie tylko hałasowała, czuwając przy nim w ostatnich chwilach, ale była
też tak bezczelna i  nieostrożna, że w  momencie zgonu wsunęła
maleństwu w dłoń kawałek woskowej świecy. Potocki aż kipiał ze złości:



na brak upragnionego wypoczynku i  na ryzyko, że jego nobilitowaną
głowę mogłaby spotkać jakakolwiek krzywda na skutek nieostrożnego
zaprószenia ognia[189].

Było rzeczą zwyczajną, że gospodynie przymuszano do tłok,
daremszczyzn, różnych form pańszczyzny wykonywanej we dworze lub
w  folwarcznych ogródkach. W  XVIII  wieku zaczęto nawet wyróżniać
osobne narzuty według płci. „Monitor Warszawski” pisał
o przypadkach, gdy na chłopach ciążyły po równo: trzy dni tygodniowo
pańszczyzny „pieszej” (w  domyśle męskiej) oraz trzy dni „kobiece”.
Podobne rozwiązanie odnotował też badacz dziejów chłopstwa
z początku XX stulecia, Aleksander Świętochowski.

Ze wsi Brody w  Małopolsce zachowała się nawet lista „babskich
robót”. Uważano za nie wspomniane „posługi dworskie”, ale też
nakładanie nawozu oraz przędzenie. Ostatnia powinność była
szczególnie rozpowszechniona i  uciążliwa. Pan, bez jakiejkolwiek
zapłaty, a nawet „bez dnia”, przekazywał do każdej zagrody pewną ilość
lnu i  żądał, by przygotowywano z  niego szpule przędzy  – gotowy
materiał do tkania płócien.

W  niektórych osadach domiar był uzależniony od rozmiaru
gospodarstwa. Gdzie indziej tak samo traktowano każdą gospodynię
bądź zrzucano pracę na całą gromadę, w rękach chłopów pozostawiając
jej rozdział. Niezależnie od wariantu ktoś zawsze był pokrzywdzony.
Oprzędzanie wymagało umiejętności manualnych, precyzji. „Nierówno
każda niewiasta może prząść, tak jak i nie każdy jednakowo może pisać,
lecz jeden pisze cienko, a drugi grubo” – wyjaśniał autor Robaka sumienia
złego. Zalecał, by ilość przekazywanej przędzy uzależniać od
doświadczenia, talentów. Tego jednak nigdzie nie robiono, a  mniej
sprawne chłopki były zmuszone dokładać własny len, w  praktyce
dopłacać do wykonanej darmochy.

Czasem po zakończeniu przędzenia goniono je, by przygotowywały
same płótna. W  Krecowej Woli do dodatkowych obowiązków należało
bielenie materiału poprzez suszenie na słońcu i wielokrotne polewanie



wodą. Praca, czy to tygodniowa, oficjalna, czy też niezaliczana w poczet
dniówek, nie kończyła się nigdy. A w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
sam wyraz „wolność” nabrał specyficznego znaczenia. Mówiono, że
człowiek wolny to wprost ten, kto nie musi odrabiać pańszczyzny[190].



„B

IV.
ROZBÓJ.

ILE ZDZIERANO Z NASZYCH PRZODKÓW?

iada nam na te nasze pany. Prawie nas łupią jak barany” – uskarżał
się anonimowy XVII-wieczny autor, być może kmieć, a na pewno ktoś
dobrze znający treść rozmów prowadzonych w  karczmach ściszonym
głosem. Inny pisał: „Jak tylko mogą, lud ubogi skubią. Pan jest jak wilk,
my jak stado owiec”. Trudno nie zgodzić się z  komentarzami. Nawet
Szymon Starowolski, jeden z najbardziej żarliwych obrońców chłopstwa
doby nowożytnej, twierdził, że poddany to nie tylko pszczoła pilnie
robiąca w  pańskim ulu, ale też skarbonka, do której szlachcic „zawsze
udać się może, kiedy potrzeba jakaś przypadnie”[191].

Na niewolnikach pańszczyźnianych stale ciążyły czynsze. W  drugiej
połowie XVI stulecia chłop pełnorolny płacił panu najczęściej 48 groszy
(jedną grzywnę) rocznie, choć trafiały się też wsie, gdzie kwota
zobowiązania była dwa razy wyższa. W  przeliczeniu na dzisiejsze
pieniądze typowy czynsz z okresu schyłkowego renesansu to około 500–
750  złotych. Maksymalny: 1500. Do tego należy jeszcze dodać różne
opłaty poboczne. Przykładowo w  starostwie sanockim urzędnicy
pobierali od poddanych po parę groszy od powierzchni gospodarstwa
albo od każdego domu. Z  dóbr prywatnych znane są z  kolei naddatki
takie jak budowne (za prawo wystawienia nowej chaty, obory),
kotłowne, kolejne (za warzenie piwa) albo wiecne (za to, że we wsi
odbywają się, skądinąd konieczne i obowiązkowe, sądy).

Wraz z  galopującą inflacją znaczenie czynszów malało. Niekiedy
powinności były nadal podnoszone, częściej chyba pozostawiano je na
tradycyjnym pułapie. Nie znaczy to jednak, że chłopi mieli szansę
odetchnąć. W  do reszty zbiedniałych, zrujnowanych, wielokrotnie



łupionych gospodarstwach coraz rzadziej widywano jakiekolwiek,
najdrobniejsze nawet monety[192]. Już Anzelm Gostomski, w  traktacie
sprzed kryzysu, zalecał najdalej posuniętą stanowczość w  zbieraniu
czynszów. Termin zapłaty przypadał zwyczajowo na Świętego Marcina,
a więc 11 listopada. Agronom instruował, by „długi wszystkie od kmieci”
zawczasu zainkasować. Jeśli ktoś zaś odmówił zapłaty, należało dać mu
tylko jeden dzień więcej na jej uiszczenie. I przy okazji wyegzekwować
karne odsetki w wysokości 100 procent czynszu[193].

Kary za niefrasobliwość były dotkliwe i  natychmiastowe. Chętnie
zabierano chłopski inwentarz, o  czym wspominał XVII-wieczny
anonim: „Jeśliś winien, próżna i  obmowa, zaraz we dworze będzie
ryczeć twoja krowa”. Nic dziwnego, że wielu kmieci wolało
przehandlować jedno ze zwierząt, zdobyć jaką bądź nadwyżkę, niż
narażać się na grabież. „Musi chłopek sprzedać woły albo wszystko ze
stodoły” – żalił się autor tworzący na przełomie XVI i XVII stulecia[194].

Panowie, w pełni świadomi niewypłacalności wieśniaków, gros uwagi
skupiali nie na czynszach, lecz daninach w naturze. One także wynikały
ze starodawnych tradycji. W  średniowieczu chłopi oddawali część
plonów, by uchronić dwór przed niedoborem paszy dla zwierząt,
a  także ułatwić huczne obchodzenie ważnych świąt. Za czasów
szlacheckiej samowoli naturalia nie stanowiły już gestu podległości, lecz
ściśle egzekwowany element systemu wyzysku. I choć nie uważano ich
za tak uciążliwe, jak pańszczyzna, to stale przetrzebiały kmiece obory
i pustoszyły spichrzyki.

Największe znaczenie miała danina w zbożu. Mówiono na nią „sep”
lub „osep”. W  drugiej połowie XVI  wieku od chłopów pełnorolnych
wymagano, by przekazali rocznie około sześciu korców owsa. Niekiedy
część daniny należało też spłacać w bardziej wartościowym życie bądź
pszenicy. Korzec nie miał ściśle ustalonej wielkości. Pod nazwą tą nie
kryła się abstrakcyjna miara w  dzisiejszym rozumieniu, ale konkretny
pojemnik, używany do „ospów” w  danej wsi albo dworze. Korzec był
balią czy też dużym garnkiem. Dwa nigdy nie były identyczne,



a  w  różnych osadach rozmiar korców mógł się różnić nawet
i dwukrotnie. Tylko w bardzo dużym przybliżeniu można stwierdzić, że
w okolicach Krakowa korce miały około 40 litrów. Gdzie indziej – mogły
mieścić 50 albo i 70.

Z  pozoru korzec zapewniał, że danina każdorazowo będzie
pobierania w  tej samej wysokości i  że każdy chłop zostanie
pokrzywdzony w  identycznym stopniu. W  praktyce tak nie było.
„Osypywanie” zboża stwarzało przeróżne okazje do nadużyć. Niektórzy
zarządcy ubijali ziarno, tak by w naczyniu zmieściło się go więcej. Inni
sprytnie sypali żyto czy owies znad ramienia, nie zaś „spod ręki”, co też
sprawiało, że układało się ono bardziej gęsto. I  korzystniej dla dworu.
Najprostsza metoda polegała jednak na sypaniu nie równo z krawędzią,
ale z  górką. Typowy korzec był szeroki i  płytki, czub mógł więc
zwiększać należność o  kilkadziesiąt procent. Panowie doskonale
zdawali sobie z  tego sprawę. Znane są liczne przypadki, gdy dwór
pożyczał chłopom zboże odmierzone na płasko, „strychowo”. Przy
zwrocie sypano już jednak z  czubem, „wierzchowo”. A  więc:
z odsetkami. Przekręty były powszechne. Proboszcz w Czersku, ksiądz
Stanisław Grochowski, wypominał szlachcicom, że od oszustw nie
odciąga ich nawet świadomość grzechu. Dziedzic widzący „przed sobą
blisko mary”, pogrzeb, i  tak „podwyższał kmieciom na sep miary”
i używał „po dwakroć większych” korców niż te na najbliższym targu.

W Małopolsce na typowym kmieciu XVI stulecia mogła ciążyć danina
w wysokości około 280 kilogramów zboża. To zaś oznacza, że gospodarz
tracił jakieś 4,5  procent tego, co zebrał. Lub ponad 6  procent, jeśli
odliczyć rezerwę potrzebną na ponowny wysiew. Powinność była
uciążliwa  – zwłaszcza że pan przyjmował tylko wymłócone, gotowe
zboże – ale nie groziła jeszcze bankructwem. Na „ospach” zakres danin
wcale się jednak nie kończył. Kmieć musiał oddać także kilka kur lub
kogutów rocznie. Często oczekiwano od niego co dwudziestego barana
z  hodowli i  co dziesiątego wieprza. Daniny obejmowały poza tym



kołacze, sery i  jajka, przekazywane na Boże Narodzenie, święto
Wniebowstąpienia i chyba przede wszystkim na Wielkanoc[195].

O tym, co chłopi faktycznie myśleli na temat obowiązku wyzbywania
się i  tak skąpych owoców swej pracy, można wnioskować z  anegdoty
zapisanej przez XVIII-wiecznego franciszkanina Karola Żerę w  jego
silva rerum, odręcznym zbiorze rozmaitości. Zakonnik opowiadał
o  wiejskim zwyczaju „wykupnego”, który nakazywał chłopom „zbierać
w  Wielkim Tygodniu po kilka jajek z  chaty i  przynosić takowe
w  wiklinowym koszu do dworu z  powinszowaniem świąt
wielkanocnych dziedzicowi”. W pewnej wsi, dla zaskarbienia sobie łaski
zwierzchności, wieśniacy znaleźli „oratora”, który „nauczył ich, że gdy
on będzie panu winszował, to oni mają jednogłośnie dodawać do
powinszowania jego: »I  jejmości [żonie] waszej, i  dziatkom waszym«”.
Początkowo wszystko szło wedle planu. Orator stanął na czele gromady
z wielkanocnym koszykiem w dłoni i podjął przemowę:

 
Orator: My boskie i  wasze sługi przyszliśmy świąt wielkanocnych waszmości
powinszować...

Gromada: I jejmości waszej, i dziatkom waszym.
Orator: Życzymy waszmości zdrowia i najdłuższych lat życia...
Gromada: I jejmości waszej, i dziatkom waszym.
Orator: Niech Bóg błogosławi waszmości w polu i w gumnach, w oborze i w komorze...
Gromada: I jejmości waszej, i dziatkom waszym.

 
Po tych słowach reprezentant wsi zrobił parę kroków do przodu i uniósł
kosz z darami. Za nim dalej tłoczyli się chłopi. Żaden nie zauważył, że
oratorowi „odwiązała się u  nogi tak zwana obora, czyli długi rzemyk,
którym goleń się okręca”. A więc – odpowiednik naszych sznurowadeł.
Ktoś nastąpił na pasek, a  mówca „jak długi padł na ziemię z  koszem,
wysypując i  tłukąc wszystkie jajka”. Mężczyzna wściekły zaklął:
„A  bodajże cię wszyscy diabli wzięli!”. Chłopi natomiast posłusznie
dodali: „I  jejmość waszą, i  dziatki wasze!”. Niby zgodnie z  instrukcją.



Ale łatwo uwierzyć, że to samo cisnęło im się na usta też w  każdych
innych okolicznościach[196].

Opłaty, zwłaszcza w  naturze, ogromnie doskwierały ludności
wiejskiej już przed połową XVI stulecia. Pisał na ten temat Mikołaj Rej.
„Dajże czynsz, dajże kokoszy, czy nie mało tej rozkoszy? Dajże sep, sery,
gęś, jajca. Dajże jeszcze przecież owies, byś miał choćby skakać jak
pies”  – wyliczał chłopskie żale ustami jednego z  bohaterów Krótkiej
rozprawy między trzema osobami. Częste, poważne trudności
w  uiszczaniu zobowiązań notował Anzelm Gostomski. Na kartach
swojego poradnika wyzysku zalecał szlachcicom, by „daniny, kapłony,
gęsi, jajca” zbierali najpierw „w  uboższych wsiach”, najpierw „od
chudziny”, nędzarzy. Istniała bowiem groźba, że zdesperowany,
głodujący kmiotek zje lub wrzuci dzieciom do michy to, co należało się
dworowi. Do „dostateczniejszego” gospodarza można było ruszać
później, bo ten „umiał zachować i  na czas Panu oddać, kiedy
rozkażą”[197].



Sprzedawca jaj. Niemiecka rycina z XVI wieku. (Muzeum Narodowe w Warszawie,
domena publiczna)

W  wieku  XVII, w  obliczu nieurodzajów, wojen, zniszczeń
i powszechnej nędzy, wielu dziedziców decydowało się podnosić daniny
w  naturze. Tak by samemu nie być czasem stratnym. W  starostwie
łukowskim na Lubelszczyźnie między rokiem 1629 a 1653 zobowiązania
w  zbożu podskoczyły o  100  procent, w  gęsiach i  jajach  – tak samo[198].
Stopniowo mnożyły się nowe lub wcześniej mało dotkliwe formy
zdzierstwa. Panowie kazali oddawać chmiel, len, konopie, skórki
zwierzęce (na przykład wiewiórcze), nawet materiały budowlane, gonty.
Bardziej też pilnowano, by gospodarzom zabierać co cenniejsze



zwierzęta. „Kiedy się coś urodzi chłopu, [szlachcic woła]: »Wyprząc mi
woły, wziąć z  obory skopu [barana]«”  – pisał autor jednego
z zachowanych lamentów z najgorszego stulecia.

Skala eksploatacji szokowała przybyszów z innych krajów. Francuski
inżynier Beauplan notował o  losie chłopów w  Rzeczpospolitej:
„Uciążliwości ich są nad wszelką ludzkość i  nad wszelką miarę”. Nie
mieściło mu się w  głowie, że wieśniacy muszą wykonywać „tysięczne
roboty” pańszczyźniane, a  i  tak wymaga się jeszcze, by „dawali zboże,
kapłony, gęsi, kury, kurczęta”. „Nie dość tego, oddają do dworu
dziesięcinę z wieprzów, baranów, miodu, wszystkich owoców, co trzeci
rok dają co trzeciego woła” – wyliczał.

Pazerni dziedzice źródło zysku dostrzegali nawet w  przejawach
skrajnej biedy. Wiedzieli, że chłopi szukają zaopatrzenia w  lasach,
kazali więc oddawać sobie część zebranych grzybów, orzechów, żołędzi,
poziomek czy malin. Autor Robaka sumienia złego notował klasyczny
przykład pełzającego uciemiężenia. „Zrazu proszono” o rydze i orzechy;
potem już kazano, „by pewną miarkę na każdy rok oddawać”.

Mnożyły się też zakamuflowane opłaty. Tak samo jak przybywało
nieoficjalnych, darmowych robocizn „bezdniowych”. Ksiądz Fabian
Birkowski notował niewątpliwie częstą historię: do pana przyjeżdżają
goście i  trzeba ich właściwie przyjąć, więc do chłopów idzie nakaz, by
każdy przyniósł „tłustego kapłona”. W zamian dwór płaci po groszu. Nie
jest to danina, ale też nie ma mowy o swobodzie decyzji. Każdy kmieć
musi wziąć udział w  wybitnie niekorzystnej transakcji. „Gdzież to,
panie krzywdzicielu, za grosz poddany twój kapłona tłustego kupi?”  –
pytał retorycznie kapłan. Prawdziwe ceny za kastrowane koguty były
przecież kilka razy wyższe.  – „Jedno z  dwojga: albo musi swojego za
darmo dać, albo [drożej] kupić u sąsiada za pieniądze”.

Do podobnych sytuacji dochodziło i podczas odrabiania podwód. Jeśli
chłop pojechał do młyna z folwarcznym zbożem, ale ładunku zabrakło,
musiał, jak stwierdzono w  XVII-wiecznym chłopskim komentarzu,



„dosypać szczodrze swojego”. Inaczej „grzbiet mu korbaczem”, biczem
rzemiennym, „odzierano”[199].

Wreszcie w  grę wchodziły jeszcze przymusowe pożyczki. Chłopi
niemal nic nie mieli, sami jęczeli pod ciężarem kredytów, a  i  tak
dziedzice kazali im... pożyczać sobie żyto czy pszenicę. Anzelm
Gostomski sugerował zaradnym zarządcom, by brali wymłócone
chłopskie zboże jak najszybciej po żniwach i  posyłali je na sprzedaż.
Korzyść była podwójna. Agronom podkreślał, że wymuszając pożyczki
w  naturze od poddanych, pan może wyzyskać coroczny okres zwyżki
cen. Przy okazji jednak można też było poskąpić przy oddawaniu,
zmierzyć zboże w  mniej korzystny dla chłopa sposób, albo oddać mu
ziarna gorsze niż zabrane, choćby spleśniałe. Ewentualnie nie oddać
w  ogóle. „Winien ci coś pan, czekaj, aż sprzeda”  – brzmiała kmieca
skarga. – „Będzie też taki, co do śmierci nie da”[200].

Można spotkać się z szacunkami, według których czynsz i wszystkie
daniny w naturze pochłaniały mniej niż 10 procent wartości chłopskich
zbiorów na własnym poletku. Gdyby jednak uwzględnić naddatki,
opłaty pół- lub zgoła nieoficjalne, ukryte daniny oraz przymusowe
kredytowanie własnych panów, suma okazałaby się wyraźnie bardziej
znacząca. Na tym zresztą koszty kmiecia wcale się nie kończyły.
Podobnej, a często nawet większej zapłaty oczekiwał Kościół.

„Znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na
księdza”.

Dziesięcina

Nowożytni księża, zakonnicy, teologowie nie raz i nie dwa występowali
przeciwko najbardziej nieludzkim formom wyzysku. Czytając ich
komentarze, łatwo odnieść wrażenie, że cały Kościół stał w opozycji do
pańszczyzny i  szlacheckiej samowoli. To wniosek błędny. Ostre uwagi
padały z  ust kapłanów częściej niż z  ust świeckich panów herbowych.



Także w  tym gronie stanowiły one jednak margines. Obrona chłopów
nie była poza tym wcale tak postępowa i  humanitarna, jak zwykle się
sądzi. Niemal żaden ksiądz z  Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie
wzywał do faktycznego traktowania wieśniaków jak pełnoprawnych
ludzi; do odgórnej, powszechnej reformy. Jeśli z  perspektywy stuleci
odnosimy inne wrażenie, to głównie z  tego względu, że autorzy
szkolnych podręczników z  chęcią przytaczają chwalebne uwagi, ale
pomijają takie, które musiałyby wzbudzić oburzenie u  dzisiejszego
odbiorcy.

Za szczególnego krytyka kmiecej niedoli uchodzi chociażby XVI-
wieczny kaznodzieja Piotr Skarga. Chlipał on nad losem chłopów
ciemiężonych, miażdżonych przez pańską zachłanność, krwawiących.
Pisał o  sadyzmie oraz „wielkich opresjach [poddanych], z  których nikt
ich wybawić i poratować nie może”. W efekcie w dziesiątkach polskich
miast są ulice i  szkoły imienia sławnego jezuity. Ale Skarga  – syn
wiejskiego młynarza  – był jednocześnie apologetą szlacheckiej
wyższości i  wyjątkowości. Pisał, że „między pospólstwem mało jest
[ludzi] mądrych”. I  podkreślał, że „musi być [utrzymana] nierówność
w  Rzeczpospolitej. Bo przecież hardość jest wielka i  głupstwo, gdy się
wszyscy równymi sobie czynią”. Jeszcze ostrzejsze sądy padały
w  stuleciach kolejnych, gdy chłopów nie dopuszczano już do karier
kościelnych, a każdy hierarcha sam był z pochodzenia szlachcicem[201].

Majątki kościelne stale, na olbrzymią skalę korzystały z  pracy
pańszczyźnianej. Arcybiskup gnieźnieński i  biskup krakowski należeli
do największych posiadaczy ziemskich w  kraju, ale rozległe włości
dzierżyli także wszyscy inni ordynariusze. Pojedyncze wioski lub części
osad podlegały poza tym plebanom, przedstawicielom szeregowego
kleru. I  oni byli więc zwierzchnikami feudalnymi, na tych samych
zasadach, co właściciele prywatnych folwarków i starostowie.

W  dobrach kościelnych sytuacja chłopów nie była najgorsza
z  możliwych. Po kryzysie XVII  stulecia poddanych bardziej ciemiężyła
średnia szlachta. Ale kurie i  klasztory w  żadnym razie nie znajdowały



się też w  forpoczcie reform[202]. Na proboszczów natomiast nieraz
narzekano, że sięgają po te same metody, ten sam dominialny tok
myślenia co dziedzice prywatnych włości. Parobków wyzywali od
złodziei i  kundysów, kundli, natomiast rybałtów  – kościelnych,
zatrudnianych do prowadzenia śpiewu i  dzwonienia  – traktowali jak
każdego chłopa pańszczyźnianego. „Układaj snopy w stodole, idź grabić
siano na pole, urąb drewna księdzu do pieca, jeśli nie chcesz utracić
miejsca”  – wyliczał swoje obowiązki jeden z  nich w  XVI  stuleciu. Inny
kantor, tym razem XVII-wieczny, żalił się koledze:

 
Dominiaszku powiem wam, nałajał mi ksiądz pleban. Prawie we mnie cisnął kubkiem od
stołu. Ja pytam go, co śpiewać [w kościele], a on mi kazał z wami konopie polewać. Do tego
nam kazał na pole z grabiami.

 
Autor tych słów, niejaki Stanisław, wyrażał obawę, że jeśli raz zgodzi się
iść do fizycznej pracy, to ksiądz uzna, że harówka jest zwyczajem,
nawet rybałtowskim obowiązkiem. Dominiaszek czuł już jednak, że
sprawa została przegrana. „Jeśli nie pójdziemy, pewnie kijem obydwaj
od niego weźmiemy” – stwierdził zrezygnowany. A na pocieszenie dodał
tylko, że chłopów ze wsi ksiądz traktuje nie lepiej, bo ci przecież muszą
„mu barszcz, anyż, ba, i  rydze [z  lasu] nosić”. I  że nieposłusznych,
zamiast dawać im jałmużnę, też „kijem bije i  w  kostnicy ich zamyka,
kiedy się upije”[203].

„Kościół nie był ratunkiem, lecz takim samym oprawcą jak inni,
wyposażonym na dodatek w  »boski autorytet« sankcjonujący ten stan
rzeczy”  – komentuje historyk Bartłomiej Sienkiewicz. Przedstawiciele
kleru korzystali na pańszczyźnie, na ścisłym odcięciu warstwy
chłopskiej od nobilitowanych. Odpowiadali też bezpośrednio za
podbudowę, umacnianie panujących pojęć. Na polskich wsiach
praktykowano, by użyć określenia profesora Karola Górskiego, „teologię
w klimacie lęku”. W każdym nieprzychylnym zdarzeniu ksiądz widział
wpływy diabelskie, w  każdym akcie nieposłuszeństwa wyraz
nieprawości. Przybysze z  zagranicy, jak choćby Ślązak Johann Joseph



Kausch, dziwili się, że „pojęcia religijne” polskich chłopów „rażą
skrajnością”. Ale na tym właśnie zależało panom i  plebanowi. Obawa
przed grzechem stanowiła skuteczne narzędzie nacisku oraz kontroli.
Celem było zwłaszcza przekonanie wieśniaków, że sprzeniewierzają się
Bogu, ilekroć próbują zrobić coś przeciwko władzy folwarcznej[204].

W  1694  roku synod diecezji chełmskiej wydał specjalny instruktaż
spowiedniczy dla księży. Jeden z rozdziałów dotyczył grzechów, o jakie
duszpasterze mieli pytać mieszkańców wsi i  z  których popełnienia
wyciągać surowe konsekwencje. Od kapłanów oczekiwano, że będą
dociekać, czy penitenci „sprawiedliwie dzień odrabiają”, a  więc  – czy
wywiązują się z  pańszczyzny. Jeśli „robocizny, którą należy oddawać
według słuszności panu swemu nie oddawali”, to nie tylko popełniali
grzech ciężki, ale też byli zobowiązani w ramach pokuty „znowu robotą
niesprawiedliwość kompensować”. Podkreślono zarazem, że
grzesznikiem jest każdy chłop, który „nie służy panom swoim według
możności wiernie i  życzliwie, tak jak należy”. Podobnie piętnowano
przypadki, gdy wieśniak „z  niedbalstwa do szkody panów swoich
przywodził”.



Wielu chłopów nie było zdolnych zapłacić za pogrzeb swoich najbliższych. Przy
horrendalnie wysokich taksach kościelnych mnożyły się dzikie pochówki w lasach.

(Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna)

Chełmski instruktaż nie był w  żadnym razie wyjątkiem.
O  „pańszczyźnianych” grzechach pisano znacznie częściej. Profesor
Tomasz Wiślicz  – autor kilku prac naukowych poświęconych
religijności dawnego chłopstwa – zwrócił uwagę chociażby na wytyczne
zebrane przez XVII-wiecznego kaznodzieję Wojciecha Tylkowskiego.
Autor traktatu Tribunal Sacrum wymienił cały szereg nagannych
moralnie czynów „ekonomicznych”. W  jego katalogu pierwsze miejsce
zajmowała „niesumienność w  oddawaniu powinności i  w  pracy na
pańskim”. Od instruktażu synodalnego dzieło Tylkowskiego różniło się
o  tyle, że jezuita odniósł się do sprawy o  wiele bardziej szczegółowo.
Opisał konkretne przewinienia, na przykład „nawożenie nie w porę” czy
„dręczenie zwierząt roboczych należących do pana”, ale też „niszczenie
znaków granicznych, wpędzanie bydła w  szkodę”. Dowolny czyn



przeciwko szlachcicowi był oczywiście grzechem śmiertelnym[205]. Z tą
samą, jeśli nie większą, surowością traktowano naruszenia interesów
Kościoła.

Każdy chłop w  Polsce  – niezależnie, czy podlegał pod folwark
prywatny, starostwo czy włości instytucji duchownej – miał obowiązek
opłacać tak zwaną dziesięcinę. Było to obciążenie nie tylko bardzo
wysokie, ale też pobierane w  sposób wyjątkowo uciążliwy dla ludności
wiejskiej. Zgodnie z  nazwą Kościół zagarniał kmieciowi 1/10  plonów.
Zawsze dotyczyło to zbioru wszelkich zbóż: żyta, owsa, pszenicy
i  jęczmienia. Często także innych roślin, na przykład tatarki albo
grochu. Dziesięcinę tradycyjnie „wytykano” w  polu. Chłopu nie wolno
było ukończyć żniw i zwieźć snopów do stodoły tak długo, aż pojawił się
u  niego reprezentant kleru. Tak zwany wytykacz często zwlekał
z  wizytą, więc wieśniakom groziło zniszczenie plonów przez deszcze,
grad i wichury. W wyjątkowo słabych latach, gdy do czasu żniw rodziny
przymierały głodem, opóźnienia sprawiały też, że wieśniacy nadal nie
mogli się pożywić. Pewien szlachcic uczciwie komentował, że dopóki
ksiądz „nie wytknie i  nie przeliczy”, oracz jest zmuszony dla
przetrwania kraść z  pola owoce własnej pracy. Gdy wytykacz wreszcie
się pojawiał, wymagano jeszcze, by został odpowiednio ugoszczony.
Dopiero najadłszy się do syta i zdrowo napiwszy na koszt chłopa, ruszał
do pracy.

Szacuje się, że w  drugiej połowie XVI  wieku wartość dziesięciny
pobieranej z  pełnego łanu chłopskiej ziemi sięgała 210  groszy, a  więc
w przybliżeniu 2800 złotych w dzisiejszych pieniądzach. Kościół zbierał
daninę z  setek tysięcy gospodarstw w  dziesiątkach tysięcy wsi. To
właśnie ten podatek w  naturze sprawiał, że polska władza duchowna
przejęła wielką część dalekosiężnego handlu zbożem. Biskupi spławiali
i  wywozili za granicę w  przeważającej mierze nie plony z  własnych
latyfundiów, ale z  niezliczonych chłopskich poletek. Kościół nie miał
dostępu tylko do osad, których właściciele przeszli na protestantyzm.



Tam też jednak dziesięcina była niezmiennie pobierana. Chłop nie miał
ulgi, po prostu dodatkową powinność zagarniał sam szlachcic[206].

Bardzo często narzekano, że wytykacz wybierał „z  kopy
najprzedniejsze snopy”, kmieciowi zostawiał zaś zboże pośledniejsze,
zachwaszczone. Już Mikołaj Rej notował też przypadki niszczenia
zbiorów. „Znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza”  –
stwierdził. – „Chodząc snopki przewraca i każdą chłopską kopę maca”.

Gdy w  końcu haracz został określony, na gospodarza spadał jeszcze
jeden obowiązek. On musiał zebrać zboże, a następnie na własną rękę
dostarczyć je do wyznaczonego, kościelnego spichlerza. O  tym także
wspomniał autor Krótkiej rozprawy między trzema osobami:

 
Więc ci jeszcze [pleban] będzie grozić, że mu żwawo musisz zwozić. Mało jeszcze, iż nań
robią, muszą wieźć, a w łeb się skrobią: „Małom się panu nawoził, bo on jeszcze bardziej
groził?”[207].

 
Naciski na nieposłusznych chłopów nie były rzadkością. Zdarzały się
nawet ekskomuniki za niepłacenie dziesięciny, jak w  parafii Żelechlin
na Mazowszu w  1755  roku[208]. Zwykle jednak wystarczała sama tylko
groźba; samo przypomnienie o możliwych, namacalnych następstwach
grzechu. Opornym plebani mówili: „Nie mnie to dasz synku, ale Bogu”.
Jeśli zaś opłata była dla Stworzyciela, to pominięcie jej stanowiło ciężki
występek, który dało się odpokutować tylko... nadrabiając zaległości.
Nawet Jakub Kazimierz Haur zalecał szlachcicom, by „dziesięcinę
kościelną według sumienia dobrego i liczby, według kop sprawiedliwie
oddawać”, bo od tego „osobliwie zależy Boskie błogosławieństwo”.
Wieśniacy, znający wiarę tylko przez pryzmat „teologii strachu”, nie
myśleli nawet o  łasce niebios, ale o  ustrzeżeniu się przed piorunami,
suszą, głodem i zarazą[209].

Dziesięcina była podstawowym obciążeniem na rzecz Kościoła,
a  także największą pojedynczą opłatą, jaka ciążyła na polskich
kmieciach. Istniały jednak i  inne, wcale liczne, powinności na rzecz



kleru. Księża nagminnie pobierali od wieśniaków meszne, a  więc
obowiązkową taksę za odprawianie mszy świętej. Również ten narzut
odliczano w  zbożu, zwykle owsie i  pszenicy. W  drugiej połowie
XVII wieku na południu kraju wysokość mesznego sięgała 1,5 korca na
jedno gospodarstwo. Chodziło więc, lekko licząc, o  100  kilogramów
ziarna, jakie każda rodzina musiała ofiarować księdzu. „Msza święta
już ma taksę albo pewną kwotę”  – komentował Wacław Potocki.
I  twierdził, że kapłani każą sobie płacić nie jak słudzy Boży, ale
najemnicy wykonujący „ręczną robotę”[210].

W jednym z tekstów z XVII stulecia stwierdzono, że z powodu opłat
chłopi bali się wręcz chodzić do świątyni. W  rzeczywistości jednak od
myta nie było ucieczki. Każdy wieśniak miał obowiązek uczestniczyć
w cotygodniowej mszy świętej. Nieobecność surowo karano, zwłaszcza
we wsiach należących bezpośrednio do władzy duchownej. Grzywna dla
krnąbrnych owieczek wynosiła do 10  groszy za jedną absencję, co
w  połowie XVII  stulecia odpowiadało niespełna czterdziestu
dzisiejszym złotym[211].

Osobna taksa należała się przy okazji kolędy. Chłop z  utworu
Mikołaja Reja żalił się: „Bieży [ksiądz] po kolędzie, w  każdym kącie
dzwonić będzie. Więc woła: illuminare [niech będzie światłość], a  ty
chłopku musisz dare”. Łudząco podobny komentarz padł też ćwierć
tysiąclecia później na kartach książki Starych uprzedzeń nowe roztrząsania.
Autor twierdził, że typowy ksiądz „po kolędzie jeżdżąc z  wesołym
alleluja”, wykorzystywał organistę lub „wiernego kościelnego dziadka”,
by przetrząsnąć wszystkie kąty odwiedzanych chat i  „prawie gwałtem
zabrać” ostatnie resztki ziarna, jakie niemalże na przednówku posiadali
jeszcze chłopi. Poza pszenicą czy owsem często inkasował jeszcze opłatę
w postaci „wiązki lnu bądź konopi”[212].

Na tym nie koniec. Wieśniacy w  całym kraju cierpieli za sprawą
horrendalnie wysokich, arbitralnych opłat za każdą kościelną posługę.
Wacław Potocki ani nie kłamał, ani nie przesadzał, gdy pisał, że księża
nie „stwierdzą ślubu mocą Bożą” ani nawet nie odczytają zapowiedzi,



„póki w  garść nie włożą”. Plebani żądali pieniędzy przy okazji
małżeństw, pogrzebów, błogosławieństw, wotów, chrztów, a  nawet
w zamian za udzielenie rozgrzeszenia. „Trzeba najpierw zapłacić temu,
co zadzwoni, ziemię kupić na grób, choć ksiądz nic nie ma do niej”  –
wyliczał koszty związane z ostatnią drogą Potocki. I dodał: „Drożej jeśli
[pogrzeb będzie] w kościele, albo przy ołtarzu, taniej jeśli pod niebem”.
Nieraz zdarzało się, że zbiedniali wieśniacy musieli chować swoich
bliskich w dzikich, leśnych grobach, bez pokropienia i księżej modlitwy,
bo za miejsce na cmentarzu zbyt wiele liczono. W  przypadku ślubów
taka droga ratunku nie istniała. Można było co najwyżej odwlec
ceremonię[213].

Znane są konkretne stawki na przykład z  mazowieckiej parafii
Zduny. Tamtejsi chłopi „sarkali na plebana swego, że wiele wyciąga, [że]
dają od ślubu po osiem i  dziesięć złotych, a  od pogrzebu czasem
i dwadzieścia cztery złote”. W pobliskim Chruślinie przy ślubach taksa
była podobna, ale w  związku z  pochówkiem księdzu zdarzało się
pobierać nawet 32  złote, a  dodatkowego piątaka zabierał organista. Te
kwoty z XVIII stulecia w naszych pieniądzach przekładają się na 400–
500  złotych za stanięcie przed ołtarzem i  nawet 1200–1850  złotych za
pogrzeb. Wprost absurdalnie dużo, biorąc pod uwagę możliwości
finansowe niewolników pańszczyźnianych. Nie były to zaś wyjątki,
sytuacje skrajne. Równie wygórowane stawki znane są z  całego
kraju[214].

Strumień opłat nie wysychał nawet po tym, jak ostatnia łopata ziemi
trafiła na mogiłę zmarłego. Potocki znów miał rację, komentując, że na
wsiach nie kto inny był „pisarzem testamentu i  egzekutorem”, ale
właśnie ksiądz. O  konsekwencjach, może nie  powszechnych, lecz na
pewno częstych, pisał: „Choć więcej nie zostało tylko jedna krowa, niech
dzieci głodem pomrą, na Kościół połowa”[215].



„Oddech kupować trzeba za pieniądze”.
Podatki państwowe

„Nie jest zamiarem naszym wtrącać się między poddanych naszych
a  ich kmieci” – stwierdził w roku 1546 król Zygmunt Stary. Nie była to
jeszcze żelazna, nieodwołalna deklaracja. Monarcha czasem jednak
ingerował w  tematykę chłopską. Robił to jednak rzadko i  bardzo
niechętnie. Kierunek zmian był oczywisty od wielu dekad. Znikały
sprawy sądowe między poddanymi i  ich panami; usuwano wszelkie,
i tak skąpe, narzędzia ochrony ludu ze strony władzy zwierzchniej[216].
U  schyłku epoki jagiellońskiej chłop z  dóbr prywatnych nie mógł już
liczyć na żadną pomoc od władcy. Jedynym panem był dla niego
właściciel włości. Chłop państwowy, zamieszkujący królewszczyzny, też
miał w  najlepszym razie iluzoryczną opiekę. Królowie przelewali na
starostów, zarządców majątków, pełną władzę dominialną. Ci zaś
traktowali poddanych tak samo jak niewolników na własnych
folwarkach.

Typowy kmieć mógłby w  ogóle nie być świadomy istnienia
Rzeczpospolitej, gdyby nie jeden z  największych paradoksów całej
epoki. Chłopi, jako jedyny stan społeczny nad Wisłą, nie wyciągali
żadnych, najdrobniejszych korzyści z funkcjonowania państwa i władzy
zwierzchniej. Zarazem jednak to oni płacili przytłaczającą większość
podatków w  kraju. Szlachcice nigdy, aż do samych rozbiorów, nie
zgodzili się osobiście uiszczać jakichkolwiek stałych, bezpośrednich
danin na rzecz państwa. Grunty folwarczne były wolne od podatków.
Płacić i  płakać mieli za to wszyscy chłopi. „Wolne kozy od pługu,
szlachta od poboru”  – komentował Wacław Potocki.  – „Kmieć
nieszczęsny i robi, i płaci za pana”[217].

Stałym, corocznym podatkiem, było poradlne. Ustanowiono je
jeszcze w  średniowieczu, a  wysokość opłaty nigdy nie uległa zmianie.
Wynosiła 2  grosze z  łanu chłopskiego w  majątkach prywatnych
i  4  grosze w  kościelnych. Przed potopem kwota ta odpowiadała już



zaledwie 7–14 złotym na rok w naszych pieniądzach. Typowy półrolnik
uiszczał zaś tylko jej połowę, ćwierćrolnik – 1/4. Chodziło o wpływy na
tyle skąpe, że często poradlnego w ogóle nie ściągano. Ponieważ jednak
opłata nadal obowiązywała, wielu historyków odruchowo przyjmuje, że
podatki w  Rzeczpospolitej były niskie, a  chłopi niewiele za ich sprawą
cierpieli. W  rzeczywistości jednak poradlne zastępowano innymi
opłatami  – o  wiele wyższymi, a  przede wszystkim zupełnie
nieprzewidywalnymi.

„Podstawowym podatkiem na rzecz państwa był pobór”  – wyjaśniał
profesor Leonid Żytkowicz. Wynosił on od końca XVI stulecia 30 groszy
z  łanu, z  czego połowę państwo potrącało z  kościelnych dziesięcin,
resztę natomiast uiszczali bezpośrednio chłopi. Zobowiązania nie
inkasowano stale, lecz w oparciu o uchwały sejmów. Przychodziły lata,
gdy wobec obstrukcjonizmu posłów poboru nie było w  ogóle. Ale
zdarzały się też takie, gdy uchwalano podatek za podatkiem. „Nie raz,
ale dziesięć razy w rok [musi chłop] dać pobory” – pisał Potocki. Nawet
to nie była skrajność. W 1650 roku uchwalono 20 poborów, w 1658 – 30,
a  w  1661  wręcz  50. Roczną miarę podatku kmieć uiszczał co tydzień.
A  chodzi przecież o  okres największych zniszczeń, głodu, wojny
i skrajnej desperacji[218].

„Więc po tym przyjdą pobory, zaraz kto zdrów, będzie chory”  –
komentował kmieć z  utworu Mikołaja Reja. W  jednym z  lamentów
chłopskich ukazano natomiast typowe konsekwencje zbyt wysokich
podatków. Tak samo jak pod naporem czynszów i  dziesięcin,
gospodarze byli zmuszeni wyzbywać się majątku, by uiścić
zobowiązania:

 
Wszystko wywleczesz, co masz na pobory, musisz coś sprzedać z gumna i z obory. A jeszcze
na te niedostatki, panowie wielkie stanowią podatki[219].

 
W  epoce saskiej pobór, liczony od wielkości chłopskich gruntów,
zastąpiono podatkiem podymnym – bardziej korzystnym dla państwa,
bo płaconym od każdego, choćby najnędzniejszego domostwa. Dym



oznaczał piec z kominem, serce zagrody. W zgryźliwych komentarzach
inaczej jednak tłumaczono ten termin. „Od dymów płacić musimy, od
których już się krztusimy” – biegł jeden z nich. Mawiano też, iż „do tego
przyszły ludzkie żądze, że oddech kupować trzeba za pieniądze”.
Znienawidzone podymne uchodziło więc nawet nie za podatek od
dachu nad głową, ale wprost – od oddychania[220].

Z  taką wrogością i  bezsilnością patrzyli na powinność oczywiście
chłopi, nie zaś nobilitowani. Szlachta była zwolniona od poboru
i  podymnego, tak samo jak od poradlnego. Obowiązywało ją tylko
nadzwyczajne pogłówne generalne. Ten podatek nie był jednak
uchwalany niemal nigdy, a  jeśli nawet tak się zdarzyło, panowie na
wszelkie sposoby migali się od opłat. Władze nie miały natomiast
żadnych narzędzi pozwalających je wyegzekwować.

Także zwyczajnych podatków nie zbierali królewscy urzędnicy.
Rzeczpospolita nie miała jakiegokolwiek szerszego aparatu
urzędniczego, a  monarchowie, na wzór Zygmunta Starego, nie
„wtrącali się między poddanych i ich kmieci”. Poborcą podatkowym był
sam szlachcic, właściciel bądź zarządca gruntu. Takie rozwiązanie
prowadziło rzecz jasna do tysięcznych nadużyć. Już w Krótkiej rozprawie
między trzema osobami Mikołaja Reja z ust reprezentanta gromady padło
mocne oskarżenie o  przepijanie przez szlachtę pieniędzy należnych
państwu. „Przecież nasze wierdunki [podatki], idą też czasem na
trunki”  – mówił wójt. Problem oszustw został szerzej wyłożony przez
anonimowego autora Robaka sumienia złego. XVII-wieczny krytyk
pańskich nadużyć przedstawił typowy model kradzieży. Właściciel
folwarku egzekwował pobory od wszystkich chłopów, także tych świeżo
sprowadzonych do wsi lub niedawno osadzonych na osobnym gruncie.
Do państwowej kasy odsyłał jednak pieniądz „według starych kwitów” –
a  więc oficjalnych danych o  wielkości wsi, które mogły być
przeterminowane o lata, jeśli nie dekady. Albo nawet sfałszowane.



Orka wołami. Rysunek z litewskiego elementarza z przełomu XVIII i XIX wieku.
(Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna)

Dziedzic, jak stwierdzono: „grzeszył podwójnie, i  przeciw skarbowi
[Rzeczpospolitej], i  przeciw poddanym”. Najwidoczniej jednak taki
grzech uważano za o  wiele mniej poważny niż przypadki unikania
pańszczyzny przez chłopów. Żadne oszustwa nobilitowanych nie
działały też, rzecz jasna, na korzyść wieśniaków. Inny autor żalił się:
„Przebóg, jak teraz panowie są skąpi, kilku groszy poboru taki nie
ustąpi. Choćbyś przed nim płakał krwią w  nagłej potrzebie, rzeknie:
»Rób, chłopie! A mnie nic do ciebie«”[221].

Nie mylił się Wacław Potocki, pisząc  – akurat z  nutą współczucia,
choć sam był w  gronie wyzyskiwaczy  – że „szlachta w  strojach,
w  bankietach, chce się równać z  największymi panami, podczas gdy
w  podatkach zniszczał ich poddany”[222]. Nie tylko zresztą podatkach.
Chłop „niszczał” od pańszczyzny, czynszów, danin, dziesięciny,
poborów. Obciążenia były tak różnorakie i zmienne, że trudno stworzyć
rzetelny bilans ich wszystkich.

Podejmowano oczywiście próby podsumowań. Główny problem
sprawia historykom szacowanie wartości najpoważniejszego
i  najbardziej destrukcyjnego zobowiązania: przymusowej, bezpłatnej



pracy. Znane są stawki, jakich wymagano niekiedy od chłopów za
nieodpracowaną pańszczyznę, a  także wysokość myt płaconych
dorywczo „dniówkowym” robotnikom. Na pierwszy rzut oka ze źródeł
wynika, że w  wieku  XVIII dzień pańszczyzny był wart od około 10  do
dwudziestu kilku, maksymalnie 30  groszy. A  więc od  15  do 30  czy
w skrajnych przypadkach 50 naszych złotych. Profesor Witold Kula już
dawno wytknął jednak innym specjalistom, że takie kwoty należy
traktować z dystansem. W ustroju, który zawsze wyżej cenił darmochę
i  niewolniczy wyzysk od rekompensowanej pracy, stawki rzadko
odpowiadały faktycznej wartości roboczogodzin czy dniówek[223].

Na pewno pańszczyzna była obowiązkiem najwięcej wartym. Według
jednego z  wyliczeń ciężary na rzecz pana, w  tym zwłaszcza
przymusowa, nieodpłatna praca, składały się na 75–90 procent wartości
chłopskich powinności. 5–15  procent stanowiły daniny na Kościół, 5–
10 procent – na państwo.

Ile łącznie zabierali panowie i  plebani? Na to pytanie najtrudniej
odpowiedzieć. Profesor Edward Trzyma twierdził, że w  XVIII  stuleciu
dwór zagarniał faktycznie 30–50  procent wartości chłopskich
dochodów. 20  procent wszystkiego miały z  kolei inkasować Kościół
i państwo. Marian Kniat w pierwszej połowie XX wieku podał szacunek
znacznie wyższy. W jego ocenie z chłopów zdzierano nawet 97 procent
ich faktycznych dochodów, łącznie z  wartością pracy. Słowem:
zdzierano wszystko[224].



A

V.
PRAWO BATA.

PRZEMOC I KARA NA WSI PAŃSZCZYŹNIANEJ

nzelm Gostomski twierdził, że istnieją dwie podstawy dobrze
zorganizowanego folwarku. Pańszczyzna i  szubienica  –

wymieniał[225]. Lista powinna być jednak dłuższa. Zarówno z wywodów
XVI-wiecznego ziemianina, jak i z setek innych źródeł jasno wynika, że
fundamenty nieludzkiego systemu były przynajmniej cztery. Poza
pańszczyzną i  szubienicą także kij oraz gąsior. Bo karność chłopów
i  darmową robotę przez kilkanaście godzin na dobę wymuszano nie
groźbą egzekucji, ale przede wszystkim  – codzienną, powszechną
przemocą.

Adam Bohdanowicz, białoruski etnograf, potomek rodziny chłopskiej
z  dawnych Kresów Rzeczpospolitej, pisał w  XIX  wieku, że hojnie
egzekwowane prawo do karania stanowiło „duchowy cement
gospodarki pańszczyźnianej”. Każdy wieśniak stale spodziewał się
razów za choćby najdrobniejsze przewinienie lub z  samego tylko
kaprysu ekonoma, zarządcy albo szlachcica. „Niedokładnie zorał,
zabronował, mało zrobił, wysoko żęła, małe snopy wiązała”  – wyliczał
codzienne „występki” Bohdanowicz. Za każdy groziła chłosta, zwykle
20  uderzeń. „W  wyjątkowych wypadkach sprawa dochodziła do
200 kijów i więcej, bili do utraty przytomności” – dopowiadał autor.

Podobne relacje to standard w  chłopskich pamiętnikach z  epoki
znoszenia pańszczyzny: a  więc z  pierwszego okresu w  dziejach, gdy
kmieć na ziemiach opanowanej przez zaborców Polski mógł publicznie
opowiadać o  swej krzywdzie bez strachu przed zemstą pana. Jan
Słomka z Dzikowa pod Tarnowem pisał: „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”.
Kazimierz Deczyński spod Sieradza w głośnym Żywocie chłopa polskiego
z  1838  roku notował z  kolei: „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”[226]. Zachowała się też
przyśpiewka Jana Raka z  Husowa, w  której ten wracał do
traumatycznych wspomnień z dzieciństwa. „O biłże, bił, bestyja” – pisał
o dworskim urzędniku. – „A chociaż byłem mały, włosy mi dębem stały
i  nogi od strachu drżały”. Ten utwór, podobnie, powstał w  początkach
XIX  stulecia. Wcześniej by nie mógł. Historyk wyzysku chłopstwa,
profesor Stanisław Czernik, przebadał łącznie 20  tysięcy wiejskich
piosenek doby nowożytnej. Tylko jeden raz spotkał się w tych utworach
ze wzmianką o  pańszczyźnie. Zresztą w  „niewinnym”, jak stwierdził,
refrenie weselnym. „Pieśń [chłopska] była skrępowana jak ludzie”  –
komentował. Trudno się dziwić. Chłopi śpiewali przecież w  polu, przy
pracy. A  więc: pod okiem pana i  w  ciągłym strachu przed jego
gniewem[227].

W  czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów skargi na przemoc
trafiały co najwyżej do suplik zanoszonych przed sądy królewskie, do
sejmu lub przed oblicze właścicieli majątków. Przykładowo w  roku
1789  zdesperowani kmiecie ze starostwa młodzieszyńskiego na
Mazowszu pisali: „Nie okazuje się nam żadnych względów, jakie
stworzeniom boskim przysługują. Innych słów nie słyszymy, jak tylko:
»bij te bestie«. I  biją bez pomiarkowania, a  nawet bez najmniejszej
przyczyny”[228]. Poza tym o  maltretowaniu chłopów wspominano
w  lamentach (spisywanych raczej w  ich imieniu niż przez nich),
w  traktatach kościelnych komentatorów, w  nielicznych uwagach
szlachciców nad wyzyskiem. I  w  instruktażach, wprost zalecających
okrucieństwa. Nie były to teksty pokrzywdzonych. Ale sama ich liczba
potwierdza, że bicie przez stulecia stanowiło najbardziej trwały aspekt
egzystencji zwyczajnych Polaków.



Jezus z kańczugiem w dłoni okłada kupców w świątyni jerozolimskiej. Taką ilustrację
zamieszczono w jednym z wydań szalenie popularnego podręcznika dla szlachty
autorstwa Jakuba Kazimierza Haura. (Haur Jakub Kazimierz, Skład abo skarbiec

znakomity sekretow oekonomiey ziemianskiey, Kraków 1693, domena publiczna)

Już Mikołaj Rej w swoim Zwierciadle z  lat 60. XVI wieku wspominał,
że chłopi wezwani na robotę i  niezdolni przyprowadzić „wołku albo
konika” często płaczą ze strachu, że wściekły pan będzie ich „bić albo
mordować”[229]. Marcin Bielski w tym samym czasie pisał o urzędnikach
dworskich, którzy „piorą” kmieci „z  lada przyczyny”. W  kolejnym
stuleciu Krzysztof Opaliński wspominał zarządców, co „biją do umoru,
gnoją, rózgami siec każą”. A  także takich, którzy okładają bez litości,
„niczym dzieci w  szkole”, nawet „sędziwych i  poczciwych starców”.
Autor Robaka sumienia złego podobnie wzmiankował opresje „bitych



i katowanych” kmieci, których nie dałoby się uczciwie porównać nawet
z krzywdami ponoszonymi w dawnych czasach „od pogan”.

Przed przemocą nie istniała żadna droga obrony. Gdy chłop próbował
skarżyć się na brutalnego zarządcę szlachcicowi, często i  od niego
„dostawał po grzbiecie”, rzekomo dlatego, iż kłamał. „Nie dość, że
człowiek urobi się w  pocie, okłada go włodarz kijem na robocie”  –
podsumowano gorzko w  jednym z  XVII-wiecznych lamentów[230].
Także sądy referendarskie (otwarte tylko dla mieszkańców
królewszczyzn) nagminnie zbywały skargi na przemoc, zarzucając
kmieciom zmyślenia i  wyolbrzymienia. Nieliczni chłopi, którzy
odważali się mówić o  poniesionych krzywdach, następnie byli karani
przez urzędników ze zdwojoną siłą. Wybór drogi sądowej nic im nie
dawał. Ale przynajmniej pozwala przytoczyć dzisiaj niektóre z  ich
pretensji.

Wiadomo o  wieśniaku ze starostwa łukowskiego, którego
reprezentant dworu „na twarzy sromotnie zranił i okaleczył, obuchem
po ciele bił, nogami i  kolanami o  ziemię uderzywszy, deptał i  łamał”.
Wiadomo też o  losie kmieci ze starostwa czerskiego, których
bezwzględny dzierżawca „za szyję w powrozie do domu wodził, tam bił
ich i  kaleczył”, a  gdy pracowali w  polu, wysyłał oficjalistę, by stał nad
nimi „z  gołą szablą”. Zachowała się również skarga z  innego majątku,
gdzie podstarości wzywał chłopów pojedynczo do dworu, bił ich
grubym sznurem, a następnie wypuszczał ze słowami: „I takie dla was
chłopi prawo!”[231]. Szczególnie dramatyczną skargę pozostawił Jędrzej
Skorupa z  Gumnisk na Podkarpaciu. „Przychodzę [do dworu], a  mnie
pan [dzierżawca] Grotkowski w pysk, za łeb wziął” – relacjonował karę
za to, że dał się okraść, gdy posłano go na targ z  wieprzami.  – „Aż
[wreszcie] dał mi w  gębę tak ciężko, że mi się uchem krew puściła,
a potem począł mnie potężnie zbijać”. Na przemocy wobec gospodarza
się nie skończyło. Pan zarekwirował chłopu całe bydło, a  gdy żona
rannego Skorupy poszła błagać o zwrot byków i krów, także ją stłuczono
tak mocno, że przez kilka dni dochodziła do siebie[232].



O srogości kar często pisali przybysze z zagranicy. Nie dziwił ich sam
fakt używania kijów i  batogów. Ale już zajadłość szlachty
w  wymierzaniu razów wprost nie mieściła im się w  głowach. Ślązak
Johann Joseph Kausch notował pod koniec XVIII  stulecia: „Kańczug
[skórzany bicz] to jedyny sposób rządzenia tymi ludźmi. Nie szafuje się
nim nigdzie tak surowo – nie, to wyrażenie za słabe – tak barbarzyńsko,
jak w  Królestwie Polskim. Dwadzieścia razów kańczuga jest karą
straszną, ale w Polsce wymierza się i sto, i więcej batów za najmniejszą
drobnostkę”. Francuz Hubert Vautrin pisał w  podobnym czasie, że
chłopi nad Wisłą od tak dawna są okrutnie bici, że stracili już nawet
naturalne, wręcz zwierzęce reakcje. „Tylko przejmujący ból zdoła mu
wydrzeć krzyk z gardła i  jest zarazem jedynym bodźcem, któremu ten
ulega”  – przedstawiał sytuację typowego wieśniaka.  – „Wszelako i  ból
nie budzi w nim naturalnego odruchu, właściwego nawet gadom, które
się naprężają ze wszystkich sił przeciw miażdżącej stopie. Chłopu ani
przez myśl nie przejdzie, by uciec od bicia”[233].

Z  zaskoczeniem notowano też wysoki poziom satysfakcji panów
z dręczenia poddanych. Na kartach „Monitora Warszawskiego” można
spotkać się z  ostrą krytyką „ciemiężenia niewolników poprzez
wymyślne bicie”[234]. Ale to obcokrajowiec, przybyły z Fryzji Ulrich von
Werdum, określił wyrafinowane tortury mianem bicia „polskim
sposobem”. Niedługo po potopie miał się im oddawać kasztelan
krakowski Stanisław Warszycki:

 
Kazał chłopów kłaść na brzuch na ziemię i bić ich niemiłosiernie patykami grubymi jak
ręka po gołym ciele. Stawał przy tym zawsze dla przyjemności tuż obok, licząc baty, na
które ich skazał. Kiedy zaś liczba zbliżała się już prawie do końca, udawał, jakoby się
w  liczbie omylił, kazał więc na nowo od początku zaczynać i  tym sposobem bił czasami
ludzi niemal na śmierć.

Przy tym jeszcze szydził z nich, napominając stojących naokoło, aby mu pomogli prosić
Pana Boga za tymi biednymi ludźmi, aby im dał cierpliwość do stałego wytrzymania
kary, równie dobrze obmyślanej jak koniecznie potrzebnej, aby ich poprawić. Takie
i podobne sprawki wyprawia podobno dla zabawy codziennie[235].



„Co szlachcic, to tyran”.
Bicie polskim sposobem

Właściciele folwarków uważali przemoc za konieczne i  w  pełni
racjonalne narzędzie nadzoru. Należało karać tak brutalnie i często, by
budzić w  chłopach stałą trwogę, wyrabiać nawyk ślepego
posłuszeństwa, zagłuszać wszelkie myśli o  przeciwstawianiu się
wyzyskowi.

Wiele konkretnych zaleceń formułował Anzelm Gostomski. Na
kartach Ekonomii albo gospodarstwa ziemiańskiego podkreślał, że każdy
kmieć czy sługa ma obowiązek usłuchać dowolnego nakazu pana za
pierwszym razem. Bez ponagleń, a  tym bardziej  – bez powtarzania
wytycznych. Agronom oczekiwał, że słowo szlachcica bądź jego
reprezentanta będzie dla wieśniaka jak najcenniejszy skarb, trzymany
„pod kłódką w  skrzyni”. Kto tę świętość naruszył, miał być karany. Im
zarządzenie było ważniejsze  – tym surowiej. „Jeśli nie posłucha, dom
mu zamknąć” – pisał Gostomski. – „Jeśli nie wyjdzie [do pracy], chłostę –
cztery plagi po gołym ciele i znowu odrabiać kazać”.

Plagi, uderzenia, były ulubionym środkiem dyscyplinarnym
Gostomskiego. Podkreślał, że chłostę należy wymierzać tak, by chłop
„dobrze ją pamiętał”. Wiedział jednak, że nawet do strasznego bicia
człowiek jest w stanie przywyknąć, zobojętnieć na nie. Jeśli poddany nie
wyrażał woli poprawy, agronom podsuwał czytelnikom środki bardziej
pomysłowe. Pan mógł na przykład „w  największy mróz”, a  najlepiej
w samo Boże Narodzenie, zrobić kmieciowi „dziurę taką” w ścianie, by
nie był w  stanie dłużej mieszkać w  swej chacie i  musiał wraz z  całą
rodziną „u sąsiada na lato czekać”. Poza tym w grę wchodziło „branie na
łańcuch”. Gostomski nie pisał o  nim wiele, ale różne formy
unieruchamiania stanowiły na polskiej wsi drugą najchętniej stosowaną
karę, zaraz po okładaniu lagą bądź powrozem[236].

W  niemal każdej z  dziesiątek tysięcy osad pańszczyźnianych
w  Rzeczpospolitej stały gąsior, kuna lub inne narzędzia, w  które



zakuwano nogi, ręce, a często też głowy chłopów. Był to, jak stwierdził
w  1694  roku „przewielebny ojciec przeor” krakowskich dominikanów
Kazimierz Napolski, „pospolity zwyczaj koronny”, ponoć konieczny dla
dyscyplinowania „złych i  swawolnych” poddanych. Jeśli wieś z  jakichś
względów jednak nie miała własnego aparatu katuszy, panowie często
zmuszali samych poddanych do jego budowy. Na przykład w  osadzie
Mogiła wydano w 1756 roku nakaz, by „gromada jak najprędzej złożyła
się na gąsior, który wystawiony ma być na ludzi sprzecznych
i niekarnych”.

Nieszczęśnik skazany na karę gąsiora musiał cierpieć
w nienaturalnie zgiętej pozycji albo na czworakach. Był też narażony na
deszcz, chłód, upalne słońce. Poza tym, stojąc lub siedząc w kłodzie, nie
mógł zajmować się gospodarstwem, karmić zwierząt, uprawiać
zagonów przydzielonej sobie ziemi. Jakub Kazimierz Haur za
uczynienie szkód w  polu bądź na łące, ale też za inne przejawy
„niepilności”, ordynował dwie godziny w  gąsiorze. Często jednak
chłopów zakuwano na dłużej. W dobrach strzeszyckich w południowej
Małopolsce komornika, który nie stawił się na wezwanie do dworu,
czekało „plag piętnaście” oraz cały dzień siedzenia w gąsiorze[237].

Gąsior nie był karą wyjątkową, rzadką. Chłopi trafiali do niego
nagminnie – za każdy akt nieposłuszeństwa, zbyt swobodny komentarz
rzucony w karczmie, za powolną pracę albo jakąkolwiek zaległość. Kara
nie była zwykle natychmiastowa. Na folwarcznym polu zarządcy
smagali niewolników pańszczyźnianych po plecach, głowach i nogach.
Tak, by bolało, ale też  – by chłop nie przerywał pracy. Dopiero gdy
nadchodziła niedziela albo dzień wolny od robót na rzecz dworu, chłop
trafiał do gąsiora za wszelkie faktyczne lub wyobrażone winy
z  minionego tygodnia. Zakucie opóźniano bardziej tylko wtedy, gdy
zbyt wiele było innych ofiar czekających na karę. Wiejski gąsior niemal
nigdy nie stał bowiem pusty, nieużywany.

„Przyjdzie powszedni dzień: robić do dwora. Przyjdzie dzień święty,
siedzieć do gąsiora”  – opisywał typowy cykl życia ludu autor Lamentu



chłopskiego na pany z pierwszej połowy XVII stulecia. Co ważne: siedzieć
należało z pokorą, w ciszy, w potwornej nudzie, której w żaden sposób
nie pozwalano uśmierzyć. „Wymówisz tam, stojąc, coś głupie, zaraz
powrozem weźmiesz po biskupie”  – ostrzegano. Autor słów pisał
o  biskupie, by uniknąć wulgarnego słowa „dupa”. Chodziło mu
w każdym razie o bicie po tyłku[238].

Podobną serię cierpień zreferował także Sebastian Sternacki, autor
Worka Judaszów z przełomu XVI i XVII wieku. „Kmiotaszek ubogi, idący
do dwora, robi sobą i  bydłem aż do wieczora”  – pisał.  – „Karmi się
ustawicznie biedą i  kłopotem, cierpi kuny, biskupy, korbacze,
gąsiory”[239]. Wacław Potocki też przyznawał, że „nieszczęśliwy
poddany”, który nie miał na pobory, podatki, potem był zmuszony
„wycierać gąsiory”. Tak samo karano za zwłokę przy zapłacie czynszu,
danin, kredytów. „Wół w  niedzielę ma spokój od jarzma, od pługu”  –
komentował szlachcic-fraszkopisarz. Ale chłop spokoju nie miał, bo
siedział w  kunie bądź gąsiorze. Potem zaś i  tak był zmuszony płacić.
Podczas pracy natomiast „wyciągał szyję ze skóry obdartą”. Narzędzia
kar pozostawiały przecież bolesne i często utrudniające harówkę ślady
na ciele[240].



Chłop zakuty w kunę. Rycina z XVI-wiecznego polskiego wydania Żywotu Ezopa Fryga.
(Żywot Ezopa Fryga Mędrca obyczaynego, Kraków 1578, domena publiczna)

Unieruchamianie niewolników, tak jak ich okrutne okładanie kijem,
uchodziło w oczach obcokrajowców za kolejny lokalny fenomen. Jeszcze
jeden aspekt „bicia polskim sposobem”. I dodatkowy argument z długiej
listy dowodzącej, że nad Wisłą chłopi są traktowani nie lepiej od
zwierząt. „[Widziałem, jak wieśniak], nie wiem za jaką zbrodnię, leżał
na śniegu przykuty za szyję tuż przy ziemi do pala”  – pisał Ulrich von
Werdum. I skwitował krótko: leżał „jak pies”[241].

Wnikliwy badacz obyczajów polskiej wsi, profesor Jan Bystroń,
wyjaśniał, że szlachcice czuli się nawet nie uprawnieni, ale wręcz
zobowiązani używać kija i gąsiora, bo przecież wszelka perswazja była
„nieskuteczna wobec ludzi, którym odmawiano samodzielności
myślowej”. Panowie tłumaczyli sobie, że w rozsądny sposób uspokajają
„głupich, chytrych, nieszczerych, krnąbrnych” chłopków[242]. Byli wręcz



dumni z  tego, że wywiązują się z  obowiązku trzymania w  ryzach
narowistych poddanych. Od przemocy rzekomo racjonalnej do skrajnie
wynaturzonego sadyzmu droga była jednak bardzo krótka. Zwłaszcza
w  rzeczywistości wyzutej z  jakichkolwiek formalnych ograniczeń.
„Mówią okrutnicy: mój to poddany, wolno mi czynić z nim, co chcę” –
komentował jeden z  XVII-wiecznych kaznodziejów[243]. Efektem była,
jak pisze profesor Piotr Kimla w  swoim omówieniu pamiętników
Huberta Vautrina, „despocja najgorszego rodzaju”: taka, w  której
zamiast jednego tyrana i niegodziwca władzę dzierżyły tysiące tyranów,
każdy z  prawem znęcania się nad mieszkańcami własnego,
szlacheckiego państewka[244].

Taki ustrój dziwił przybyszów z  Zachodu, ale nie tylko. Podobno
budził opór nawet u  moskiewskich bojarów, nawykłych przecież, że
carowie rządzą nimi brutalnie, samowładczo. Szymon Starowolski
opowiadał na kartach swojej Reformacji obyczajów polskich o  tym, jak
wschodnie elity zareagowały w  pierwszej połowie XVII  stulecia na
propozycję związania Rzeczpospolitej i Rosji unią. „Nie chcemy, panie
biskupie, waszej wolności, darujcie ją sobie”  – miał usłyszeć kanclerz
koronny Jakub Zadzik  – „bo u  nas jeden tylko car naszymi
majętnościami dysponuje, a u was co bojar, to tyran”[245].

Słowa moskiewskich panów zadomowiły się w polskiej literaturze, ale
jednak w  innej formie. Piewcy sukcesów szlacheckiej republiki
i przymiotów sarmatyzmu chętnie przytaczają wariant, według którego
bojarzy, niezdolni do samodzielnej myśli i  jakiegokolwiek
nieposłuszeństwa wobec tronu, odparli: „wasza wolność wam dobra,
a  nam nasza niewola”[246]. Bo przecież tylko taki respons mieści się
w tradycyjnych wyobrażeniach o przedrozbiorowej Polsce.

„Wywróciłem ją, dałem w pysk”.
Przemoc fizyczna i seksualna wobec chłopek



Nie brakuje przykładów przemocy szlacheckiej, która nie miała nawet
pozoru uzasadnienia. Szczególnie uderzają historie nieludzkiego
znęcania się nad kobietami. Chłopki były narażone na bicie w równym,
jeśli nie większym stopniu co chłopi. Mogło się zdarzyć, że ten czy inny
urzędnik zawahał się, nim wymierzył cios roślejszemu od siebie
wyrobnikowi. Doprowadzony do skrajności gospodarz mógł oddać. Nie
obawiano się jednak, że ciosem na cios odpowie jego żona lub córka.

Przemoc seksualna stale kładła się cieniem na relacjach między dworem i wsią.
Gwałcili nie tylko żołnierze na wojnie, ale też bezkarni szlachcice we własnych
majątkach. Rycina XVI-wieczna. (Muzeum Narodowe w Warszawie, domena

publiczna)



„Patrz, jak ją katuje, za głowę się wzięła nieboga. Przez łeb ją ciął,
krwią się zalała”  – opisywał Szymon Szymonowic przemoc wobec
chorej, osłabionej kobiety niemogącej nadążyć za tempem pracy
podczas żniw. Nadzorca bił, bo podobno nieszczęśniczka „coś mu
rzekła”. Innego argumentu nie potrzebował. XVII-wieczny poeta
wyciągnął na wierzch także  – niewątpliwie nagminne  – przypadki
werbalnego molestowania chłopek. Cytował starostę wołającego do
harującej pod groźbą bata kobiety:

 
Pożynaj, nie postawaj! Ty byś wolała innego bicza zażyć, tylko byś igrała. Zażywaj teraz
tego! Bardzo ci widzę wesoło!

 
Od słownych ataków i insynuacji urzędnicy dworscy często przechodzili
do czynów. Szymonowic opowiadał, że pragnące pohamować
wściekłość nadzorcy chłopki same, w  desperacji, oferowały mu
„upominki” w formie „pięknej panny albo wdowy krasnej”[247]. Profesor
Bystroń pisał z kolei o tym, jak szlachcice wybierali sobie kmiece córki,
by je napastować i wykorzystywać seksualnie. „Pan miał prawo wzywać
poddanych na służbę”  – stwierdził.  – „Korzystano z  tego dość
bezwzględnie w  stosunku do przystojnych dziewcząt, które pod
pozorem służby zabierano do dworu”[248].

Nie brakuje też źródeł, wedle których dziedzice w  ogóle nie dbali
o wrażenie. O to, by wydawało się, że kobiety dobrowolnie zachodzą do
ich łożnicy, a  nie są gwałcone. Przybysz z  Francji, Gaspard de Tende,
pisał w  połowie XVII  stulecia, że zwłaszcza młodzi polscy szlachcice
„łatwo dają się porwać szałowi brutalnej pasji”, w  której „uwodzą
kobiety i  dziewczęta, nieśmiejące stawić najmniejszego oporu”.
„Zjawisko to uważają chłopi za tak nagminne” – komentował – „że córki
ich znajdują mężów, nawet gdy przeszły już przez ręce szlachcica”[249].
Anonimowy podróżnik z  Niemiec, autor relacji wydanej w  latach 80.
XVIII wieku, pisał nawet dosadniej o polskim szlachcicu, który „był tak
brutalny, że podczas wiosennych zasiewów wybierał sobie dziewki, na



które miał ochotę, po czym na oczach wszystkich rzucał je na sterty
orzechów i zaspokajał z nimi żądzę”[250].

„Szlachcic chłopu swemu żonę weźmie, dziewkę zelży, nie pozwie go
nikt o  to”  – kwitował już za czasów Zygmunta III Wazy krakowski
lekarz i  filozof Sebastian Petrycy. Zaznaczył przy okazji, że także
chłopki królewskie miały tylko wyimaginowaną ochronę. O  gwałt, do
którego doszło w  dobrach monarszych, dało się wytoczyć proces, ale
sprawiedliwość „albo była nierychła, albo nigdy nie następowała”[251].
W praktyce tylko to drugie.

Historyk Bohdan Baranowski słusznie komentuje, że chłopki były
wobec szlachciców niemal zupełnie bezbronne. Autor Robaka sumienia
złego przypominał wprawdzie kazimierzowskie statuty, w myśl których
kmieć, któremu „pan córkę lub żonę zgwałcił”, miał prawo wraz z całą
rodziną opuścić wieś, ale w wieku XVII regulacje te stanowiły już tylko
historyczną ciekawostkę. Dla wieśniaczek nie było ani ratunku, ani
legalnej drogi ucieczki przed oprawcą[252]. Postępowania sądowe
prowadzono co najwyżej w  przypadkach, gdy człowiek nobilitowany
zgwałcił cudzą poddankę. I  zasądzano w  nich odszkodowania... dla
szlachcica, którego „własność” została nadwyrężona[253]. W  jednym
z  procesów, prowadzonym w  1703  roku, sprawca, szlachcic Karol
Cielecki spod Pyzdr w Wielkopolsce, szczerze zeznał:

 
Sadowa to była, Stalonczanka. Wywróciłem ją, dałem jej w pysk, ale jej nic nie zrobiłem,
bo nie chciała dać. Inna zaś w  gościńcu [karczmie] jego mości pana Borkowskiego, to
prawda, tą żem zgwałcił. Broniła się zrazu. Jam ją na gnój [za stajnią] wywrócił, parobek
na to patrzył[254].

 
Powiadomienie własnego pana o  krzywdzie poniesionej od jego
reprezentantów groziło karą fizyczną albo  – wyśmianiem. Francuz
Hubert Vautrin przytoczył charakterystyczną historię dotyczącą
senatora Jerzego Dominika Lubomirskiego. Kiedy chłop poskarżył się
magnatowi, że urzędnik folwarczny zabrał mu żonę, wezwany
winowajca odparł, że zrobił to, bo wcześniej sam Lubomirski



wykorzystał jego własną połowicę. Dostojnik wybuchł śmiechem
i  stwierdził: „wobec tego wybaczmy sobie nawzajem”. A  chłopu
powiedział, by dla uczciwości sam spróbował porwać i  zgwałcić jakąś
kobietę[255].

Polskie wieśniaczki, właściwie bez wyjątku niepiśmienne, nie
pozostawiły po sobie świadectw literackich. Nie pozwalano im też
osobiście stawać przed obliczem sądów. O  tym, co je spotykało, pisali
więc tylko mężczyźni. Znana jest na przykład ludowa przyśpiewka
kończąca się słowami: „oj miałem kochaneczkę, pan mi ją popsował
[popsuł]”. I  brzmiąca tak, jakby największą ofiarą gwałtu nie była
chłopka, ale jej narzeczony, mąż albo wiejski kochanek. Także
w  powieści Seweryna Goszczyńskiego Zamek kaniowski z  początku
XIX stulecia przemoc seksualna wobec wiejskich kobiet jest opisywana
tak, jakby stanowiła w pierwszej kolejności krzywdę mężczyzn. Bohater
utworu wzywa do walki chłopów, „których żony podobały się panu,
których najmilsza córka została pogwałcona, których pozbawiono lubej
narzeczonej”[256].

Sami szlachcice nie tylko nie poczuwali się do odpowiedzialności, ale
wręcz sądzili, że wyświadczają molestowanym kobietom przysługę.
Można się spotkać z  komentarzami, w  myśl których wymuszony
związek szlachcica z  poddanką „poprawiał jej rasę”, czynił ją
w większym stopniu człowiekiem. Tak było w każdym razie do czasu, aż
pojawiły się nieślubne dzieci. Zachowała się też bowiem zupełnie
bezwzględna uwaga Wacława Potockiego, który o  synach czy córkach
urodzonych przez chłopki szlachcicom pisał, że to kundle, kundysy. I że
„lepiej zawczasu topić te szczenięta”[257].

Ponury żart ze sprawiedliwości.
Szlacheckie sądownictwo



Szlachcic mógł wymierzać kary doraźnie, bez jakiegokolwiek
postępowania, obwieszczeń i formalnych decyzji. Ale mógł też ustawić
się w roli sędziego, prokuratora, ławników i egzekutora w jednym. Tak
zwane sądownictwo patrymonialne było, jak pisał profesor Jan
Rutkowski, największym grzechem systemu pańszczyźnianego.
Stanowiło formalną podbudowę wszelkich form wyzysku, dawało im
sfingowaną otoczkę sprawiedliwości i prawa. Jeśli dziedzic uznał, że dla
zapewnienia posłuchu konieczny jest pozór procesu i  publiczna kara,
wydawał decyzje „solennie” i  „przy asystencji wsi”. „Symbolami
patrymonialnego sądownictwa” też były jednak, jak podkreślał Jan
Bystroń, „bat czy kij, w najrozmaitszych odmianach”.

Pan nie kierował się żadnym kodeksem, zwodem prawa czy
odgórnymi, krajowymi przepisami, ale tylko lokalnym zwyczajem,
a zwłaszcza własną, nieskrępowaną wolą. Osobiście sądził te występki,
które godziły w  dochody folwarku, w  interes dworu albo ogólny
porządek, konieczny dla utrzymania karności kmieci. Powodem
procesu mogło być wypowiadanie krytyki pod adresem dworu,
niszczenie pańskiego dobytku, a  także kradzież, zwłaszcza
z folwarcznego pola i gumna. Dziedzic interesował się też bezpośrednio
przypadkami, gdy chłopi popełniali morderstwa lub byli odpowiedzialni
za pobicia ze skutkiem śmiertelnym. W sprawach drobniejszych – gdy
chodziło o  spory wewnątrz wsi albo naruszenia reguł moralnych  –
szlachcic chętnie cedował swoją władzę. Godził się na to, by chłopi
powoływali własne sądy, nazywane gajonymi, gromadzkimi albo
rugowymi.

W  zamian za zwolnienie z  części posług, a  zwłaszcza ułudę władzy
i  wyższości nad sąsiadami, wybrani kmiecie zastępowali dziedzica
i  sami kontrolowali oraz karali pozostałych wieśniaków. Szlachcic
często osobiście wybierał najwygodniejszych dla siebie przysiężnych,
wysługiwał się nimi. Nie tracił też nic ze swej władzy, mógł bowiem
zmienić albo odwołać każdy wyrok. Mógł też ukarać sędziów, którzy nie



wykazywali absolutnej, służalczej uległości, albo nawet rozpędzić cały
trybunał[258].

Niezależnie, czy werdykty były wydawane przez dziedzica, czy też
przez gromadę, przynosiły one namacalną korzyść dworowi.
Obowiązkowym ciężkim karom fizycznym nagminnie towarzyszyły
grzywny i  nawiązki wypłacane nie tylko pokrzywdzonym, ale przede
wszystkim plebanowi i  właścicielowi osady. Setki przykładów można
odnaleźć w zachowanych wiejskich księgach sądowych.

W Zagórzanach pod Gorlicami gospodarza, który po pijanemu ukradł
sąsiadowi koryto, kopnął go i  „nieuczciwymi słowami nakarmił”,
a następnie bez pozwolenia wyrwał się z kłody i ją przewrócił, skazano
na 720  groszy kary na Kościół, 480  na dwór i  480  na sąd. Sprawę
procedowano w roku 1750, a wymienione kwoty odpowiadały wówczas
około 3  tysiącom dzisiejszych złotych. Skazaniec miał też otrzymać
100 plag i przeprosić całą gromadę[259].

W tak zwanym państwie suskim, latyfundium prywatnym pod Suchą
Beskidzką, jeden z kmieci, Walenty Bur, został w roku 1699 skazany za
to, że nocą podkradał innemu chłopu jęczmień z pola. Za karę otrzymał
50  uderzeń. Miał zapłacić za wszystko, co zagarnął, a  także przekazać
prawie 300 groszy swemu panu, niespełna 100 groszy sędziom i 4 funty
kosztownego wosku na Kościół. Sama sankcja finansowa miała
w przybliżeniu wartość 850 dzisiejszych złotych. W aktach zanotowano,
że chłop został potraktowany łagodnie, „żeby się kajał, młodym będąc”.
Dla należytego przykładu poniżono go też publicznie. Przez całe
niedzielne nabożeństwo siedział zakuty w kunę, a więc żelazną obręcz
nakładaną na szyję, trzymając nad sobą „dwa snopy zboża”. 50  plag
wymierzono także pachołkowi Walentego. Poza tym przez dwa dni
siedział on w  takiej samej żelaznej obroży, uwiązany do kościelnego
muru. Też ze snopami zboża na sobie[260].

Zdarzało się niejednokrotnie, że nawet surowiej od kradzieży karano
przypadki cudzołóstwa. W  1742  roku we wsi Jaworzna pod Limanową
chłopka Agata Roskowna wdała się w romans ze Stanisławem Roskiem.



Sprawa wyszła na jaw po tym, jak kobieta urodziła nieślubne dziecko.
Związku nie dało się zalegalizować, bo między kochankami zachodził
czwarty stopień pokrewieństwa. Stanisław był prawdopodobnie
kuzynem Agaty. To, zdaniem sądu, stanowiło „tak ciężką obrazę Pana
Boga”, że mężczyźnie wymierzono 100 plag. Dodatkowo miał przez trzy
niedziele leżeć krzyżem przed ołtarzem, a  także zapłacić 480  groszy
dworowi, tyle samo plebanowi i  niespełna 100  do „skrzynki
wójtowskiej”, a  więc wiejskiej rezerwy (łącznie około 1800  złotych
w naszych pieniądzach). Ukarano także gospodarza, u którego mieszkał
sprawca, za to, że nie dopilnował jego moralności. Miał otrzymać
50  razów, zapłacić po 240  groszy panu oraz Kościołowi i  niespełna
100 do skrzynki wójtowskiej. Najsurowiej została jednak potraktowana
matka nieślubnego dziecka. Otrzymała aż 200  uderzeń. Poza tym
zagrożono, że gdyby dopuściła się recydywy, plag będzie już 300,
a przestępczyni zostanie wygnana ze wsi[261].

Wiejskie zebranie w karczmie. Tak odprawiano sądy rugowe i przedstawiano
gromadzie decyzje dworu. (Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)



Usunięcie ze społeczności, wyrugowanie, stanowiło jedną
z  najcięższych możliwych sankcji. Wyrok taki zasądzano rzadko,
a wykonywano jeszcze rzadziej. Wymagał, rzecz jasna, zgody pana. Ten
zaś tylko w  skrajnych przypadkach przystawał na to, by zmniejszać
dostępną sobie siłę roboczą. W  praktyce chłopów przepędzano tylko
wtedy, gdy przemawiał za tym bezwzględny rachunek ekonomiczny.
Anzelm Gostomski pisał, że można usunąć na przykład kmiecia, który
„przez łotrostwo” (bo przecież nie na skutek nędzy) sprzedał narzędzia
i woły, po czym przestał wywiązywać się ze swych obowiązków. „Lepsze
pustki na jakiś czas, niż łotr we wsi” – skwitował. Ale i on zaznaczał, że
najpierw należy zabrać chłopu majątek, pogrążyć go, zagarnąć jego
zbiory, a  gdy spadnie na samo dno, dać mu jedną dodatkową szansę
i  załogę. Miał iść precz, dopiero gdy się nie poprawi[262]. Także
w  księgach sądowych nie brakuje przypadków, gdy za szczególnie
rażące przestępstwa lub wystąpienia przeciw panu przeprowadzano
pełną konfiskatę majątku. Tak było na przykład z  Bartkiem Turoniem
z Kasiny Wielkiej w Małopolsce, który w 1764 roku dokonał zuchwałego
napadu na okoliczną karczmę. Wymierzono mu 200  plag, ale też
„odsądzono z żoną i potomkami jego na wieczne czasy” od uprawianej
ziemi i  „wszystkiego, cokolwiek się w domu jego znajduje”. Turoń stał
się czy to żebrakiem i  bezdomnym, czy też komornikiem zmuszonym
biedować u litościwego sąsiada. Musiał jednak pozostać we wsi i nadal
odrabiać obowiązki na rzecz dworu. Pan mógł natomiast swobodnie
przydzielić jego zagrodę innemu, bardziej posłusznemu
wieśniakowi[263]. W  roku 1729  równie surowo potraktowano dwóch
innych gospodarzy, Szymona i  Mateusza Putów, choć ci niczego nie
ukradli ani nie zniszczyli. Kwestionowali jednak panujące reguły,
próbowali wyswobodzić się z  pańszczyźnianego kieratu. Z  uwagi na
„ustawiczne kłótnie i  swary”, a  przede wszystkim przez to, że
mężczyźni „w  kościele co święto nie bywali ani postanowień od
zwierzchności dworu w  żadnej obserwancji [poważaniu] nie mieli
i owszem, się zawsze im sprzeciwiali”, zostali skazali na bicie, grzywnę,
a przede wszystkim – „odpadnięcie od dziedzictwa”[264].



Czysta kalkulacja sprawiała, że na polskich wsiach  –
i w Rzeczpospolitej Obojga Narodów ogółem – nie praktykowano kary
dzisiaj najpowszechniejszej. Nie było stałych więzień; nie zdarzało się,
by przestępca za swoje czyny trafiał na miesiące bądź lata do celi.
Zamknięcie w  jakimś lochu czy piwnicy praktykowano niekiedy do
czasu procesu lub uważano za formę doraźnej, krótkiej kary, podobnej
do siedzenia w gąsiorze, kłodzie albo kunie. Można przytoczyć historię
niejakiego Grzegorza Łukaszowa, który w  przypływie wściekłości
zaatakował siekierą rządcę. Do chwili zebrania się sądu mężczyznę
wtrącono do prowizorycznego aresztu. Uciekł z  niego, ale został
ponownie schwytany. Wreszcie usłyszał wyrok wprost imponujący
szczegółowością:

 
1. Cała gromada biła go przy tej dziurze, przez którą uciekł.
2. Musiał tą dziurą wleźć z powrotem do więzienia.
3. Siedzieć w łańcuchu na szyi przez trzy tygodnie.
4. Naprawić więzienie.
5. Dać panu winy [grzywny] 480 groszy.
6. Przed kościołem stać w kunie na szyi przez cztery niedziele.
7. Stojąc, trzymać na szyi siekierę.
8. Kościołowi dać parę podarunków i trzy kopy gontów.
9. Na wiosnę zaorać rolę szpitalną, obsiać swoim owsem, zebrać i zwieźć plony z pola[265].

 
Odsiadka była w  tym przypadku i  tak bardzo długa: aż trzy tygodnie.
Pan rzadko zgadzał się na tyle czasu tracić przymusowego robotnika,
zwłaszcza że bezczynnego skazańca ktoś musiał karmić i pilnować, a to
tylko pomnażało koszty.

Interes dworu przemawiał za tym, by nawet w sytuacjach skrajnych,
gdy dochodziło do jawnych rabunków lub zbrodni, sięgać po przemoc,
po kary finansowe, ale nie po środki ostateczne.



„Wedle starej mody”.
Prawo życia i śmierci

Czy szlachcicowi wolno było uśmiercić własnego poddanego? Polscy
ziemianie nigdy nie otrzymali przywileju wprost nadającego im
wszystkim takie uprawnienie. Nie przyznali go też sobie drogą
sejmowych konstytucji. Nie zachodziła taka potrzeba.

Już w  XVI  wieku w  gronie elit panowało przekonanie, że jeśli
królowie przekazali szlachcie pełną władzę nad chłopami, to była to
władza również nad ich życiem. Niekiedy pisze się, że ten najdalej
posunięty zakres zwierzchności potwierdzono w  konfederacji
warszawskiej z  1573  roku  – sławnej uchwale sejmowej regulującej
wolność wyznaniową panów herbowych. W  rzeczywistości tekst
konfederacji wzmiankował tylko, że szlachcice „od zawsze” mogą
„według własnego rozumienia” robić z  poddanymi, co im się żywnie
podoba. I karać ich bez ograniczeń[266].

„Formalnie zabójstwo chłopa [przez pana] nie było ani zakazane, ani
dozwolone”  – komentuje etnograf Michał Rauszer.  – „W  przypadku
gdyby pan chłopa zabił, stanąłby przed sądem, którego jest
ustawodawcą i  nadzorcą, który pozostaje w  jego dyspozycji”[267]. To
oczywiście wariant czysto teoretyczny. W  Rzeczpospolitej Obojga
Narodów żadne takie procesy nie miały miejsca.

Dla krytyków ustroju i szlacheckiej samowoli było sprawą oczywistą,
że polscy ziemianie faktycznie rościli sobie ius vitae et necis – prawo życia
i śmierci względem wieśniaków przywiązanych do ich gruntu. „Jest to
okrutne niewolnictwo”  – grzmiał Andrzej Frycz Modrzewski już
w  XVI  stuleciu  – „że pan przywłaszcza sobie moc nad żywotem
i  śmiercią sługi swego, skazać go na śmierć albo wolnym uczynić”.
XVIII-wieczny publicysta „Monitora Warszawskiego” też napominał
„tyranów”, którzy „samowładnie” i  „samowolnie” dawali sobie
pozwolenie na zabijanie kmieci. Ale dobrze wiedział, że nic nie



powstrzymuje tych folwarcznych despotów przed zarządzaniem
egzekucji. A w każdym razie – nic poza prywatnym interesem[268].

Ksiądz Ignacy Grabowski, wielki obrońca pańszczyzny, ochoczo
uzasadniający ciemiężenie chłopów Pismem Świętym, notował
w  podobnym czasie: „Wiem dobrze, bo nie z  jednego okna od lat
kilkudziesięciu świat oglądałem, że panowie nie marnują krwi
poddanych, nie zabijają ich sami złośliwie”[269]. W tym jednym punkcie
miał słuszność. Faktycznie typowy szlachcic unikał „marnowania krwi”.
Trudno natomiast widzieć w opisanej postawie przejaw wyrozumiałości
czy humanitaryzmu. Zupełnie czytelnie do sprawy odniosła się przed
przeszło półwieczem Maria Dąbrowska, autorka o  ziemiańskich
korzeniach. „Jeśli zauważymy”  – pisała w  komentarzu do głośnego
Rozdroża  – „że życie chłopa było warunkiem wyciągania pracy
i niezliczonych danin, nie możemy za specjalną zasługę poczytywać, że
pan dbał o niego tyle, ile się dba o każdy inwentarz dochodowy. Żaden
jako tako przytomny gospodarz nie zabija nagminnie swoich koni czy
krów, ani nie morzy ich głodem”[270].

Zestawienie ludzi ze zwierzętami roboczymi nie stanowiło pomysłu
Dąbrowskiej. Używano go w takim kontekście już w dobie nowożytnej,
przynajmniej od XVII wieku. Francuz Gaspard de Tende, przebywający
w Polsce w latach 1648–1668, oceniał, że prawo zabijania chłopów przez
ziemian „jest oczywiście sprzeczne z  zasadami Ewangelii”; że jest
w  nim nawet „coś pogańskiego”. I  dopowiadał, że sami szlachcice
tłumaczyli mu, iż „władzę taką dzierżą, lecz nie korzystają z  niej,
podobnie jak inne narody nie korzystają z  prawa zabijania osłów czy
koni”[271].

Prawda nie była oczywiście tak prosta. Profesor Aleksander
Świętochowski, pozostając w kręgu tych samych porównań, stwierdził,
że szlachta uśmiercała niekiedy poddanych tak, „jak w przystępie furii
narownego konia”. I  dodał, że byłoby wręcz rzeczą dziwną, gdyby
krewcy sobiepanowie, którzy nie wahali się rzucać z  szablą na innych



wysoko urodzonych, urządzać zajazdy i  krwawe burdy, jednocześnie
oszczędzali bezbronnych kmiotków[272].

O przypadkach, gdy do egzekucji i mordów na poddanych faktycznie
dochodziło, zdawkowo wspominali publicyści. „Rozgniewany
ziemianin albo starosta królewski nie tylko złupi wszystko, co ubogi ma,
ale i zabije, kiedy chce i jak chce. Za to nawet złego słowa nie usłyszy” –
komentował Piotr Skarga. „[Poddanych] bez sądu, bez przyczyny,
założywszy kulkę jaką [szlachcice] zabijają”  – wypowiadał się
w zbieżnym tonie ksiądz Fabian Birkowski[273]. Znane są też przykłady
konkretniejsze. Szymon Starowolski demaskował, jak szlachta
pozbywała się szczególnie niewygodnych gospodarzy. „Gdy którzy
z  chłopów rozumniejszych, spodziewając się jakiejś poprawy, stoją
mocno przy prawie swoim i nie ustają z suplikami do dworu, wnet ich
[panowie] pozabijać każą albo potopić” – pisał. Majątek podlegał, rzecz
jasna, konfiskacie, a  gromadę informowano, że utopiony był
„buntownikiem”, „opryszkiem” albo spiskowcem, „trzymającym
z pogranicznymi złodziejami”[274].

Ze starostwa krzepickiego, położonego w województwie krakowskim
zaraz przy granicy ze Śląskiem, zachowała się skarga na urzędnika
dworskiego, który katował chłopów na śmierć. Potem zaś, by usunąć
ślady zbrodni, naganiał bydło i  psy. Rozbryzganą po ziemi krew
„podawano” zwierzętom „do pożarcia”[275]. Warto przytoczyć też słowa
niejakiego Bartka, cytowanego w  anonimowej broszurze Nie wszyscy
błądzą z 1790 roku. Żalił się on panu, który twierdził, że ciężary zrzucone
na chłopów  – łącznie z  dwunastodniową pańszczyzną  – wcale nie są
przesadne: „Powiadacie, iż mam spichlerzyk niepróżny. Ale proszę, czy
mam pewność tego, co jest w  spichlerzyku, kiedy wszystko możecie
wydrzeć nam bezkarnie? Pan [podstarości] Krętyński brata naszego
powiesił dlatego, że ten mu nie chciał dać pieniędzy”[276].



Polski szlachcic uważał, że ze swoim chłopem ma prawo zrobić wszystko, nawet
pozbawić go życia. Jeśli nie zabijał nagminnie poddanych, to tylko dlatego, że

szkodziłby własnemu interesowi. (Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna)

Skargi, zwłaszcza anonimowe, można oczywiście próbować
podważyć. Niektóre wydają się zresztą zawierać raczej literackie wizje
niż relacje z  konkretnych wydarzeń. O  zabijaniu chłopów pisali też
jednak sami sprawcy. Wacław Potocki całą fraszkę poświęcił sprawie
chłopa, który ukradł sztukę bydła z  jego folwarcznej obory. Autor
wysłuchał tłumaczeń złodzieja, ale nie okazał mu żadnej litości. Na
koniec stwierdził, że kazał przestępcę powiesić „wedle starej mody”[277].
Może ocenił, że człowiek tak bezczelny w  przyszłości przyniósłby mu



więcej szkód niż korzyści, natomiast jego śmierć uznał za dobrą
przestrogę dla innych poddanych. A może po prostu akurat miał kaprys,
by „obwiesić” kmiotka. W  innej fraszce żartował przecież też z  chłopa
złodzieja powieszonego „za jajca”, bo dopuścił się kradzieży jaj ze
szlacheckiego kurnika[278].

O wiele częściej zdarzało się, że chłopi umierali na skutek bezlitosnej
chłosty lub ciosów otrzymanych w przypływie pańskiej furii, niż że byli
rozmyślnie traceni. Kara śmierci stanowiła na polskich wsiach
w  pierwszej kolejności narzędzie terroru, straszak. Grożono nią, by
uciszać, mobilizować do pracy i pacyfikować chłopów.

Panowie, zwłaszcza właściciele wielu wsi, z  czasem coraz chętniej
wydawali całe wilkierze, prywatne instrukcje postępowania i  zwody
praw obowiązujące tylko ich poddanych. Regulacje bywały, jak
stwierdzał Jan Bystroń, „prymitywne i  fantastyczne”. Bywały też
niezwykle wprost szczegółowe. Przede wszystkim jednak cechowała je
absurdalna, wykraczająca poza wszelkie granice, surowość. W  wielu
wsiach szubienicą grożono za kradzież i  przekupywanie urzędników
folwarcznych, ale też za nieumyślne zaprószenie ognia, potajemne
wycinanie drzew czy nawet łowienie ryb w  pańskiej sadzawce.
Ponieważ jednak szlachcic potrzebował chłopskiej pracy, to z  reguły
„uwalniał od śmierci” skazańców, „życie szczodrobliwie im przywracał”.
Egzekucję zamieniano na niemiłosierne bicie oraz... kolejne grzywny na
rzecz dworu[279]. Karne opłaty były tak częste i  dotkliwe, że z  czasem
samo słowo grzywna, pod którym kryła się miara pieniędzy
odpowiadająca 48  groszom, nabrało nowego znaczenia. Wszystko, co
znosili nasi chłopscy przodkowie, sprawiło, że także dzisiaj wyraz ten
rozumiemy w pierwszej kolejności jako określenie kary finansowej[280].

Pogoń za zyskiem i  niechęć do „marnowania krwi” popychały
szlachciców do tego, by „łaskawie” (i za horrendalną opłatą) odpuszczać
chłopom największe winy, o  ile tylko występki nie przyniosły szkody
samemu dworowi. Na wyrozumiałość mógł liczyć zwłaszcza poddany
silny, pracowity i  przydatny na folwarku. Aby nie uszczuplać



niewolniczej kadry, panowie dawali drugą szansę nawet mordercom.
Dość typowa historia rozegrała się w 1694 roku w Kasinie Wielkiej. Na
zagrodę gospodarza nazwiskiem Rura napadli „pograniczni łotrowie”.
Współpracował z nimi jeden z wieśniaków – Mateusz Ruzyk. Zapewne
to on wskazał bogatszy dom i wybrał dogodny moment do ataku. Rura
został „okrutnie zabity”, a  jego żonę „bardzo zmęczono”. Została
skatowana, być może także zgwałcona. Chałupę „wybrano”, doszczętnie
ogołocono. Udział Ruzyka w  zbrodni nie ulegał wątpliwości, a  sąd  –
obradujący w obecności właściciela wsi – wprost stwierdził, że „według
surowego prawa zasłużył on na karanie gardłowe”. Przysiężni, oficjalnie
„zdjęci miłosierdziem nad młodością” sprawcy, złagodzili jednak wyrok.
Morderca miał zapłacić wdowie główszczyznę  – rekompensatę za
odebranie życia  – w  wysokości 48  złotych polskich (około 3  tysięcy
złotych w  naszych pieniądzach). Dodatkowe 32  złote (2000  złotych
z  2020  roku) należały się za szkody uczynione samej kobiecie. Kwotę,
z uwagi na jej wysokość, rozłożono na trzy transze, a terminową spłatę
poręczyli rodzice przestępcy. Sąd od razu nakazał też ofierze, by
podzieliła się otrzymanymi pieniędzmi z „dwiema dziewkami i starym”,
którzy opiekowali się nią, gdy dochodziła do siebie po napaści. Poza tym
Ruzykowi polecono przekazać 5  funtów wosku na wiejską świątynię.
Aby zaś o  jego winach wiedziano nie tylko w  osadzie, ale i  poza nią,
mężczyzna miał przez 10  niedziel leżeć krzyżem w  kościele farnym
w pobliskim miasteczku – Mszanie. Nie obeszło się i bez kary fizycznej,
choć ta okazała się zaskakująco łagodna: tylko 30  plag wymierzanych
w dwie osoby.

Ruzyk zachował swoją pozycję, nadal mieszkał – i musiał mieszkać –
we wsi. I  dalej pracował na pańskim polu w  ramach pańszczyzny.
Sąsiadom zakazano się na nim mścić. Więcej nawet: decyzją sądu
chłopi nie mieli prawa „wypominać w oczy rzeczonemu Ruzykowi jego
przestępstwa”. Zbrodnia została oficjalnie zmazana. A kto nie posłuchał
i nadal okazywał żal lub wściekłość względem nikczemnika – mógł się
spodziewać 15 batów i grzywny[281].



Podobnie sprawę mordu ucięto w  podkarpackiej Woli Jasienickiej
w  1697  roku. Gospodarz Błażej Śmigieł „podczas adwentu, idąc do
kościoła, strącił w  wodę i  utopił żonę”, Reginę. Nie próbował nawet
ukrywać ciała  – na topielca natrafili inni parafianie wracający
z  porannych rorat. Na Śmigła nałożono kary finansowe. Najwięcej
otrzymali pleban i  dwór, łącznie 128  złotych polskich (8  tysięcy
w naszych pieniądzach). Ojcu zamordowanej przekazano tylko 1/10 tej
sumy. Morderca miał też pokryć koszty pogrzebu, zwrócić posag
i  wesprzeć lokalny przytułek. Poza tym przez kwartał co niedzielę
Śmigieł „w  kościele, publicznie, w  kapie z  krzyżem stał”. Otrzymał
jeszcze 50 uderzeń postronkami, grubo skręconymi sznurami. Na tym
jego odpowiedzialność się kończyła.

Sąd ogłosił, że Śmigieł odbył pokutę, zapłacił, co należało, i przeprosił
sąsiadów. Ponieważ zaś trybunał był zdeterminowany „nie pozbawiać
dworu poddanych”, wydano stanowczy nakaz, by wszyscy wieśniacy
zagwarantowali „wolność, pokój, bezpieczeństwo i  poszanowanie na
każdym miejscu Błażejowi Śmigłowi”. Tak samo jak w Kasinie Wielkiej
nie wolno było przypominać mordu, obrażać zbrodniarza, unikać go lub
komplikować mu życia. Morderstwo szło w  niepamięć. Bo przecież
szlachcicowi najbardziej opłacało się, by pokrzywdzeni i  przestępca
wspólnie, bez gadania, odrabiali powinności[282].

„Duchowy cement”.
Codzienna przemoc na wsi pańszczyźnianej

Absolutna władza sądowa nad chłopem została odebrana szlachcicom
dopiero w  roku 1768. Czy też raczej  – jak słusznie skomentował jeden
z  historyków  – panowie sami ją sobie odebrali, decyzją szlacheckiego
sejmu.

Pod naporem oświeceniowej krytyki posłowie zdecydowali, że
wszelkie sprawy gardłowe mają być przekazywane przez właścicieli



ziemskich państwowym sądom. Jak jednak podkreślono w  Zarysie
historii gospodarstwa wiejskiego, „praktyczne znaczenie ustawy” okazało
się bardzo niewielkie. Rzeczpospolita była nie tyle państwem, co raczej
jego fasadą. Aparat rządowy pozostał nieliczny, bezwładny
i  niezmiennie opanowany przez jedną tylko warstwę społeczną. Nikt
nie miał ani możliwości, ani nawet chęci ścigać dumnych członków
narodu politycznego za wykroczenia przeciw istotom, którym wciąż
odmawiano człowieczeństwa. W  efekcie aż do rozbiorów „chłop był
zdany na łaskę i niełaskę swego pana”[283].

Przemoc stale była „duchowym cementem” pańszczyźnianej
rzeczywistości. Skutki tego stanu rzeczy sięgały daleko poza dwór
i  folwarczne pole. Chłop, bez litości okładany przez rządcę, ekonoma
i szlachcica, przyzwyczajał się, że bicie to symbol zwierzchności, dowód
siły. Sadyzm, którego był ofiarą, przenosił do własnej chaty. W wiejskich
księgach sądowych można odnaleźć setki spraw, których kanwą była
przemoc w rodzinie i w relacjach sąsiedzkich. A przecież przysiężnym
lub panu skarżono się tylko w sytuacjach skrajnych: gdy ofiara zmarła,
była ranna i  niezdolna odrabiać pańszczyzny, albo gdy do
maltretowania dochodziło stale, jawnie oraz z  wyjątkową
zapamiętałością.

W  roku 1764  przed sądem dominialnym stanął Jędrzej Strojek,
mieszkaniec jednej z  licznych osad należących do biskupa
krakowskiego. Oskarżono go o  „ustawiczne bicie i  kaleczenie żony
swojej oraz o  hałasy po wsi czynione”. Trybunał przeprowadził
„inkwizycję”, a więc przesłuchanie świadków, a także „obdukcję żony”,
Zofii Strojek. Potwierdzono, że mężczyzna „niemiłosiernie, opanowany
złością, żonę zbił i  skrwawił”. Udało się nawet wyciągnąć z  niego
przyznanie do winy oraz ustalić, że już po rozpoczęciu procesu  –
pomimo surowych napomnień sędziów  – furiat raz jeszcze rzucił się
z  pięściami na połowicę. Dowody były niepodważalne, a  w  księgach
kustosza katedry krakowskiej zapisano, że „uparty i zuchwały” Strojek
niewątpliwie „na sto plag zasłużył”. Sąd jednak, „mając wzgląd na



miłość małżeńską”, narzucił mu tylko pokutę i  niewielkie grzywny na
Kościół. Poza tym zaś napomniał, by Strojek „żonę szanował”. Czy
rzeczywiście to robił, czy raczej natychmiast zemścił się na kobiecie,
która śmiała szukać dla siebie sprawiedliwości – nie sprawdzono[284].

Inne sądy też na pierwszym miejscu stawiały „miłość małżeńską”
i  okazywały wyrodnym mężom wyjątkową wyrozumiałość. Znane są
poza tym sprawy synów, którzy bili matki, ojców „osobliwie”
i  „niemiłosiernie” pastwiących się nad córkami. Sądy gromadzkie
najczęściej jednak zajmowały się brutalnymi konfrontacjami różnych
gospodarzy, nie zaś prywatnymi dramatami, do których dochodziło
w czterech ścianach tej czy innej nędznej chatynki. Z samej tylko Kasiny
Wielkiej można przytoczyć kilka różnych historii. W  1684  roku, gdy
Matiasz Popławski pobił Błażeja Trzepaczkę, za karę wymierzono mu
30 plag i nakazano publiczne przeprosiny. W 1705 roku Kacprowi Pucie,
który pobił i  „ranił motyką” swego brata Szymona, też zagrożono
30  razami. Ponieważ zaś doszło do recydywy, miał dodatkowo na
tydzień trafić do więzienia i  uiścić srogą grzywnę. W  roku
1745  powodem procesu było „zbicie suchymi razami”, a  szerzej też
„ustawiczne kłótnie, hałasy, przekleństwa”. Sąd, pragnący „uczynić
między [sąsiadami] doskonałe uspokojenie, żeby podobnych hałasów
i  bitwy na dalszy czas nie było”, skazał domniemanego sprawcę
konfliktu, Bartłomieja Kalitę, na 50 razów. Gdyby zaś ten znów podniósł
rękę na swego stryja, Staśka Kalitę, miał już dostać razów 180, a  poza
tym zapłacić 16 złotych – ponad 800 w naszych pieniądzach[285].

Nikt nawet nie próbował przerywać kręgu przemocy. Karą za bicie
zawsze było bicie. A  poddawani mu chłopi, niezależnie od dotkliwości
sankcji, nadal okładali żony, dzieci, sąsiadów, dalszych krewnych. Co
najwyżej robili to nieco dyskretniej. Hubert Vautrin podkreślał, że nie
tylko na wsi pańszczyźnianej, ale i  w  każdej chłopskiej chacie „bat,
bykowiec, kańczug, karcer to kardynalne pobudki posłuszeństwa”. „»Bij,
bij!«”  – pisał  – „to najpospolitszy okrzyk, jaki dziecko słyszy
w ojcowskim domu. Nieszczęsny ten, na kogo krzyczą, a bardziej może



świadek”[286]. Johann Joseph Kausch twierdził z  kolei, że typowego
polskiego wieśniaka cechuje skrajna „nieczułość wobec najbliższych”
oraz „niepohamowana złość na równego stanem, gdy go obraził”[287].
Dla niewolnika znad Wisły możliwość pobicia i  pognębienia kogoś
słabszego od siebie była jednym z  ostatnich przejawów swobody.
I chętnie z tego surogatu wolności korzystano.

Znęcanie się nad rodziną w  stopniu, który nie odbijał się na pracy,
a  zwłaszcza znęcanie się po cichu, bez zaburzania życia społeczności,
nie budziło oporów. Więcej nawet: powszechnie sądzono, że bicie  –
szczególnie dzieci – jest potrzebne. Tyle że należy bić z umiarem, a nie
do kalectwa. Wacław Potocki pisał,  że brak przemocy domowej może
nieść katastrofalne skutki. Jedną z  fraszek poświęcił wsi Zawiśle,
w  której, w  jego opinii, chłopi byli wyjątkowo „źli i  dzicy”. Doszedł do
wniosku, że ich warcholstwo wynikało z... braku lasu. „Bo że lasu nie
mają, nie mają też pręta [kija]” – pisał – „którym by wycinali [okładali]
zuchwałe chłopięta. U  nas w  Podgórzu, gdzie nietrudno o  brzozę,
skromniejsi są chłopi, co od młodości znają grozę”[288].

O  powszechności codziennego bicia, które stopniowo wrosło
w  mentalność polskiej wsi, by pozostać jej częścią na całe stulecia,
doskonale wiedzieli też księża. Marcin Nowakowski, autor instruktaża
spowiedniczego wydanego w roku 1747, wymieniał najpowszechniejsze
grzechy, do jakich dochodziło w chłopskich rodzinach i o które należało
pytać penitentów. Rozdział W  małżeńskim stadle zawierał odniesienia
między innymi do zdrady małżeńskiej, seksu przy świadkach czy
masturbacji:

 
Z  żoną czy się nie kłóciliście? Czy do cudzych [żon] żądzy nie miewaliście? Sprawy
Małżeńskiej czy nie miewaliście przy dzieciach albo czeladzi? Czy nie czyniliście
dotykania nieuczciwie żony, albo siebie samego?

 
Na równi z  tymi „występkami” Nowakowski wymienił też jednak bicie
tak poważne, że prowadziło do poronień. Najwidoczniej i ono stanowiło
więc grzech nagminny. „Czy nie biliście też żony brzemiennej?” – miał



dopytywać spowiednik każdego kmiecia. – „Czy nie kazaliście jej robić
takiej roboty, przez którą musiała poronić?”[289].



P

VI.
NADZÓR ABSOLUTNY.

JAK SZLACHTA INWIGILOWAŁA I OGŁUPIAŁA
PODDANYCH?

oddaństwo nie było jedynie faktem gospodarczej zależności”  –
podkreślał przed stuleciem profesor Jan Bystroń. – „Był to system

poddania całokształtu życia pod nadzór i administrację dziedzica”[290].
Każdy szlachecki poradnik gospodarowania stawiał sprawę jasno.
Chłopów należało karać, zastraszać, ale też nieustannie nadzorować.

Odgórna kontrola była do pewnego stopnia wymuszona przez
prawidła tradycyjnego rolnictwa. W warunkach trójpolówki i w sytuacji,
gdy niemal każdą wieś otaczała szachownica pól, a zagony folwarczne
mieszały się z  chłopskimi, różne prace należało wykonywać
jednocześnie, w  myśl przyjętego harmonogramu. Chłop musiał
dostosować się do tego, na której części ziemi obsiewa zboże jare, na
której oziminę, a  która leży w  danym roku odłogiem. Podział nie
następował na poziomie gospodarstwa, ale całej osady. Aby nie
przysparzać szkód sąsiadom, kmieć był też zobowiązany przestrzegać
terminów orki, zasiewu czy nawożenia. Bardziej szczegółowe regulacje
odnosiły się na przykład do kwestii wypasania zwierząt. Na ścierniska
(skoszone pola) wolno było je wypuszczać, dopiero gdy wszyscy
gospodarze ukończą żniwa. Z  obawy przed tym, że wraz z  nowymi
sztukami bydła do wsi dotrze zaraza, zabraniano też wypasu obcych
krów czy wołów na wspólnych pastwiskach. Pozwolenie na to musieli
wyrazić zgodnie wszyscy użytkownicy danej łąki. Nie brakowało
również lokalnych norm i  obyczajów, odnoszących się do stawiania
płotów i  przegród między domostwami (stąd określenie zagroda), tak
by drób, bydło i  trzoda chlewna nie przechodziły do sąsiada, nie



tratowały ogródków warzywnych i  nie objadały drzew. Szczególnie
wiele uwagi poświęcano poza tym sposobom wyprowadzania zwierząt
na pola i  wszelkim przypadkom, gdy inwentarz jednego z  chłopów
niszczył uprawy drugiego. Gdy na przykład kmieć znalazł w  swojej
zagrodzie wieprza należącego do innego gospodarza, mógł go
zatrzymać, aż dostanie rekompensatę w pieniądzu lub naturze[291].

Przez całe stulecia polscy wieśniacy niezależnie organizowali swoje
życie, układali plan prac i  egzekwowali od każdego, by się z  niego
wywiązywał. Szlacheccy eksperci od wyzysku nie wierzyli jednak
w samodzielność kmieci, w ich inteligencję. Zarówno zdaniem Anzelma
Gostomskiego, jak i  Jakuba Kazimierza Haura poddani byli jak dzieci,
absolutnie niezdolne do zadbania o  wspólny interes. Dlatego należało
pilnować nie tylko ich robót na folwarku, ale też tego, czym zajmowali
się we własnym czasie na wydzielonych sobie poletkach.

Pierwszy z  agronomów nie tolerował żadnej bezczynności. Pouczał
czytelników, by surowo karali gospodarzy, którzy odpoczywają po pracy
(czyli w jego nomenklaturze: „próżnują”). Nawet gdy ci odrobili już całą
pańszczyznę, należało zapędzić ich do dodatkowych, przymusowych
zajęć we dworze, aby „tym wciągnąć ich w robotę”. Urzędnicy dworscy
mieli też wyganiać na pole chłopów, którzy nie zasiali własnego zboża
w  terminie, bo to przecież „łotry”. Haur podobnie podkreślał, że
„chłopskie zasiewy dozoru i  uwagi potrzebują”, ponieważ nie brakuje
gospodarzy „niepewnych” i „nieforemnych”, którzy, aby zubożyć siebie
i  pana, sieją na swoim gruncie kiepskie ziarno. „Ekspert” nie widział
faktycznych przyczyn nędzy, spóźnień, braku zasobów, ale tylko „grubą
chytrość i głupią hardość” poddanych[292].

Szlachcic bądź wyznaczony przez niego nadzorca nie mógł
oczywiście widzieć wszystkiego i  dbać o  pełną wydajność każdego
gospodarza jednocześnie na folwarku i  w  zagrodzie. Tak samo jak
w  ferowaniu wyroków, w  tworzeniu pozoru sprawiedliwości, tak
i  w  zakresie inwigilacji pan wyręczał się samymi chłopami. Anzelm
Gostomski twierdził, że należy promować bezpośrednie donosicielstwo.



Każdy kmieć powinien „drugiego z  pilnością doglądać, żeby wszyscy
panu robili”. A gdyby dojrzał, że sąsiad się leni, powinien natychmiast
powiedzieć o tym urzędnikowi dworskiemu, bo przecież w przeciwnym
razie będą rosnąć „nieposłuszeństwo i  szkoda wielka”[293]. Nie był to
system efektywny, zwłaszcza w  większych wioskach i  kompleksach
dóbr. Stopniowo odpowiedzialność za nadzór zrzucano więc na
gromadę i  łączono ją z  wiejskim sądownictwem. Chłopi pilnowali
siebie, jak przed wiekami, ale teraz na rozkaz i  wedle kaprysów
dziedzica, a nie w najlepiej pojętym interesie społeczności.

Każdy kmieć miał bezwzględny obowiązek uczestniczyć
w spotkaniach gromady, wszystkich gospodarzy w osadzie, a zwłaszcza
w  każdym procesie. Tych, którzy migali się od obecności, czekały
standardowe kary: bicie, grzywna i  gąsior. Dwory ochoczo sięgały po
zasadę odpowiedzialności zarówno urzędniczej, jak i  zbiorowej.
Reprezentantów wsi – zatwierdzonego przez zwierzchność wójta i jego
pomocników  – w  coraz większym stopniu obarczano kluczowymi
zadaniami. Oni mieli pilnować rozdziału podatków i  zobowiązań,
zatwierdzać transakcje między chłopami, egzekwować wszelkie
zarządzenia dziedzica. Sprawowali też pieczę nad wykonaniem
pańszczyzny, dbali o  spokój we wsi, obecność w  kościele, nawet
moralne prowadzenie się chłopów i  chłopek. Jeśli nie wywiązali się
z  poleceń albo nie zdołali ściągnąć oczekiwanych kwot, odpowiadali
własnym grzbietem i majątkiem. „Mają czynsze i wszelkie powinności
od poddanych sami wyciągać i  wyciągnięte z  rąk swoich oddawać
dworowi”  – wykładano obowiązki nałożone na przywódców gromady
we wsi Klimówka pod Gorlicami w  1660  roku.  – „Pożytku i  szkody
pańskiej we wszystkim wiernie przestrzegać powinni. A  jeśliby któryś
z nich nie wykonał w pełni którejś z powinności, będzie obciążony winą
[grzywną]”.

Wójtów zwalniano z pańszczyzny i innych robocizn. Asystujących im
przysiężnych  – przynajmniej z  najbardziej uciążliwej stróży. Dzięki
sprawowanemu urzędowi mogli liczyć na posłuch, szacunek, a  nawet



strach współmieszkańców wioski. Odpowiadanie za gromadę przed
dworem oznaczało jednak ogromne ryzyko. Kary finansowe mogły
znacznie przekroczyć korzyści, a  niezadowolenie pana często miało
straszne konsekwencje. Na przykład w  starostwie żarnowieckim
zdarzyło się w  roku 1775, że kilku niewystarczająco pokornych wójtów
oraz przysiężnych porwano siłą z  domów, nieludzko pobito, zakuto
w  kajdany i  wtrącono do ciemnicy. Oficjalnie na wójta miał być
wybierany gospodarz „[naj]godniejszy i  [naj]zdolniejszy do
prowadzenia urzędu i  rozsądzania”. W  praktyce jednak nie brakowało
wsi, gdzie nikt nie garnął się do odpowiedzialności, a liderów gromady
przymusowo wyznaczał właściciel. Niezależnie, czy urzędnik pełnił
funkcję dobrowolnie, czy z  nakazu władzy, normalnym zjawiskiem
była  – jak podkreślał profesor Edward Trzyma  – pełna, oparta na
terrorze, uległość wobec starosty bądź dziedzica[294].



Dworska kancelaria z biurkiem. Jakub Kazimierz Haur zalecał szlachcicom, by
z pomocą takiego mebla porządkowali dokumentację folwarku i kontrolowali wszelkie

aspekty życia chłopów. (Haur Jakub Kazimierz, Skład abo skarbiec znakomity sekretow
oekonomiey ziemianskiey, Kraków 1693, domena publiczna)

Za przestępstwa, których sprawców nie wykryto, straty dworu,
zniszczenia czy wypadki gromada odpowiadała z  kolei wspólnie. Tak
było już w  średniowieczu. W  epoce największego ucisku solidarność
chłopów nie stanowiła jednak dłużej zwyczaju, formy samoobrony, ale



bezwzględny obowiązek, bardzo wygodny dla pana. Każdy gospodarz
obawiał się, że poniesie konsekwencje niefrasobliwości, lenistwa czy
nawet niemoralności współmieszkańca wsi. Wiedział, że może dostać
plagi i  trafić do kłody, jeśli przemilczy cudze przewinienia. A także, że
będzie musiał naprawić dowolną szkodę uczynioną przez innego
kmiecia, kiedy ten sam nie zdoła jej zadośćuczynić lub jego
odpowiedzialność pozostanie sekretem. „Sąsiad wie, kto płocho
siedzi” – stanowczo podkreślał Anzelm Gostomski. – „I ma opowiedzieć,
pod tą groźbą, żeby sam za niego nie cierpiał”[295].

W takich warunkach denuncjacja i kolaboracja nie były już zalecane,
ale wymuszane. Także sami chłopi, którym odbierano resztki swobody,
uważali je za wprost nieodzowne. Raz do roku (niekiedy częściej)
organizowano specjalne posiedzenie sądu rugowego, na którym każdy
mieszkaniec wsi miał obowiązek opowiedzieć o  wszelkich występkach
współmieszkańców oraz o  własnych grzechach, błędach
i  przestępstwach, których dopuścił się w  minionych miesiącach.
W  zachowanej księdze urzędowej z  małopolskiej wsi Łukawiec
wyjaśniano: „Cokolwiek ktoś na kogoś wie, tak ojciec na syna, matka na
córkę, a  córka na matkę, gospodarz na komornika, a  komornik na
gospodarza, sąsiad na sąsiada, jak się kto sprawuje, ma teraz wszystko
przed prawem każdy zeznać”. Inne akta urzędowe mówią jasno
o nakazie składania publicznej samokrytyki i proszenia o karę za własne
naganne czyny.

Ponieważ szczerość gospodarzy trudno było zagwarantować,
gromada lub sam szlachcic wyznaczali tak zwanych rugowników. Na
każdą wieś przypadał zwykle jeden, czasem dwóch funkcjonariuszy.
Byli to chłopi zobowiązani do tego, by przez cały rok szpiegować
sąsiadów, a  podczas walnego sądu wyłożyć wszystkie ich publiczne
i utajone postępki. Chodziło o naruszenia miru i praw, ale też o kwestie
zupełnie drobne lub leżące wyłącznie w  interesie dworu. Rugownicy
raportowali przypadki „pustoszenia i niepoprawiania domostw”, a więc
niewystarczającej gospodarności, a  także wszelkich „sporków



i kontrowersji z nienawiścią i przekleństwem”. Działalność służyła, jak
tłumaczono w  jednej z  ksiąg sądowych z  epoki, „ukaraniu grzechów,
które by się między poddanymi znajdowały, które by były albo przeciw
przykazaniu bożemu, kościelnemu, albo też przeciw ustawom wsi tej
i  zakazaniu jasnemu pańskiemu, przeciw dobru pospolitemu i  ku
szkodzie”[296].

W  Kasinie Wielkiej zdarzało się, że sąd rugowy rozpatrywał na
jednym posiedzeniu nawet kilkanaście oskarżeń rugownika. Raz
chodziło o  ujawnioną braterską kłótnię, „której przyczyną były żony”.
Wszelkie szczegóły prywatnego sporu roztrząsała cała gromada. Kiedy
indziej tematem była próba samobójcza komornicy dotkliwie zbitej
przez męża. Za karę mężczyzna otrzymał 10 batów. Zdarzyło się też, że
po denuncjacji rugownika upomniano małżonków, którzy cichcem
dokonali separacji. Zostali oni zmuszeni przez sąd do ponownego
zamieszkania z sobą[297].

Jak wyjaśniał etnograf Józef Burszta, „rugownik miał na oku całą
wieś”. Aby jednak w  kontroli nie było luk, często wyznaczano też
dziesiętników  – odpowiedzialnych, zgodnie z  nazwą, za dyscyplinę,
uczciwość i  dobre prowadzenie się 10  rodzin, łącznie ze swą własną.
Taki aparat inwigilacji funkcjonował w XVIII wieku chociażby w kluczu
tokarskim na Rusi Czerwonej. W  zachowanych księgach urzędowych
odnotowano podstawowe obowiązki każdego dziesiętnika. Miał on
w  pierwszej kolejności „ludzi w  swoim dziesiątku będących wiernie
doglądać, żeby się dobrze rządzili i  sprawowali, w  gospodarstwie nie
opuszczali, lecz wokoło niego dbali byli”. Poza tym oczekiwano, że
reprezentant gromady będzie powstrzymywać kontakty chłopów
„z hultajami i złodziejami”, zabraniać im wikłania się „w niebezpieczne
handle z Żydami i kupcami bydłem” oraz upominać, jeśli będą się bawić
w  sposób prowadzący do „ubóstwa i  utraty”. W  razie potrzeby
dziesiętnik pośredniczył między gospodarzami a dworem, na przykład
prosząc o  pożyczenie zboża. Przede wszystkim jednak oczekiwano od
niego, że podczas sądów będzie oskarżać „nieposłusznych, upornych,



niepoprawiających się, kłótliwych, szkody drugim czyniących, występki
przeciwko prawom popełniających”. Wszystko to miał oczywiście robić
„nie z żadnej zawziętości, ale jedynie z miłości bliźniego”. I dla większej
korzyści pana[298].

„Tylko za zezwoleniem pana”.
Folwarczna polityka rodzinna

Szlachcice prowadzili, jak ujął to historyk Bartłomiej Sienkiewicz,
„bezwzględną biopolitykę”. Dla zysku mieli ambicję kontrolować
absolutnie każdy aspekt egzystencji poddanych[299]. Już Anzelm
Gostomski zalecał panom herbowym, by zabraniali chłopom stawiania
nowych chałup lub zabudowań bez wyraźnej zgody dworu. Pisał też, że
należy pilnować, jacy wieśniacy zostają głowami rodzin. Samodzielnym
gospodarzem miał być tylko ten, kogo dziedzic uzna za wystarczająco
umiejętnego, doświadczonego w  robotach polowych, przydatnego.
Podobne sugestie powtarzały się tak długo, jak istniała Rzeczpospolita.
W  anonimowej publikacji z  1788  roku wyjaśniano na przykład, że
gospodarstwa powinno się dawać rodzinom z  podrośniętymi dziećmi.
Zapewniało to przecież dodatkowe ręce do pracy. Ręce, gotowe harować
nawet w  najgorszej nędzy, w  przeciwieństwie do czeladników
oczekujących zapłaty[300].

Stopniowo upowszechniało się przekonanie, że panu wolno
traktować swoje dobra jak wielką układankę puzzli. Jeśli nie był
zadowolony z kmiecia, mógł przenieść go na mniejsze lub nieurodzajne
pole. Mógł nawet zabrać mu dom i dać gorszą chatę albo zrobić z niego
zagrodnika bez gruntu czy też komornika bez niczego. „Na nową osadę,
gdy chłop trwa w  uporze, sprawić mu przenosiny”  – instruował Jakub
Kazimierz Haur.  – „Zajechawszy wozami, zabrać [wszystko] i  tam go
złożyć, gdzie mu dwór naznaczy, inaczej by temu nie było końca”[301].



Taką żonglerkę dobytkiem i  ludzkim życiem często notowano
w księgach sądowych. W Małopolsce przypadki odbierania domów i pól
za zbyt małą wydajność lub narażenie się dworowi są znane między
innymi z Kasiny Wielkiej, Węgrzec, Paczółtowic. Jak słusznie podkreślał
jeden ze znawców tematu, kary były rzeczą zwykłą. Ale sytuacje, gdy
dwór nagradzał dobrych gospodarzy, niemal nie występowały. Na wsi
pańszczyźnianej doskonale znano kij; marchewki nie było[302].

Prawo chłopów do dziedziczenia zajmowanych zagród i  pól,
w  początkach epoki właściwie niepodważalne, u  jej schyłku też
uchodziło już za relikt przeszłości. Przejęcie gospodarstwa przez
jednego z potomków wymagało zgody pana. Udzielano jej zwykle, jeśli
zmarły miał dorosłego syna, gotowego do natychmiastowego wzięcia na
siebie wszystkich obowiązków pańszczyźnianych. Spadkobierca musiał
jednak spełniać jeden kluczowy warunek: być żonaty. Do prowadzenia
kmiecych zagród nie dopuszczano kawalerów.



Wieśniaczka idąca na targ. Rycina XVI-wieczna. (Muzeum Narodowe w Warszawie,
domena publiczna)

Jeśli syn nie miał za sobą ślubu, gospodarstwo przechodziło
tymczasowo w  ręce wdowy, a  potomkowi kazano jak najszybciej
wyprawić wesele. Brano pod uwagę także przejęcie zagrody przez
dorosłą córkę, ale podobnie  – tylko jeśli miała męża. Sprawę tę
szczegółowo omawia instruktaż dworski z  dóbr Roś, sporządzony na
przełomie XVIII i XIX stulecia:

 
Wdowy w podeszłym wieku owdowiałe i z powodu starości mężów już mieć niemogące od
momentu owdowienia mają być odsuwane od gospodarstwa, chyba że któraś miałaby już



dorosłego syna lub córkę, którzy by w  krótkim czasie po śmierci ojca w  stan małżeński
wstąpić mogli. W takowym razie zalecone ma być przyspieszenie małżeństwa, a kiedy to
będzie dopełnione, cała familia zostanie na miejscu.

 
W  przypadkach, gdy wszystkie dzieci były niedojrzałe, wdowa mogła
sama odziedziczyć zagrodę, ale też tylko pod warunkiem, że
niezwłocznie weźmie sobie nowego męża. Termin był często sztywny,
a  w  międzyczasie kobietę poddawano szczególnemu nadzorowi.
Cytowany wyżej regulamin stanowił, że „wdowy po zmarłych
gospodarzach” mają być pilnowane przez dziesiętników oraz „dwóch
gospodarzy opiekunów”. Ci ostatni dostawali „zalecenie, aby
w  przeciągu roku wydać wdowę za mąż”, ona natomiast była
ostrzegana, że jeśli „za mąż nie pójdzie, to po skończonym roku od
śmierci rachując, majątek cały zostanie zlicytowany”.

Dwór oczekiwał robót zarówno od mężczyzn, jak i kobiet. Ponieważ
zaś istniały konkretne zajęcia folwarczne, egzekwowane tylko od
chłopek, brak gospodyni w  zagrodzie przynosił zwierzchności
konkretne szkody. Co ważne, zasada pełnej obsady domostwa działała
w  obie strony, a  kmieciom stawiano niekiedy nawet bardziej
wyśrubowane warunki. „Kiedy [gospodarz] z  małoletnimi dziećmi
pozostanie, zwierzchność ma tego pilnować, aby dłużej niż pół roku nie
zostawał bez żony, nakazując mu ożenienie się pod karą oddalenia od
gospodarstwa” – polecano w dobrach Roś.

Nie tylko w  opinii szlachty, ale i  samych chłopów małżeństwa były
konieczne: nie z  uwagi na uczucia, ale dlatego, że prace we własnym
obejściu podobnie wymagały zarówno gospodarza odpowiedzialnego
w pierwszej kolejności za pole, jak i pani domu dbającej o chatę, jadło,
ogród i  potomstwo. Przepisy z  ksiąg sądowych i  instruktaży nie
stanowiły martwej litery prawa. Wprawdzie od średniowiecza w Polsce
panował zwyczaj przynajmniej rocznej żałoby po mężu lub żonie, ale
ostentacyjnie pobożna szlachta właściwie nigdy nie pozwalała chłopom
na tak długie opłakiwanie straty. „Równowaga, zachwiana przez śmierć



jednego ze współmałżonków, musiała być szybko odtwarzana”  –
tłumaczył profesor Witold Kula.

Znane są dokładne dane z  jednej z  parafii na Kielecczyźnie.
Mężczyźni najczęściej zawierali tam ponowne śluby już po miesiącu.
Kobiety – po pięciu miesiącach. Podobnie wyglądała sytuacja w innych
regionach kraju. Tylko z rzadka zdarzały się przerwy w pełnej obsadzie
gospodarstw trwające więcej niż pół roku. Ogółem nawet 95  procent
wszystkich mężczyzn stojących na czele kmiecych rodzin było żonatych.
W  praktyce: niemal każdy, bo w  skromnych kilku procentach mieściły
się właśnie przerwy przed nowymi ślubami i nietypowe, skrajne wyjątki
od reguły.

Oczywiście nie zawsze dało się w  tak krótkim czasie znaleźć
odpowiednią partnerkę czy partnera. Pod naciskiem dworu nagminnie
dochodziło więc do związków zupełnie przypadkowych. Cierpiały na
tym zwłaszcza kobiety. Gdy wśród kmieciów czy zagrodników nie było
żadnych kandydatów do natychmiastowego ożenku, wydawano je
nawet za parobków czy przypadkowych włóczęgów, „ludzi luźnych”.
Trudno się dziwić, że powstawały stadła niedobrane, skłócone; że
w realiach przepełnionych przemocą kobiety często trafiały pod władzę
mężów tyranów i sadystów.

O  tym, że zwyrodniały system wynikał z  nacisku dziedziców
i  z  pańszczyźnianego kieratu, świadczą same liczby. Na Kielecczyźnie
pod koniec XIX  wieku, a  więc już jedno pokolenie po zniesieniu
pańszczyzny, okres wdowieństwa kobiet wydłużył się o  200  procent.
Mężczyzn  – aż o  400  procent. Roczne lub dłuższe przymiarki do
nowego związku w przypadku gospodyń stały się rzeczą zwyczajną czy
wręcz oczekiwaną. U gospodarzy, choć wciąż nietypowe, nikogo dłużej
nie szokowały[303].

Trudności chłopów stojących przed perspektywą ślubu były tym
większe, że dwór nakazywał pośpiech, ale jednocześnie wyznaczał
dotkliwe ograniczenia. Wszędzie wieśniacy byli zobowiązani płacić za
ożenek księdzu. Były też jednak obszary Rzeczpospolitej, gdzie



dodatkowej taksy wymagał dziedzic. Szczególnie często wspominają
o tym źródła z województw ruskich. Specjalną daninę ślubną nazywano
tam kunicą – pewnie dlatego, że pierwotnie była uiszczana w skórkach
kunich.

Nawet gdy ślub nie był obciążony taksą, panowie rościli sobie prawo
do zatwierdzania lub blokowania związków, a czasem wręcz narzucali
chłopom i  chłopkom własny wybór partnera. Temat wciąż nie jest
w  pełni zbadany. Sam jednak fakt, że polscy hierarchowie Kościoła
wielokrotnie byli zmuszeni przypominać, iż brak zgody pana
feudalnego nie jest przeszkodą zapisaną w  prawie kanonicznym,
potwierdza, że problem istniał.

Z całą stanowczością tępiono zwłaszcza próby wydawania kmiecych
córek za kawalerów z cudzych wsi. Każde takie małżeństwo oznaczało
dla dworu utratę jednego człowieka. Często towarzyszyło mu jeszcze
pomniejszenie chłopskiego inwentarza  – na przykład o  krowę
oddawaną w  posagu. Nawet obcokrajowiec, Hubert Vautrin, notował,
że polski chłop „może zawrzeć małżeństwo tylko za zezwoleniem pana,
który go z  reguły nie daje, jeśli jedno z  narzeczonych nie jest jego
poddanym”. Zachowały się też liczne nakazy dworskie i  wyroki sądów
wiejskich w  tej sprawie. W  podpoznańskiej osadzie Żegrze w  połowie
XVIII  stulecia wprost pisano, że ograniczenie istnieje, aby majątek
„z  ludzi ogołocony nie został”. Za ślub bez pozwolenia groziła surowa
kara pieniężna. Ale w tym wypadku przynajmniej nie dołączano do niej
nieludzkiego bicia[304].

„Łakomi panowie”.
Wyciskanie wszystkiego

Dla szlachcica rozwiązaniem najkorzystniejszym, wprost wymarzonym,
byłoby całkowite odcięcie jego wsi od zewnętrznego świata; nie tylko od
nadzoru państwa, ale też kontaktów z  sąsiednimi osadami czy



miasteczkami, tak by wieśniak nie miał świadomości, co dzieje się
choćby dwa kroki za rubieżą danego dominium. Chłop w  pełni
odizolowany nie mógłby tęsknić do mniejszego ucisku, bo nie
wiedziałby, że taki jest możliwy. Nie mógłby też ulegać obcym
wpływom, zdobywać oszczędności nieznanych panu, marzyć o wolności
czy też robić czegokolwiek, co wymykało się uwadze i  kontroli
dworskiej zwierzchności.

Dla osiągnięcia upragnionego ideału właściciele ziemscy przede
wszystkim odbierali chłopom naczelny pretekst do wyjazdów.
Tradycyjnie kmieć ruszał na targi i  jarmarki, by sprzedać swoje płody
rolne, a w zamian zdobyć podstawowe towary i pieniądze potrzebne na
zapłatę czynszu lub podatków. Z  dekady na dekadę znaczenie opłat
w  pieniądzu jednak słabło, a  szlachcice wyciskali z  chłopów przede
wszystkim to, do czego nie było trzeba opuszczać granic: pracę i daniny
w  naturze. Kmiecie wciąż oczywiście musieli opłacać się państwu.
Potrzebne kwoty coraz częściej brali jednak z  dworu. I  nie mieli innej
możliwości.

Już Anzelm Gostomski u schyłku XVI wieku sugerował właścicielom
folwarków, by ci uniemożliwiali poddanym swobodne dysponowanie
własnym majątkiem. „Urzędnik i  włodarz mają tego doglądać, by
kmiotkowie sprzężaju i  bydła nie sprzedawali”  – pisał. Z  czasem za
ignorowanie zakazu zaczęto surowo karać. Tak było chociażby
w  dobrach nieborowskich pod Łowiczem, gdzie u  schyłku epoki
chłopom wymierzano plagi, jeśli ośmielili się sprzedać własne „byczki
zdolne do roboty”[305].

Proces zaciskania pętli można obserwować także na przykładzie dóbr
lanckorońskich. W  1646  roku zarządzający nimi starosta Michał
Zebrzydowski nadał sobie prawo pierwokupu wszystkich chłopskich
zwierząt. „Wołów, krów, jałowic, cieląt, baranów, kurcząt, gęsi młodych
nie ma nikt sprzedawać, aż się o  tym wypowiedzą urzędnicy
zamkowi”  – zarządził. Za nieposłuszeństwo groziły grzywny.
Konfiskowano też swobodnie inne części inwentarza, które dany chłop



„miał do sprzedania w tym czasie”. Reguły zostały jeszcze zaostrzone po
śmierci starosty. Wdowa po nim od roku  1667  w  ogóle nie pozwalała
chłopom prowadzić bydła i  innych zwierząt na targi. Wszystkie sztuki
miały być zaganiane do kuchni zamkowej, gdzie płacono za nie kwoty
ustalone przez zwierzchność[306].

Lista ograniczeń tylko się wydłużała. Panów szczególnie
interesowało, co poddani robią ze swoim zbożem. U  schyłku
średniowiecza z  kmiecych chat ostatecznie zniknęły małe, prywatne
żarna, pozwalające samodzielnie mleć żyto czy pszenicę na mąkę. Chłop
był zobowiązany korzystać z  młyna  – i  to tylko tego, który podlegał
właścicielowi włości. W  zamian musiał oddać 5–6  procent ziaren
w  ramach opłaty. Zostawało mu do 95  procent  – o  wiele za dużo
z perspektywy dworu[307].

Zachłanność panów folwarczych prowadziła do postępującego upadku chłopskich
gospodarstw. Nie było nikogo, kto mógłby skutecznie wstawić się za gnębionymi
i okradanymi kmieciami. (Gloger Zygmunt, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa

w dawnej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1909, domena publiczna)



Szlachcice zaczęli także rościć sobie prawo pierwokupu chłopskich
plonów. Stopniowo poszli jeszcze o  krok dalej. Od drugiej połowy
XVII  stulecia w  wielu majątkach obowiązywał całkowity zakaz
sprzedaży zboża na zewnątrz. Chłop mógł spieniężyć to, co zebrał
i  wymłócił, tylko swemu panu. Dziedzic  – mający pełną władzę
i  monopol  – sam ustalał cenę. Zawsze taką, by wieśniak był stratny,
a folwark pomnażał zyski. Na ziarnie rzecz się zresztą nie kończyła[308].
Autor Robaka sumienia złego w  dobie potopu upominał właścicieli
ziemskich, którzy zawłaszczali wszystko, co przedstawiało wartość:

 
Łakomi panowie lepszy chmiel, który się na chrustach chłopskich rodzi, zakazują
sprzedawać komukolwiek poza sobą. Płacą za niego tyle, co chcą. To samo dotyczy płócien,
miodu, wosku, wełny i  innych rzeczy podobnych, skupywanych z  wielkim bezprawiem
ubogich poddanych[309].

 
Surowe ograniczenia dotyczyły także zbierania drewna w  lasach.
Wszelkie zarośla poza wsią stanowiły wyłączną własność pana, której
z  dekady na dekadę coraz zazdrośniej strzeżono. Anzelm Gostomski
instruował, by chłopów wpuszczać do boru wyłącznie „w  dniu
naznaczonym”. Na opał nie wolno im było rąbać drzew, a tylko podnosić
już spadłe gałęzie. Nawet takie ustępstwo wydawało się wielu
szlachcicom przesadne. „Gdy zaś mrozami ostra zima ściśnie, że wręcz
gęba człekowi nie uwiśnie, pan zakazuje wchodzić do swojego boru” –
żalił się autor XVII-wiecznego Lamentu chłopskiego na pany.
Nieposłusznym groziła według niego konfiskata „wozu i topora”[310].

Za przywilej wyrębu szlachcice naliczali sowite opłaty. Wiedząc
o  tym, trudno dziwić się relacji Francuza Gasparda de Tende, który
pisał, iż w  najtęższe mrozy chłopi z  całej wsi zbierali się w  jednej
opalanej izbie. Zapewne przesadzał, bo ludność nawet skromnej osady
nie zmieściłaby się w pojedynczej, ciasnej chatynce. Było jednak faktem,
że nie każdy mógł pozwolić sobie na ogrzanie domu, gdy temperatura
spadała sporo poniżej zera. Przetrwać dało się tylko dzięki



sąsiedzkiemu wsparciu, bo przecież szlachcic nie kiwnąłby palcem, by
uratować wieśniaków przed zamarznięciem[311].

Na różne sposoby usiłowano pogłębiać izolację wsi. W  Kasinie
Wielkiej latem 1600  roku zakazano nie tylko sprzedaży, ale nawet
wynajmowania bydła „obcym”. Nie wolno też było pożyczać pieniędzy
cudzym chłopom ani przyjmować parobków przybyłych spoza wioski.
Wszelkie wcześniejsze umowy należało zerwać, a  czeladź przegnać do
dnia Świętego Marcina, 11  listopada. Za nieposłuszeństwo bądź
niefrasobliwość groziła w myśl „interdyktu” utrata „rzeczy zakazanych”,
konfiskata. Poza tym winni mieli płacić po 32 złote polskie kary. Była to
kwota olbrzymia. Niespełna 10  tysięcy w  dzisiejszych pieniądzach,
a więc więcej, niż wynosiła sankcja finansowa za zamordowanie sąsiada
lub żony[312].

Według profesora Witolda Kuli nieraz zdarzało się też, że szlachcice
próbowali otwarcie przeciwdziałać wszelkim wyjazdom chłopów na
targi. O  każdym przypadku, gdy poddany wyrwał się poza granice
włości i  ruszył, by coś sprzedać albo kupić, niżsi urzędnicy folwarku
mieli natychmiast donosić zwierzchności.

Środki, choć z  pozoru wszechogarniające, nie mogły być w  pełni
skuteczne. Na drodze do kompletnego odizolowania wsi, po pierwsze,
stał Kościół. Oczywiście każdy chłop był przypisany do parafii. Za
pójście na niedzielną mszę do innej świątyni groziły mu kary fizyczne
i finansowe. Zarazem jednak hierarchia duchowna zachęcała kmieci do
udziału w  zyskownych dla niej odpustach, albo w  pielgrzymkach,
przynajmniej do nieodległych kaplic i  ołtarzy. Pogoń za zyskiem, za
optymalizacją kosztów, sprawiała, że także szlachcice udaremniali
własne starania. Z  jednej strony zakazywali chłopom wyjazdów.
Z  drugiej sami wysyłali ich w  drogę z  dworskimi towarami, ilekroć
zachodziła taka potrzeba. Inaczej przecież musieliby utrzymywać
dodatkowy sprzężaj i najmować woźniców[313].



„W głowie same pługi, cepy, widły”.
Ciemnota i otępianie

Typowa wioska nie została w  stu procentach odizolowana. Nie znaczy
to jednak, że działania szlachty przeszły bez echa. Konsekwencje
wielowiekowych starań były olbrzymie. Chłopi, zmuszeni sprzedawać
wszystko panu, stale kontrolowani i  inwigilowani, tracili
samodzielność, zaradność. W  coraz mniejszym stopniu potrafili
zarządzać własnym majątkiem i zagrodą. Z gospodarzy stawali się tylko
wyrobnikami. Bezwolnymi istotami, których egzystencja sprowadzała
się do wykonywania poleceń i błagań o łaskę oraz wsparcie. To wszystko
także szło po myśli panów. Dążeniom do pełnego podporządkowania
chłopów niemal od początku towarzyszyły bowiem starania o  ich
ogłupienie.

Dostęp kmieci do edukacji, do pisma i  wiedzy wykraczającej poza
ustną tradycję, zawsze był bardzo ograniczony. Profesor Wacław Urban
podjął przed laty próbę oszacowania skali analfabetyzmu u  schyłku
XVI  wieku. Według jego badań przynajmniej na południu kraju pisać
umiało 100  procent magnatów, 95  procent zamożnych szlachciców,
75  procent przedstawicieli szlachty średniej i  drobnej oraz 70  procent
obywateli miast. Na najniższych szczeblach społecznej drabiny sytuacja
wyglądała zupełnie inaczej. Wśród miejskiego pospólstwa  – zwykłych,
nieuprzywilejowanych mieszkańców  – tylko 40  procent samodzielnie
składało litery. W gronie plebsu – 8 procent. Najrzadziej ludzi piszących
spotykano jednak w  szeregach chłopstwa. Z  badań profesora Urbana
wynika, że piórem potrafił się posługiwać jeden na 50 mężczyzn ze wsi:
2 procent ogółu. Potwierdzających to dokumentów jest zresztą bardzo
niewiele[314].

Tak niski i  niepewny odsetek mógłby sugerować, że w  praktyce na
polskich wsiach tekst pisany był czymś nieznanym, obcym, może wręcz
magicznym, jak w  pierwszych dekadach po chrystianizacji. Nie jest to
wniosek słuszny. W  warunkach średniowiecza czy epoki



wczesnonowożytnej zawsze znacznie więcej osób potrafiło czytać niż
pisać. W  przypadku chłopów różnica mogła być dwukrotna, jeśli nie
większa. To zaś oznacza, że w  dobie renesansu we właściwie każdej
wiosce żyła jedna lub kilka osób zdolnych rozumieć i recytować choćby
proste teksty.

Nie była to zbędna sztuczka; umiejętność wyuczana i  szybko
zapominana, bo zupełnie nieprzydatna wieśniakom. W  rzeczywistości
pismo odgrywało na wsi bardzo istotną rolę. Osady, które lokowano
przed czasami wzmożonego pańszczyźnianego wyzysku, dysponowały
dokumentami założycielskimi. Wyszczególniały one prawa i obowiązki
chłopów, definiowały granice pańskiej samowoli. Pisma te traktowano
na wsi niemal jak świętość. Były pieczołowicie przechowywane
i wykorzystywane w sporach z dworem. W królewszczyznach nawet po
całych stuleciach używano ich jako podstaw skarg zanoszonych przed
sądy referendarskie. To zaś wymagało obecności osób obeznanych
z tekstem, choćby w podstawowym zakresie.

Zdolność czytania była przydatna zwłaszcza kmiecej starszyźnie  –
wójtom, przysiężnym. Wyroki sądów rugowych zapisywano
w specjalnych księgach. Także dworskie nakazy często docierały na wieś
na piśmie, podobnie jak kwity potwierdzające pobór czynszów czy
podatków. Nie brakowało dworskich nakazów w sprawie troski o księgi
i dokumenty. W Kasinie Wielkiej na początku XVII wieku zarządzono:
„Feruje pan dekret, aby gromada miała skrzynkę gromadzką, w  której
by księgi sądowe były chowane pod trojakim zamknięciem. W  tej
skrzynce będą chowane prawa, pieniądze ubogich sierot i  inne rzeczy
do sądów należące”. XVIII-wieczna instrukcja dla mieszkańców klucza
brzozowskiego na Podkarpaciu pouczała z  kolei, że „skrzynka
z  papierami” powinna mieć dwa zamki, do których klucze będą nosić
dwie różne osoby. Sama skrzynia miała zaś trafić jeszcze w trzecie ręce,
tak by uniemożliwić jakiekolwiek nadużycia. Ale też... utrudnić dostęp
do dokumentacji[315].



„Chłopiec wiejski grający Madonnie na skrzypcach”. Rysunek XIX-wieczny. (Muzeum
Narodowe w Warszawie, domena publiczna)

W wieku XVI i na początku XVII niektórzy chłopi czytali, bo istniały
kościelne placówki, w  których uczono ich tej sztuki. Przykładowo
w  diecezji płockiej za panowania Zygmunta III Wazy szkółki działały
w  69  procentach wszystkich parafii, w  tym także przy wielu wiejskich
świątyniach. Edukację wspierali chociażby jezuici, kierujący walką
z religijnymi dysydentami. W ich oczach wiejska szkoła miała pomagać
w  hamowaniu rozwoju reformacji. Gdy jednak katolicyzm ostatecznie
wygrał nad Wisłą z protestantyzmem, oświecanie mas nie wydawało się
dłużej potrzebne[316]. Uczeniu chłopów ostro sprzeciwiali się zresztą



szlachcice. Dla dworu było wygodne, by poddani przechowywali,
a nawet hołubili, dokumenty regulujące ich egzystencję. Ale już nie to,
by naprawdę rozumieli, co zanotowano w  księgach i  aktach.
Analfabetów prościej było trzymać w  ryzach, narzucać im nowe
powinności.

Wśród panów powszechna była opinia, że edukacja zajmuje czas
młodych chłopów, odciąga ich od pracy w polu i przynosi umiejętności
zupełnie nieprzydatne w  odrabianiu pańszczyzny. Nierzadko
twierdzono, że wieśniak jest wręcz niezdolny do skutecznej nauki.
Wacław Potocki podkreślał, że „szlachcic rodzi się do księgi”, ale
kmieć – „do siekiery”. I że temu drugiemu „w głowie same pługi, cepy,
widły”, nie zaś uczone traktaty. Wszelkie próby wydźwigania ludu były
w jego opinii tym większym nonsensem, że przecież chłop miał naturę
prymitywa, złodzieja. I nic nie mogło jej zmienić[317].

Szczególnie ostro w temacie wypowiadali się przybysze z zagranicy.
„W  interesie właściciela majątku leży jak najbardziej utrzymanie
poddanych w  ciemnocie, dzięki której może nimi powodować jak
bydłem”  – podkreślał Hubert Vautrin. Także Johann Joseph Kausch
wspominał, że „w  orszaku polskiej nędzy kroczy i  tępota”. Krytykował
„dławienie z  zewnątrz każdego przejawu samodzielności”,
„ograniczony zasięg myślowy” i  wywołany przez szlachtę „upadek
ducha” chłopów. Obcokrajowcom nie sposób zarzucić konfabulacji,
wyolbrzymień. Z  rodzimych źródeł znane są przypadki, gdy dwór
jawnie demontował wiejskie szkoły. „Teraz organista nie uczy dziatek,
bo panowie zakazują poddanych uczyć”  – notowano u  schyłku epoki
chociażby w Zielonej na Mazowszu[318].

Tam gdzie edukacja była prowadzona, jej poziom często okazywał się
żałośnie niski. Co do zasady to nie księża uczyli dziatwę. Obowiązek
spadał na rybałtów: przygodnie najmowanych kościelnych, kantorów.
Ludzi, których językowe umiejętności często niewiele przewyższały
talenty co światlejszych kmieci. Plebani, chętnie wykorzystujący
pomocników do robót w  obejściu i  polu, skracali czas nauki, a  nawet



zaprzęgali uczniów do pracy na własne potrzeby. Było również rzeczą
zwykłą, że od dzieci wymagano zapłaty w  naturze. Zachował się
anonimowy, XVII-wieczny utwór Szkolna mizeria, zawierający rozmowę
plebana z  jego kościelnym. Pierwszy podkreślał, że w  parafii „zawsze
bywała dobra szkoła”. I  rozumiał pod tym stwierdzeniem tyle, że
uczniowie posłusznie płacili za edukację zbożem, a  także „kapusty
z  grochem przynosili”. Rybałt odpowiedział, że podobne luksusy
skończyły się wraz z wojnami i grabieżami – znędzniali chłopi nie byli
w  stanie wyżywić siebie, a  co dopiero nauczyciela. Ksiądz, zamiast
wesprzeć kościelnego, pogroził mu kijem i  wygonił go do fizycznej
pracy. Ten zaś mógł jedynie z  rezygnacją rzucić: „Widzę, że mi
przyjdzie z tej szkoły wędrować [zrezygnować]”[319].

Nawet w  nielicznych przypadkach, gdy szkoła działała w  miarę
sprawnie, curriculum układano tak, by w  pierwszej kolejności
odpowiadało potrzebom Kościoła. Przykładowo w  Guminie pod
Wyszogrodem w XVIII wieku organista uczył „dzieci męskiej płci czytać
i  pisać”, ale chyba przede wszystkim instruował podopiecznych
w katechizmie i pokazywał, jak mają „do mszy służyć”.

W  sytuacji, gdy nauka przynosiła mizerne korzyści, wymagała
wydatków i  pochłaniała cenny czas, sami kmiecie coraz rzadziej
wysyłali dziatki do szkoły. Kilka charakterystycznych przykładów ze
schyłku epoki przedstawił profesor Dariusz Główka. W  1775  roku
w  Wojnówce pod Mławą kościelna inspekcja wykazała: „ludzie,
zadowoleni, gdy się doczekają dzieci, że te im będą pomagały przy
pługu i w pańszczyźnie, o naukach dla nich nie myślą”. Równie źle rzecz
się przedstawiała w  Lutocinie: „Organista tylko za usilnym plebana
zaleceniem kilkoro dzieci przez zimę do uczenia miał oddanych, latem
żadnego”. W  Radziwiłłowie pod Wąsoczem podobnie notowano, że
wyłącznie nieliczni wieśniacy wysyłają dzieci do szkoły, a  pozostali
„wyprawiają je do rolnictwa”[320].

Upadek wiejskiej edukacji, wyraźnie widoczny już przed potopem,
w początkach XVIII wieku stał się niemal całkowity. W diecezji płockiej



w epoce saskiej szkoły działały już tylko w około 10 parafiach. Sytuacja
nie uległa wyraźnej poprawie aż do samego upadku Rzeczpospolitej
Obojga Narodów. Nawet w 1782 roku, w czasach rzekomego oświecenia,
dzieci kształcono w  ledwie 31  placówkach. Spadek w  stosunku do
początku wieku XVII był niemal pięciokrotny[321].

„W najgrubszej ich utrzymując ciemności, dziwujemy się, że światła
nie znają”  – komentował los chłopów Józef Wybicki w  Listach
patriotycznych, wydanych na kilka lat przed ostatnim rozbiorem[322].
Wytykał innym szlachcicom, że zarzucają poddanym tępotę
uniemożliwiającą wyzwolenie ich z oków pańszczyzny. Zarazem jednak
sami dbają o  to, by horyzont myślowy chłopa sięgał nie dalej niż do
pługa i  obory. Jak wszystkie napomnienia, także to nie znalazło
szerszego odzewu. Jeszcze u schyłku XIX wieku – 100 lat po rozbiorach,
mniej niż 150 lat temu – poseł do galicyjskiego sejmu, hrabia Stadnicki,
przyznawał, że polscy ziemianie nie chcą „mieć u  siebie szkół
ludowych”, bo „obawiają się trucizny, którą te w  dzieciach wiejskich
zaszczepiają”. „Chcemy, żeby lud był wychowany, jak my to
rozumiemy” – kwitował[323].



D

VII.
KARCZMA.

JAK SZLACHTA DLA WŁASNEJ KORZYŚCI ROZPIJAŁA
CHŁOPÓW?

la pełnego uzależnienia chłopów od dworu nie wystarczało
zobowiązać ich do sprzedawania wszystkich plonów panu.

System musiał działać także w  drugą stronę. Po tym, jak załamał się
dalekosiężny handel zbożem, a opłacalność eksportu radykalnie spadła,
szlachcice zaczęli dążyć do obsadzenia poddanych w nowej, dodatkowej
roli. Chłop z  drugiej połowy wieku  XVII, a  już szczególnie z  czasów
saskich i stanisławowskich, miał być zarówno ofiarą, niewolnikiem, jak
i... klientem. Jeden z  badaczy tematu stwierdził, że właściciele wsi
i folwarków tworzyli swoiste perpetuum mobile. Inny pisał o „specyficznej
ssawce systemu”. Ssawce, bo chodziło o  ograniczenie dochodów
wieśniaka, ale też o  zagarnięcie, wyssanie wszystkiego, co pomimo
ogromnych przeciwności udało mu się zarobić[324].

Szlaki już w  stuleciu XVI przecierał zawsze bezwzględny Anzelm
Gostomski. Gdy popularny agronom umarł w  roku 1588, pozostawił
dzieciom nie tylko rozległe dobra ziemskie, ale też 400  tysięcy złotych
polskich w  gotówce. Kwota ta odpowiada, bagatela, 120  milionom
w  dzisiejszych pieniądzach. Olbrzymie zyski nie pochodziły z  samego
obrotu zbożem. Gostomski wyzyskiwał każdą, nawet najdrobniejszą
okazję do zarobku lub podniesienia efektywności pracy. Twierdził na
przykład, że chłop nigdy nie powinien mieć wolnych przebiegów.
W  należących do niego wioskach poddany wiozący gnojówkę na pole
nie mógł wracać pustym wozem; to by przecież było ogromne
marnotrawstwo sił. Za każdym razem kazano mu „przywieźć kilka
kamieni, które się kiedyś przydadzą do budowy albo brukowania”.



Szlachcic widział w  takim rozwiązaniu dodatkową korzyść, bo chłop
jednocześnie „rolę uprzątał”. Równie cynicznie renesansowy ekspert od
zarządzania podchodził do spraw handlu. Także kmieć wysłany
z  płodami rolnymi do miasta nie miał prawa przyjeżdżać z  powrotem
bez jakiegokolwiek ładunku. „Niech kupi [dla pana] soli, śledzi,
węgorzy, a  z  rudy także żelaza”  – instruował Gostomski.  – „A  potem
trzeba rozkazać, żeby żaden chłop, pod karą dwudziestu pięciu złotych,
nie śmiał tych samych rzeczy nigdzie kupować, jak tylko od dworu”.
Wieśniak miał wszystko sprzedawać zwierzchności i  wszystko od niej
nabywać. Oczywiście po odpowiednio zawyżonych cenach[325].

Do sprzedaży tylko z  rzadka dochodziło w  zabudowaniach
folwarcznych. Handel był co do zasady prowadzony w innym miejscu –
w  niemal nieodzownej instytucji polskiej wioski pańszczyźnianej. Nie
każda osada miała własny kościół; nie wszędzie też stały folwarki.
Trudno jednak wyobrazić sobie miejscowość w  nowożytnej
Rzeczpospolitej, która byłaby pozbawiona karczmy.

Karczma stanowiła dla chłopów miejsce rzadkiego odpoczynku,
zabaw, spotkań. To w niej często koncentrowało się życie całej gromady.
W  sytuacji gdy wioski miały swoich reprezentantów, ale nie posiadały
żadnych budynków urzędowych, karczma mogła być też miejscem
oficjalnych zgromadzeń czy nawet odprawiania sądów. Większa grupa
włościan była się przecież w stanie zebrać tylko pod gołym niebem lub
właśnie w karczmie.



Polska karczma z XVIII stulecia. Przybytki przeznaczone wyłącznie dla chłopów
prezentowały się dużo skromniej. (Gloger Zygmunt, Budownictwo drzewne i wyroby

z drzewa w dawnej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1909, domena publiczna)

Profesor Andrzej Wyczański twierdził, że już w XVI wieku karczmy
stały w  niemal wszystkich wioskach. Józef Burszta  – autor pracy
poświęconej ściśle temu zagadnieniu  – zajął stanowisko nawet
ostrzejsze. Jego zdaniem w stuleciach XVI i XVII „zasadą było istnienie
karczmy w  każdej, choćby najmniej licznej wsi”. Dane zaczerpnięte
z dokumentów prowadzą do zbliżonych wniosków. Dokładne liczby są
znane dla czasów od połowy XVII  stulecia. W  latach 1651–
1670 w Wielkopolsce własne karczmy miało 42 procent osad. Mniej niż
połowa, ale statystyka uwzględnia olbrzymie zniszczenia, jakie
przyniósł z  sobą okres wojen, głodu i  epidemii. Po potopie odbudowę
często zaczynano... właśnie od karczmy. Mógł to być pierwszy budynek
w  spustoszonej do szczętu wiosce albo małym miasteczku. Ponad
100 lat później, u samego schyłku polskiej państwowości, w tym samym
regionie liczba karczm wzrosła nawet o  trzy czwarte. Stały one
z powrotem już w 71 procentach wiosek[326].

Więcej od statystyk na temat budynków mówią te dotyczące ludzi.
Karczmarze byli zdecydowanie najliczniejszą grupą wśród wszystkich,
szeroko pojmowanych „zawodów przemysłowych” na polskiej
prowincji. Średnio 5  procent, a  w  niektórych regionach nawet prawie



10  procent wiejskich rodzin stanowiły rodziny szynkarskie. To zaś
oznacza, że jedna karczma przypadała często na zaledwie kilkanaście
domostw[327]. Nie była budynkiem dużym, okazałym. Raczej zwykłą
chatą, powiększoną o dodatkową, przestronną jak na wiejskie warunki,
izbę. Pomieszczenie było lepiej doświetlone od typowego chłopskiego
wnętrza. Miało dwa, niekiedy nawet cztery okna. Stał w nim duży stół,
po bokach zaś ławy. Bywalcy siadali wspólnie, jeden obok drugiego,
w  sporym ścisku. Tylko w  większych przybytkach stawiano dwa stoły.
O  prywatnych siedziskach gdzieś z  boku nie mogło raczej być mowy.
Karczma stanowiła przecież miejsce spotkań. We wnętrzu znajdował
się jeszcze szynkwas, z glinianymi dzbanami i drewnianymi, a czasem
też blaszanymi kwaterkami, kubkami. W mroźnych miesiącach grzano
się przy piecu, który zapewniał jednocześnie światło. Latem po zmroku
posługiwano się świecami woskowymi lub kagankami. Karczmarz, jego
żona i dzieci mieszkali zaraz za ścianą, w sąsiedniej izbie. Każdy wiejski
wyszynk był przedsięwzięciem rodzinnym[328].

W karczmie dało się coś zjeść, choć dania były zwykle podłe, a wybór
bardzo ograniczony. Szlachcic Stanisław Opaliński narzekał, że często
był zmuszony podczas podróży „spożywać potrawy nieczyste, przez
innych niedojedzone czy odgrzewaną kapustę, którą podają przeklęci
karczmarze”[329]. A  on przecież stawał raczej w  zajazdach na
gościńcach, gdzie w  ogóle myślano o  przyjmowaniu gości, nie zaś
w prostych wiejskich chatach z szynkwasem.

Karczmarz mógł być jednym z  chłopów pańszczyźnianych, którego
pan wyznaczył do takiej roli lub który odziedziczył karczmę po
przodkach. Szlachcice woleli jednak szukać ludzi z  zewnątrz  –
pozbawionych oparcia w gromadzie, traktowanych jak obcy, gotowych
posłusznie spełniać każdy nakaz dworu. Długo byli to jak gdyby
funkcjonariusze zwierzchności. W  XVIII  wieku rozpowszechniło się
jednak oddawanie karczm w dzierżawę, arendę. Człowiek, który w ten
sposób przejmował wiejski wyszynk, działał na własny rachunek, ale był
zobowiązany dystrybuować dworskie towary oraz płacić co roku sumy



dzierżawne. Te ostatnie były tak wysokie (nawet za „najnędzniejszą
karczmę”, jak komentował gdańszczanin Jan Jerzy Forster), że wprost
wymuszały oszukiwanie i okradanie chłopów.

Na południu i  wschodzie kraju szlachcice szczególnie chętnie
oddawali karczmy w  ręce Żydów  – najwygodniejszych dla nich, bo
pochodzących całkowicie spoza stanu chłopskiego. Tendencja taka nie
stała się jednak powszechna. W  połowie XVIII  stulecia najwyżej co
czwarty szynkarz na polskich wsiach był Żydem. Ponieważ jednak
Izraelici wyróżniali się strojem, kulturą i  językiem, toteż najbardziej
zwracali na siebie uwagę. Krytycy sytuacji panującej na prowincji
chętnie zrzucali na nich całą winę za niedolę chłopów i insynuowali, że
można ich spotkać w każdej osadzie. Nie było to prawdą w odniesieniu
do całej Rzeczpospolitej i  stanowiło zupełny absurd, gdy mówiono
o  ziemiach środkowej czy zachodniej Polski. Przykładowo
w  Wielkopolsce nawet ponad 95  procent karczmarzy wywodziło się
z rodzimej ludności. Niemców było 3–4 procent, Żydów zaś – mniej niż
pół procenta[330].

Największy ze szlacheckich przekrętów.
Sól

Ziemianie chętnie przejmowali handel metalem, a  zwłaszcza
gwoździami. Przy sprzedaży na sztuki, nie zaś worki, jak w  miastach,
dało się swobodnie zawyżać ich cenę. O  brak klientów pan nie musiał
się martwić. Każdy chłop, choćby sporadycznie, potrzebował żelaza, by
utrzymać swoje narzędzia w stanie używalności[331].

Jeszcze częściej i  w  większej ilości w  zagrodzie konieczna była sól.
Dzisiaj białe kryształki służą jako przyprawa wzmacniająca smak
potraw. Aż do połowy XX  wieku, gdy zaczęły upowszechniać się
elektryczne lodówki, sól była jednak przede wszystkim naturalnym
konserwantem żywności. Bez niej trudno było myśleć o  przetrwaniu



srogiej zimy. Szlachta doskonale zdawała sobie z  tego sprawę i  już
w  XV  stuleciu zaczęła uskuteczniać jeden z  największych przekrętów
gospodarczych w całych dziejach kraju.

Dopiero rewolucja przemysłowa sprawiła, że węgiel stał się
kluczowym surowcem naturalnym na ziemiach polskich. Przez
wcześniejsze wieki podobnie myślano o  soli. W  czasach Kazimierza
Wielkiego same tylko krakowskie żupy solne zapewniały 1/4 wszystkich
dochodów królewskich. Za Stefana Batorego na Wieliczkę i  Bochnię
wciąż przypadało 15  procent wpływów do skarbu koronnego. A  na
wszystkie złoża soli w kraju: imponujące 24 procent[332]. Przedstawiciele
elit długo szukali sposobu na to, by uszczknąć dla siebie część bogactwa
znajdującego się pod pieczą monarchy. W  1454  roku, w  obliczu
niepowodzeń w  decydującej wojnie z  zakonem krzyżackim, szlachta
wymusiła na królu Kazimierzu Jagiellończyku szereg przywilejów.
Otrzymała między innymi prawo do nabywania soli po ogromnie
zaniżonej cenie.

Początkowo preferencyjną sprzedaż prowadzono w  samych żupach
i  tylko cztery razy do roku (w  tak zwane suche dni, stąd nazwa „sól
suchedniowa”). Już w  XVI  wieku nobile zawalczyli jednak o  kolejne
ustępstwa. Sól zaczęto rozprowadzać przez cały rok i  w  składach
rozrzuconych po wszystkich prowincjach kraju. Każdy szlachcic mógł
nabyć 520 kilogramów – wielokrotnie więcej, niż potrzebował na własne
potrzeby. Dzisiaj taka ilość odpowiada rocznemu spożyciu soli przez
przeszło 200 osób. W epoce nowożytnej pół tony co dwanaście miesięcy
spokojnie wystarczało zaś do zaopatrzenia całej wioski, jeśli nie kilku.
Nie wydaje się zresztą, by limitów rzeczywiście pilnowano.

Z  dekady na dekadę skala specjalnej dystrybucji tylko rosła. Pod
koniec epoki żupy sprzedawały za bezcen przeszło 20  tysięcy ton
rocznie. W  ten sposób szlachta, już zwolniona z  podatków
i  obowiązków na rzecz tronu, uwłaszczyła się także na jednym
z  głównych źródeł dochodów państwa. Pogłębiała w  efekcie niemoc



władz zwierzchnich, zmuszała królów do zaciągania coraz większych
pożyczek i uniemożliwiała finansowanie stałej, znaczącej armii.

W  kraju były tysiące folwarków, gdzie prawie darmową sól
sprzedawano następnie ze srogim przebiciem poddanym. Państwo nie
miało z  tego żadnej korzyści. Wielce poszkodowane były też miasta  –
straciły przecież największą rzeszę nabywców. Sami ziemianie stale
doglądali, by nie pozbawiono ich prawa do łupienia złóż. Temat
dokładnych cen sprzedaży wielokrotnie wchodził pod obrady sejmów.
Blokowano wszelkie próby podnoszenia stawek, a że wartość pieniądza
stopniowo się zmniejszała, to w  XVIII  stuleciu wpływy z  handlu solą
suchedniową nie rekompensowały już nawet kosztów jej wydobycia.

Potwierdzenia solnych uprawnień wymagano od kolejnych
kandydatów na królów. Sami monarchowie próbowali zdobywać solą
lojalność warstwy rządzącej. A  jeśli w  łańcuchach dostaw następowały
jakiekolwiek przerwy, musieli spodziewać się buntu. Podczas jednej
z  wojen ze Szwedami szlachecka armia wprost odmówiła ruszenia na
wroga. I  zapowiedziała, że dopiero po otrzymaniu soli „będzie
ochotniejsza do obrony ojczyzny”[333].

O  wszystkim tym chłopi nie mieli, rzecz jasna, pojęcia. Typowy
wieśniak wiedział tylko, że nie wolno mu kupować surowca nigdzie
poza karczmą. A jeśli jego pan był wyjątkowo pazerny, to kmieć miał też
obowiązek nabyć w  każdym roku konkretną ilość soli. Tak zwane
narzuty gwarantowały dziedzicowi określony przychód. Nie tylko z soli,
bo na nawet większą skalę stosowano je w  obrocie innym towarem:
alkoholem.

„Jak dla bestii i bydła, a nie dla człowieka”.
Piwo

Karczmy upowszechniły się na polskich wsiach na długo przed tym, jak
rzeczą zwyczajną stało się wśród pospólstwa picie alkoholu.



W  średniowieczu chłopi znali oczywiście miód czy piwo, nie mieli
jednak do nich stałego dostępu. Jeszcze w początkach epoki nowożytnej
krążyła maksyma: „chłopska rzecz jeść nad miarę, a  szlachecka nad
miarę pić”[334]. Pierwszy jej człon nie miał oczywiście żadnego
osadzenia w  rzeczywistości. Jeśli chłopi robili coś nad miarę, to
głodowali. Nawet w  latach najlepszej koniunktury i  najstabilniejszego
klimatu dostęp do zapasów żywności nie był przecież pewny. Drugi
komentarz trafia jednak w  punkt. Wielogodzinne, suto zakrapiane
uczty z  ciągłymi toastami i  przepijaniem do siebie stanowiły
nieodłączny aspekt kultury szlacheckiej. Pan mógł sobie pozwolić na
picie, miał na to czas i  środki. Chłopu zostawało marzyć o  takiej
beztrosce i piciu aż do czasu, gdy zapomni o codziennych bolączkach.

Wielu szlachciców długo rezerwowało prawo do pijaństwa dla
swojego stanu. Wielu innych dostrzegło jednak okazję do dodatkowego
zarobku. Najpierw przez spełnienie marzeń chłopa, a  następnie  –
wymuszenie na nim ich realizacji. W XVI wieku zdarzało się, że kmiecie
warzyli nieco piwa we własnych zagrodach. Dwór pobierał za to opłaty,
ale zwykle wyrażał zgodę. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec
stulecia. Prekursorem znowu  – jak w  przypadku pańszczyzny
tygodniowej  – był najprawdopodobniej Kościół. Przy folwarkach
należących do władz duchownych na coraz większą skalę stawiano
dworskie browary. Potem to samo zaczęto robić w  majątkach
prywatnych. Kolejnego kroku łatwo się domyślić. Gdy tylko pierwsze
partie trunku rozlano do beczek, posypały się nakazy i obostrzenia[335].



Zabawa w karczmie. Rysunek z początku XIX wieku. (Biblioteka Narodowa/Polona,
domena publiczna)

Panowie zachęcali poddanych do picia w  karczmie, a  zarazem
zabraniali im wyrobu własnego alkoholu, nawet na prywatne potrzeby.
Niedługo po potopie szwedzkim w  kluczu strzeszyckim należącym do
krakowskiego klasztoru upomniano chłopów, by nie „pomniejszali
intraty pańskiej” poprzez „warzenie sobie piwa w  kotłach”. Winnych
karano grzywną w  wysokości 10  złotych (ponad 800  w  dzisiejszej
walucie), 50 batami i konfiskatą naczynia, by udaremnić recydywę.



Do polskich wsi nie wolno już było sprowadzać żadnych obcych
trunków. Za to też groziły surowe kary. Jeszcze gorsze: za próbę
sprzedaży. Szczególnie ostro tępiono jednak zjawisko wizyt w cudzych
wyszynkach. Jakub Kazimierz Haur nie ukrywał, że i  w  tym wypadku
chodziło ściśle o obronę interesów zwierzchności. „Jest rzeczą właściwą,
aby każdy chłop panu swemu nie skąpił grosza”  – pisał. W  tym celu
poddany miał „wiernie się zachowywać i  poczuwać”, a  więc: pić tylko
tam, skąd zarobek szedł do dworu.

Wspominano o  tym niejednokrotnie, bo chłopi chętnie zaglądali do
karczm w  sąsiednich osadach. Piwo mogło w  nich być tańsze albo
lepsze. Przede wszystkim jednak kmieć miał okazję zabawić się
swobodnie, bez obaw, że powie coś, za co trafi później do gąsiora. We
własnej karczmie o  pełnym rozprężeniu nie mogło być mowy. Gościa
obsługiwał przecież człowiek będący na usługach dworu, a przepijali do
niego sąsiedzi, zobowiązani przez coroczne sądy gromadzkie do
donosicielstwa.

Autor Robaka sumienia złego w  połowie XVII  stulecia upominał
szlachciców, którzy kazali sobie płacić za każdą wizytę w obcej karczmie
8  złotych polskich grzywny. Ogromną kwotę, odpowiadającą niemal
900  złotym w  dzisiejszych pieniądzach. Autor Lamentu chłopskiego na
pany z pierwszej połowy tego samego wieku podobnie narzekał, że „jako
żywo, dawniej to nie bywało”, by chłopom nie wolno było zabawić się
poza granicami wioski. Także Szymon Starowolski nie przebierał
w słowach:

 
Łakomi są ci, którzy nie zadowalają się tym, że wymuszają na ubogich poddanych
niesłuszne daniny serowe, rogowe, żołędne, spasne, witanne i  kto wie jak jeszcze
nazywane. Na koniec zakazali jeszcze im pod groźbą wielkich kar w mieście pijać piwa.

 
Opór budziła izolacja. Najbardziej skarżono się jednak na coraz gorszą
jakość napojów. Szlachcice pozbyli się konkurencji, zamknęli chłopom
drogę do innych przybytków, a wreszcie – absolutnie bezkarni – zaczęli
produkować trunki jednocześnie drogie i  nienadające się do spożycia.



„[Piwo] jak dla bestii i  bydła”, a  nie dla człowieka  – komentował
Starowolski.

Użalano się, że „u pana piwo robią z jarzyn, z sieczki, z tatarki” albo
„z  lada jakiego plugastwa”, czyli z  odstręczającymi zapychaczami.
Warzenie odbywało się niedbale i w pośpiechu. Znane są przypadki, gdy
dziurawe kotły browaru były zalepiane szmatami, gliną albo przędzą.
O zanieczyszczeniach i braku higieny nikt nie myślał. O zagrożeniu dla
zdrowia nabywców tym bardziej. Jak wyjaśniał historyk Marcin
Szczepaniak, podłe piwo „latem, podczas upałów, psuło się bardzo
szybko”.

Krzysztof Opaliński opowiadał w  połowie XVI  stulecia o  tym, jak
ogromnie zdziwiło go, co jest sprzedawane w  chłopskich karczmach.
Podczas wizyty w  pewnym wyszynku pytał z  niedowierzaniem, „czy
zawsze takie piwo bywa” jak to, które mu podano. Chłopi zgodnie
odparli: „I sto razy gorsze, ale przecież pić je musimy”. A jeśli nie pić, to
przynajmniej kupować.

Dawniej łatwy dostęp do alkoholu był dla chłopów marzeniem. Teraz
stał się raczej przekleństwem. W  XVII i  XVIII  stuleciu w  wielu
wioskach, zwłaszcza na południu i  wschodzie kraju, poddany miał
obowiązek corocznie nabyć określoną ilość piwa. Jeśli tego nie zrobił,
karczmarz sam dostarczał mu trunki i  ściągał zapłatę. Od narzutu nie
było ucieczki.

Rozmówcy Opalińskiego wyjaśniali, że szynkarz jest zobowiązany
rozliczyć się z wszystkich beczek z panem. „Dochodzi od nas straty, czy
wypijemy, czy nie” – mówili. – „Pij, choć złe, a nie chcesz, wylej świniom,
ale karczmarzowi zapłać”. Nie było to w żadnym razie wyolbrzymienie,
chwyt retoryczny. Z  wielu wsi znane są przypadki, gdy chłopi, nie
mogąc znieść smaku i zapachu piwa, a także bojąc się o własne żołądki
oraz zdolność do pracy, płacili tylko po to, by wylać alkohol
w oborze[336].



„Kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasem sto garnców”.
Wódka

Piwny biznes szlachty rósł jak na drożdżach. W  dobie potopu
w  Wielkopolsce jeden browar przypadał średnio na pięć wiosek.
U  schyłku epoki saskiej  – już na dwie wioski. Wyliczono, że przychód
dworu zwykle przekraczał koszty warzenia trunku o 33 procent. Nawet
gdy pan nie produkował piwa, ale tylko sprowadzał je do wsi
i  sprzedawał z  przebitką, zyskowność przedsięwzięcia sięgała
25  procent. Chodziło o  kwoty nie do pogardzenia. Nie tak wysokie
jednak, by zrekompensować szlachcie spadek ceny zboża i  problemy
z jego zbytem, narastające w XVII stuleciu.

Z  przynajmniej dwóch względów browarnictwo nie mogło spełnić
wszystkich oczekiwań panów folwarcznych. Dawne piwo było
kaloryczne, ale niskoprocentowe. Dla wieśniaka nie stanowiło napoju
wyskokowego, lecz raczej element pożywienia. Nawet wlanie w  siebie
kilku pełnych kufli niekoniecznie groziło upiciem. Chłopów dało się
przyzwyczaić do opróżniania beczek, trudno jednak było wpędzić ich
w  nałóg; sprawić, że z  własnej woli będą wracać po więcej i  więcej.
Produkcja piwa nie czerpała poza tym ze zwykłych zasobów folwarków.
Wymagała dodatkowego surowca, chmielu[337].

Na kolejnym etapie w historii karczemnego wyzysku rozwiązano obie
te „trudności”. „Pojawił się genialny w  swej prostocie pomysł”  –
komentuje profesor Kacper Pobłocki.  – „Przetwarzać zboże na wódkę,
a następnie zmusić chłopa do jej konsumpcji”. Historia na dobrą sprawę
się powtórzyła. Gorzałka zdobyła popularność wśród szlachty już
w XVI stuleciu, długo jednak – jak niegdyś piwo – była traktowana jako
napój elit. W  czasach renesansu wieśniacy zupełnie jej nie znali.
W  początkach wieku  XVII  wciąż stanowiła na prowincji atrybut
szlacheckich pijatyk, ale nie element życia najniższej warstwy. Zmieniło
się to, gdy dochody folwarków zaczęły radykalnie spadać. Idea pojenia
chłopów wódką nie miała jednego ojca. Kiełkowała w  różnych



regionach, szybko i  na szeroką skalę, bo z  perspektywy szlachty
wydawała się najbardziej racjonalna. Dawała nadzieję na łatwe zyski
i  na osiągnięcie od dawna upragnionej izolacji prywatnych włości od
reszty Rzeczpospolitej.

System propinacji stanowił kwintesencję szlacheckiego perpetuum
mobile. Chłopi mieli uprawiać zboże, zbierać je, zwozić do gumna,
młócić, przetwarzać ziarno w gorzelni, a na koniec – wypijać uzyskaną
wódkę, sowicie za to płacąc dworowi. Pan, dotąd uzależniony od
rynkowych cen zboża, zmuszony negocjować warunki zbytu i doglądać
terminowej sprzedaży, jako właściciel gorzelni nie robił nic poza
najmowaniem nadzorców. Mechanizm raz wprawiony w ruch kręcił się,
bo na każdym odcinku napędzali go sami chłopi.

Rentowność była wprost imponująca. W  ostatnich latach istnienia
Polski przedrozbiorowej szlachcic inkasował za sprzedaż jednego korca
żyta przerobionego na wódkę prawie cztery razy więcej pieniędzy niż za
zbycie tej samej ilości w  postaci zboża[338]. Jego zyski w  praktyce
zależały tylko od tego, jak wiele alkoholu był w  stanie wlać w  gardła
chłopów.

W licznych majątkach na każdego gospodarza nakładano kontyngent
wódki, płatny niezależnie, czy trunek wypito, czy nie. Sposób był
sprawdzony, opierał się ściśle na przymusie i groźbie kary. Sięgano też
jednak po środki mniej natarczywe. Chodziło o  to, by uczynić z wódki
element wiejskiej kultury; rzecz absolutnie nieodzowną w codziennym
życiu chłopa, a nie znienawidzony symbol wyzysku.

Za dodatkowe roboty, wykraczające poza wymiar pańszczyzny
i daremszczyzn, ziemianie coraz częściej płacili chłopom nie w walucie,
ale prywatnymi kwitami. Poza granicami majątku były one zupełnie
bezwartościowe. W  prywatnym państewku szlacheckim dało się je zaś
zrealizować tylko w  karczmie, wymieniając świstek papieru na jeden
z towarów dostarczanych przez dwór. „Za szczupłą nagrodę najcięższe
odbywamy prace”  – żalili się wieśniacy z  kilku mazowieckich wsi
w 1789 roku. – „Z boru królewskiego drzewo i gonty o mile wywozimy,



za co dają nam kwit na złoty za sążeń. Od wyrąbania takiego kwit na
groszy piętnaście bierzemy i z tymi kwitami odsyłają nas do arendarza”.

Od drugiej połowy XVII  wieku nieraz zdarzało się też, że
wynagrodzeniem była po prostu miara wódki, odpowiadająca ilości
wykonanej pracy. Chodziło o  to, by nie dawać chłopu dłużej wyboru
między alkoholem a  towarami potrzebnymi w  zagrodzie. Już po
rozbiorach, w  ostatnich latach obowiązywania pańszczyzny, pismo
„Orędownik Naukowy” opowiadało o  tym, jak panowie z  Podola
powiększali zobowiązania poddanych. „Co sobotę rozdają na chaty po
pół kwarty wódki” – wyjaśniano – „za którą znowu trzeba odrobić dzień
cały”. Chłop, jak zwykle, nie miał wyboru. Robota było obowiązkowa,
odbiór gorzałki także. A  jeśli poddany wziął wódkę i  ją odpracował, to
trudno było oczekiwać, że jej nie wypije.

Podobnie rekompensowano udział w  najcięższych, naddatkowych
robotach. Tam, gdzie utrzymał się zwyczaj, by chłopów biorących udział
w  żniwach na folwarku zapraszać po skończonych pracach na
poczęstunek we dworze, nie podawano już w  XVIII  wieku jadła, lecz
wódkę. „Pan każe rozpalić ogniska, rozdać chłopom chleb i  wytaczać
beczkę gorzałki”  – opowiadał zagraniczny podróżnik.  – „Orkiestra
żydowska zachęca do tańca, ale tańczą oni jak automaty, bez wesołego
zgiełku i  nieledwie bez ruchu”. Paląca nagroda nosiła nazwę
„wieńcowego”[339].

Picie rozmyślnie wiązano też ze świętami religijnymi, przydawano
mu ceremonialnego, nabożnego charakteru. O  zwyczajach panujących
chociażby na ziemiach ukrainnych w połowie XVII wieku szeroko pisał
francuski inżynier Beauplan:

 
Dorośli gospodarze w  poniedziałek wielkanocny idą gromadą do dworu, czynią panu
tysięczne pokłony i każdy daje mu kurczęta lub drób innego rodzaju. Pan, odwdzięczając
się, każe wytoczyć beczkę wódki i postawić ją na podwórzu.

Otaczają tę beczkę wieśniacy, pan bierze łyżkę potężną i  napełniwszy ją, pije do
najstarszego z gminy, oddaje mu łyżkę, która krąży od jednego do drugiego, aż póki wódki
wystarczy. Jeśli beczka wypróżni się przed zachodem słońca, ustaje uczta. Ci, co na nogach



trzymać się mogą, wracają do domu. Inni leżą na dziedzińcu dworskim, na drodze, aż
litosna żona lub dzieci podejmą ich i zaniosą[340].

 
Uświęcanie pijaństwa postępowało tym prościej, że szeregowy kler
zwykle nie stał mu na drodze, a  nawet korzystał na uzależnianiu
chłopów od wódki. Zdarzało się, że dodatkową karczmę stawiał we wsi
proboszcz. W Kazuniu na Mazowszu duchowny najął nawet Żyda, który
„piwo, gorzałki, miody, śledzie, chleby, mięsiwa i  inne towary”
sprzedawał bezpośrednio na plebanii.

Rozpijanie chłopów stało się dla właścicieli folwarków nowym sposobem pomnażania
dochodów. Były regiony, gdzie większość wpływów szlachty pochodziła z propinacji.

(Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna)

Do picia ksiądz mógł zachęcać w  kazaniach, ale mógł też stosować
własne środki przymusu  – nie mniej skuteczne od tych, które mieli
w  swym asortymencie szlachcice. Bartłomiej Sienkiewicz pisze
o parafiach, w których na drzwiach świątyń wieszano narzędzia tortur



jako straszak na ludzi migających się od picia u plebana. Wiadomo też
o proboszczu ze wsi Sieniucha w majątkach kapituły krakowskiej, który
„nikomu ślubu dać nie chciał, jeśli ten w jego karczmie nie pił”. Sprawa
wypłynęła, bo  – zgodnie ze skargą z  roku 1756  – „pleban wielką
przeszkodę czynił propinacji dworskiej”[341]. Nie przejmowano się więc
rozpijaniem chłopów, ale tylko konkurencją, jaką władza duchowna
robiła tej świeckiej.

Nawet kościelni, kantorowie, usiłowali korzystać na propinacji. Jak
wyjaśniał Józef Burszta, rybałt „częstokroć stwarzał namiastkę karczmy
w szkółce parafialnej”. Mógł to robić na własny rachunek albo w cichym
porozumieniu z  proboszczem. Sprzedawał uczniom piwo i  wódkę. Po
lekcjach natomiast, jako człowiek znający się w pierwszej kolejności na
muzyce, często przygrywał chłopom w  oficjalnym, szlacheckim
wyszynku.

Szczególną okazję do picia dawały ludowi kościelne odpusty. Autor
broszury Kwestia włościańska w  Polsce stwierdził, już po upadku
Rzeczpospolitej, że „udać się na odpust, a nie upić, to jest według ludu
naszego prawie tak, jakby się odpustu nie dostąpiło, a  przynajmniej  –
jakby czas na próżno stracono”. Także każda niedziela stopniowo
zaczęła się kojarzyć chłopu z  piciem. Kościół był dla niego „z  karczmą
ściśle połączony”. Pańszczyźniany niewolnik, zmuszany do pracy sześć
dni w tygodniu, zwykle od świtu do zmroku, tylko w święto miał okazję
do relaksu. Czas do południa rezerwowano na sprawy wiary. Ledwie
jednak milkły świątynne organy albo śpiew rybałta, a  z  wnętrza
karczmy odzywały się cymbały i  skrzypce. Potem piło się aż w  ciemną
noc. Dla niektórych szlachciców nawet to było zresztą mało.
W poznańskich archiwach zachowała się sprawa z 1711 roku, dotycząca
dzierżawcy nazwiskiem Wilkęski, który „ludzi z  kościoła za łby
wywłóczył i  kaleczył, zamiast nabożeństwa ich poił i  do kościoła im
zabraniał iść”[342].

Dla zwiększenia pokusy i zagwarantowania, że poddany spod ołtarza
ruszy prosto do wyszynku, karczmy budowano często zaraz obok



domów Bożych. Kolejny przybytek mógł stać w  centrum wsi, jeszcze
jeden pod młynem albo kuźnią. Gdziekolwiek zbierały się większe
grupki wieśniaków. „Każdy szlachcic w swej wsi, w swoim miasteczku,
po pięć, po sześć karczem wystawia, jakby to były sidła do łowienia
chłopów”  – komentował Stanisław Staszic w  1790  roku. Liczby nieco
przesadzone, ale wniosek słuszny. Znane są nawet przypadki, gdy
podczas naprawy grobli albo budowy mostu zaraz obok sklecano
tymczasową karczmę, by chłopi czasem nie opuszczali się w piciu. Gdy
z  kolei we wsi Patrzychów pod Koninem powódź odcięła karczmę od
reszty osady, arendarza zobowiązano, by jakim bądź sposobem dowiózł
gorzałkę kmieciom i zorganizował prowizoryczny punkt sprzedaży[343].

Do picia nagminnie zmuszano przy okazji rodzinnych uroczystości.
Bywało, że pan wydawał pozwolenie na ślub dopiero po tym, jak chłop
„wziął w  karczmie na wesele kilkanaście, kilkadziesiąt, a  czasem i  sto
garnców wódki”. O  tym, jak mogła wyglądać późniejsza zabawa,
opowiadał angielski podróżnik Nathaniel William Wraxall. „Kiedy
wszedłem do izby, zastałem tłum chłopstwa płci obojga mocno
podpity”  – stwierdził w  relacji z  lat 70. XVIII  wieku.  – „Panna młoda
stała oparta o  ścianę, a  jej wybrany zalecał się do niej grubiańsko, po
pijanemu. Nachylał się nad nią, pokrzykując, pohukując, gwiżdżąc
i podśpiewując w same ucho. Od czasu do czasu częstował ją szklanką
piwa, którego nie odmawiała. Kiedy jednak próbował posunąć się za
daleko, odpychała go”.

Podobne narzuty towarzyszyły chrzcinom. Chyba tylko podczas
pogrzebów chłop nie zawsze był bezwzględnie zobowiązany do nabycia
gorzałki. Praktykowano również przymus obdarowywania alkoholem
urzędników pańskich albo wiejskiej starszyzny. W oficjalnym wilkierzu,
zbiorze lokalnych praw, wsi Jankowa w  Wielkopolsce można znaleźć
dokładne wytyczne w  tej sprawie: „Od [przeprowadzonej transakcji]
sprzedaży poddany panu da jeden czerwony złoty, urzędowi beczkę
piwa i  pół garnca gorzałki”. Szeroko rozpowszechniona była poza tym
zasada, że chłop nowo przybyły do wsi lub osadzony na gospodarstwie



ma obowiązek się „wkupić”. Dopiero po tym, jak nabył w  karczmie
nakazaną ilość wódki i  postawił ją innym gospodarzom, był
przyjmowany do gromady.

Alkohol odgrywał rolę nawet w  procesach. We wsi Kozibór
w województwie chełmińskim zarządzono, że za podkupienie cudzego
czeladnika albo udział w  bójce chłop ma zapłacić grzywnę, ale też...
nabyć odpowiednią ilość trunków. Gdzie indziej propinacyjne kary
groziły w  przypadku zerwania trawy na cudzej łące albo obrażenia
wójta. Zdarzało się nawet, i  to chyba nierzadko, że winnym picia
w obcych karczmach nakazywano kupować dodatkowe kontyngenty we
własnym wyszynku. Sankcję taką określano mianem „suchej beczki”.

Najczęściej źródła wspominają jednak o tak zwanym litkupie. Każda
umowa między chłopami i  każdy akt sprzedaży zyskiwały ważność
dopiero po tym, jak opito je dworską gorzałką[344]. W wiejskich księgach
sądowych można odnaleźć setki notatek potwierdzających, że litkup
został dopełniony. Ewidencjonowano zwłaszcza przypadki handlu
nieruchomościami – oczywiście w czasach sprzed potopu szwedzkiego,
gdy chłopi faktycznie na szerszą skalę dysponowali własnymi
siedzibami. Zgodę na sprzedaż chaty z  polem każdorazowo musiał
wyrazić dwór. Ale równie ważne było przypieczętowanie wymiany
wysokoprocentowym alkoholem.

Wiele umów tego rodzaju zawarto chociażby we wsi Wola
Komborska pod Krosnem. W  1600  roku Stanisław Masłek sprzedał
innemu chłopu „zagrodę swą własną z  rolą do niej przynależącą”.
Kontrakt opiewał na raczej skromne 16  złotych (około 5  tysięcy
w naszych pieniądzach), które Masłek „zaraz wziął przy litkupie”. Taką
samą sprzedaż, w tym samym czasie i za identyczną kwotę, uskutecznił
Marcin Długosz. I  on wziął od nabywcy „pieniądze wszystkie, za co
litkup z  sobą pili”. „Mąż uczciwy Mathis” zobowiązał się z  kolei
własnemu ojcu, że da mu za zagrodę złotych 19 (bliżej 6000 w dzisiejszej
walucie). „Targ uczynił i  litkup pił na tę zagrodę, która jest
stargowana”  – zanotowano. Ćwierć wieku później z  rąk do rąk



przeszedł także wiejski młyn „na stawku”. Piotr Kielar „dobrowolnie
zupełnie i  nieprzymuszonym będąc” puścił go za 88  złotych (około
10  tysięcy w  złotówkach z  2020  roku) Piotrowi Stance. Odebrał
pieniądze, pokwitował je, po czym obaj mężczyźni „litkupem sobie
według prawa podpili”. Bo przecież na wsi pańszczyźnianej nie można
było niczego wartościowego sprzedać ani kupić na trzeźwo[345].

„Przez gardło powraca do kieszeni pańskiej”.
Ile pili chłopi pańszczyźniani?

Chłopi pili, bo musieli. Pili, bo tak nakazywał obyczaj. Ale jednocześnie
i  z  tego względu, że chcieli to robić. Hubert Vautrin nazwał wódkę
„ambrozją biednych”. Także Johann Joseph Kausch utrzymywał, iż
gorzałka stanowiła „jedyną namiętność, na jaką stać tę tak bardzo
poniżoną klasę ludzi”[346]. Obaj mieli rację.

Po odebraniu 30 batów z byle przyczyny wieśniak padał nadzorcy do
stóp, dziękował za łaskę, a  po skończonej pracy szedł do karczmy, by
pić, aż zapomni o  swojej krzywdzie. Chłop niemogący spać z  obaw
przed głodem i  ruiną zalewał smutki nad kubkiem
wysokoprocentowego trunku. Wódka stała się, jak stwierdził Józef
Burszta, „jedyną pocieszycielką” dla milionów zabiedzonych Polaków.
Im większy był wyzysk, tym poddani chętniej pili. A  im chętniej pili  –
tym trudniej było im się przed tym powstrzymać. Alkohol przynosił
zapomnienie. Jednocześnie – jak pisze Kacper Pobłocki – dawał „wentyl
bezpieczeństwa”, „kanalizował gniew i  sprzeciw wobec opresji”.
Chłopem stale odurzonym, skacowanym lub myślącym o  kolejnej
kwaterce „ambrozji” łatwiej było rządzić niż tym, który pozostawał
trzeźwy i w pełni świadomy spotykającej go niesprawiedliwości[347].

Proces, zapoczątkowany w  XVII  stuleciu, postępował
w zastraszającym tempie. W Wielkopolsce od czasów potopu do schyłku
epoki stanisławowskiej liczba dworskich browarów wzrosła



o  184  procent. Liczba gorzelni  – aż o  548  procent. Przed drugim
rozbiorem wódkę produkowano już w  niemal co piątej wiosce
w regionie. W innych częściach kraju propinacja rozwinęła się na nawet
większą skalę.

W  dobrze prosperujących, powiązanych z  rynkiem i  położonych
blisko rzek majątkach produkcja alkoholu mogła przynosić
właścicielowi lub dzierżawcy od niespełna 10  do dwudziestu kilku
procent całych dochodów. Tam jednak, gdzie handel zbożem uległ
zupełnemu załamaniu albo gdzie urodzajność pól była niewielka,
produkcja piwa i  wódki stawała się podstawą funkcjonowania
folwarków. W górzystej części Małopolski dawała 30 procent dochodów,
w  dobrach osieckich na Mazowszu 50–60  procent,  w  wielkopolskim
Przespolewie ponad 60  procent. Na Podolu, zwłaszcza po pierwszym
rozbiorze i  w  warunkach ogromnego chaosu gospodarczego, do
80 procent. To już był model, w którym folwark istniał niemal tylko po
to, by rozpijać chłopów. A  ci mieli wszelkie powody, by wypominać
szlachcicom, że każdy ich grosz „przez gardło powraca do kieszeni
pańskiej”.



Karczma w Osuchowie na Mazowszu. Rysunek z XIX stulecia. (Gloger Zygmunt,
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1909, domena

publiczna)

Z roku na rok strumień wódki płynął coraz szerzej. System celowego
uzależniania chłopów od gorzałki i  wiązania całej ich egzystencji
z  piciem osiągnął jednak swoje apogeum dopiero po rozbiorach.
U  schyłku istnienia Rzeczpospolitej nie brakowało oczywiście wiosek,
gdzie, jak stwierdził jeden ze znawców tematu, „sumy przepite
w karczmach równały się w ogólnych zarysach sumie zarobionej przez
ludność wiejską”. Wydaje się też, że Józef Burszta miał słuszność,
pisząc, iż propinacja stała się dla chłopów drugim największym
obciążeniem, zaraz po pańszczyźnie. Za panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego nadal jednak istniały majątki pozbawione własnej
gorzelni albo zdolne produkować mniej, niż mogli wypić poddani. Poza
tym nie każdy szlachcic korzystał bezwzględnie z  wszelkich form
alkoholowego wyzysku[348].

Pomimo badań prowadzonych w  tym temacie wciąż bardzo trudno
stwierdzić, ile średnio pili polscy chłopi pańszczyźniani. Odtworzone
statystyki okazują się zaskakująco niskie. Wynika z  nich, że
w Wielkopolsce mieszkaniec wsi wlewał w siebie pod koniec epoki tylko



3,67  litra gorzałki rocznie. W  Ordynacji Zamojskiej nawet mniej, bo
3,11 litra. Podobnie w dobrach łowickich należących do prymasa Polski –
3  litry. Wyraźnie wybijają się tylko ziemie ruskie. Na Podolu pito do
7,2 litra na rok.

Liczby pochodzą przede wszystkim z  dokumentów podatkowych  –
w  dobie oświecenia próbowano bowiem obłożyć produkcję alkoholu
taksą. Szlachta miała interes w  tym, by zaniżać dane. Rzeczywiste
spożycie z pewnością okazywało się większe, może nawet dwukrotnie.
To wciąż daje jednak sumę ograniczoną. Przyjmijmy, że na nowożytnej
wsi wypijano zwykle 5–6  litrów wódki rocznie, a  więc do 2  litrów
czystego spirytusu. Dla porównania obecnie na jednego Polaka
przypada aż 3,3 litra spirytusu (dane z 2018 roku)[349].

Hubert Vautrin opowiadał, że na prowincji Rzeczpospolitej „bardzo
często widzi się męża i  żonę równie pijanych, jak podtrzymują się
wzajemnie, zataczają się i  wreszcie razem padają”. Zdaniem XVIII-
wiecznego podróżnika wieśniacy znad Wisły poili wódką także
potomstwo. „Dzieci chłopskie początkowo otrząsają się i  wykrzywiają,
zbliżając do ust kieliszek wódki. Z  biegiem czasu idą jednak w  ślady
ojców”  – pisał. Polscy publicyści atakowali z  kolei karczmarzy, którzy
rzekomo częstowali małych chłopców gorzałką, żeby szybciej zapewnić
sobie nowych klientów. Być może faktycznie się to zdarzało.
Zdecydowaną większość alkoholu kupowali jednak i  spożywali dorośli
mężczyźni[350].

Na jednej z  wielu polskich wsi o  nazwie Rudy w  roku 1790  na
statystyczną rodzinę przypadło oficjalnie 19  litrów wódki i  1200  litrów
piwa. Daje to tygodniowo około 350  mililitrów pierwszego z  napojów
i  23  litry drugiego. Takie liczby przynajmniej po części potwierdzają
słowa Gasparda de Tende. Francuz twierdził, że wieśniacy „żłopali piwo
i wódkę” tylko w dni świąteczne, przez resztę tygodnia zadowalając się
samą wodą. Dodał poza tym (jak się zdaje z własnych, nieprzyjemnych
doświadczeń), że gdy już chłopi się odurzą, to „śpiewają i  tańczą całą
noc, tak że oka zmrużyć nie można”.



Wobec upowszechnienia browarnictwa piwo nie stanowiło u schyłku
epoki wyłącznie niedzielnego rarytasu. Sięgano po nie codziennie. Co
do wódki jednak, wydaje się, że typowy chłop faktycznie pił ją głównie
w  święta. Może nawet nie we wszystkie, jeśli jego pleban poważnie
podchodził do nakazu wstrzemięźliwości w  okresach postnych. Tylko
na takie spożycie pozwalały skromne fundusze, jakie posiadał wieśniak.
W  miesiącach niedoboru nawet po te parę łyków sięgano tylko, jeśli
przymus dworski i  nałóg nie zostawiały innego wyboru. Po żniwach
jednak  – jak pisał Jakub Kazimierz Haur  – gdy chłop się „do nowego
dorwał ziarna, pełna go zawsze była karczma”. A za wódkę często płacił
po prostu swoim świeżo wymłóconym zbożem[351].

Ludzie skarlali, chronicznie niedożywieni, wycieńczeni pracą ponad
siły nie potrzebowali wiele alkoholu, by osiągnąć skutek opisywany
z  odrazą przez Stanisława Staszica: utracić „rozum, przytomność
i  pamięć”[352]. Zwłaszcza jeśli kubek wódki uzupełnili kilkoma litrami
piwa.

„Gospodarka samobójcza”.
Trwałe konsekwencje dworskiej propinacji

Przymus picia stanowił ogromne obciążenie dla chłopów, zwłaszcza że
z  upływem lat nie byli dłużej w  stanie funkcjonować bez wódki.
Paradoks systemu propinacji polegał jednak na tym, że szkodził on
także szlachcicom. Im sprawniej działało dworskie perpetuum mobile,
tym większe przynosiło zyski i... większe straty. Była to, jak stwierdził
jeden historyk, „gospodarka samobójcza”. Panowie spychali poddanych
już na samo dno nędzy. Chłop wiecznie głodny i  zdesperowany nie
przedstawiał dużej wartości jako siła robocza. Chłop marzący tylko
o kolejnej szklanicy i przepuszczający wszystkie pieniądze na alkohol –
tym bardziej[353].



Z  chorej sprzeczności zdawali sobie sprawę tylko nieliczni. Krytyka
uderzała w  pierwszej kolejności... w  samych chłopów. Panowie
budowali po pięć karczem we wsi i  imali się każdego sposobu, by
zmusić wieśniaków do zakupu gorzałki. Potem zaś zarzucali
poddanym, że ci są rozpijaczonym bydłem, niezdolnym do ludzkich
odruchów i  jakiejkolwiek samokontroli. Takie ataki padały też z  ust
księży. Pewien pleban spod Rzeszowa na początku XIX stulecia wprost
pisał, że źródłem alkoholizmu są „grubiaństwo i dzikość ludu prostego”,
bo przecież, „prostak, nie mając wstydu i  zastanowienia, gorzej niż
najbrzydsze zwierzęta, na podłą rozpustę sobie pozwala”[354].

Wyzysk trwał tak długo, jak obowiązywała pańszczyzna. Jego
rezultaty przeżyły jednak upadek nieludzkiego systemu. Wciąż
niezwykle popularny w  Polsce zwyczaj zagryzania wódki śledziem to
owoc wiejskiej eksploatacji sprzed paru stuleci. Wśród kilku produktów,
które szlachta szczególnie chętnie narzucała chłopom w  karczmach,
były właśnie śledzie lub ryby słodkowodne z  pańskich stawów.
Dziedzice dokładali starań, by chłop nie miał dostępu do jakiekolwiek
innej „zagrychy”. I  choć dzisiaj wyboru nie brakuje, to wciąż
realizujemy wolę dawnych sobiepanów w  kontuszach. Zdaniem
niektórych badaczy nawet sam obyczaj przepijania zarobków w soboty
i niedziele można wyprowadzić ze wsi pańszczyźnianej. Tam robiono to
przecież na długo przed tym, jak XX-wieczna gospodarka przyniosła
z sobą ideę weekendu[355]. Trudno też opędzić się od skojarzenia z  tak
powszechnym do niedawna i wciąż jeszcze niewytępionym zwyczajem
dawania łapówek w  formie alkoholu. Bo czy płacenie urzędnikowi
drogą wódką pod stołem aż tak różni się od płacenia mu nią oficjalnie,
w myśl dworskich zarządzeń?

Dziedzictwo propinacji jest jednak o wiele szersze, bardziej czytelne
i namacalne. Na polskich wsiach wciąż utrzymują się te same tradycje,
które ziemianie wpajali poddanym w  XVII czy XVIII  stuleciu. Wódką
się dziękuje, wódką się przeprasza, wódka zastępuje walutę, gdy trzeba
wynagrodzić sąsiadowi szkodę lub okazać wsparcie. Bez czystej nie ma



mowy o weselu, ale też chrzcinach, Bożym Narodzeniu czy Wielkanocy.
Alkohol pije się na zgodę. Nie jest i  rzadkością oblewanie sprzedaży
traktora albo kawałka ziemi  – nawet jeśli nie określa się już tego
litkupem. Także kombajnista, po skończonej pracy, odbiera pieniądze,
ale zwykle też pije z  gospodarzem. Trochę jak wytykacz 400  lat temu
przy oznaczaniu wymiaru dziesięciny.

Szlachcic nie wytacza już beczek po żniwach, ale chłopi sami sięgają
po pół litra. Pan nie przepija łychą do gromady w  Poniedziałek
Wielkanocny, ale sąsiad bez nakazu częstuje sąsiada. Bo przecież taki
jest zwyczaj.



„K

VIII.
CENA ZA CZłOWIEKA.

HANDEL ŻYWYM TOWAREM W POLSCE
SZLACHECKIEJ

iedy mówimy o  Francuzach, Anglikach, Hiszpanach, rozumiemy
przez to wszystkich mieszkańców tych państw” – pisał Hubert Vautrin
w drugiej połowie XVIII wieku. Kwestia, z pozoru oczywista, wymagała
jego zdaniem wyłożenia, bo nad Wisłą, jak stwierdził, „było inaczej”.
Spośród wszystkich ludzi zamieszkujących Rzeczpospolitą za członków
narodu uważano tylko szlachtę[356]. Komentarz obcokrajowca nie
wynikał z  niezrozumienia sytuacji, z  uprzedzeń. Podziały stanowe
w Polsce były wyjątkowo trwałe i fundamentalne. Zasadzała się na nich
ideologia polityczna oraz cała organizacja państwa.

Zdaniem historyka prawa profesora Wacława Uruszczaka reguły
ustroju społecznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów można zamknąć
w zaledwie ośmiu punktach. Większość z nich odnosi się do określenia
wyjątkowości i  wyższości szlachty, a  także  – pełnego poddaństwa
chłopów. Gdyby Polska XVII i  XVIII  stulecia miała konstytucję, jej
głównym celem byłoby wykluczenie większości populacji z  praw
i podmiotowości[357]. Obywatelami byli tylko nobilitowani, kilka procent
ogółu. Przeważającej części mieszkańców kraju nie uznawano nawet za
pełnoprawnych ludzi, a  tym bardziej Polaków. Konstytucja 3  maja,
przyjęta w  1791  roku, ale w  praktyce nigdy niewprowadzona w  życie,
utrzymała nierówności i  dyskryminację. Pierwsza ustawa zasadnicza
nie zniosła pańszczyzny, nie podważyła reguł feudalnego poddaństwa,
nie zapewniła chłopom żadnej faktycznej, instytucjonalnej ochrony,
a  tym bardziej praw politycznych. Miliony Polaków wywieszających co



roku biało-czerwone flagi w  dniu 3  maja fetują dokument, który tylko
potwierdzał, że ich przodkowie to niewolnicy[358].

Dla XVIII-wiecznego chłopa słowa „pan” i „Polak” oznaczały to samo.
Polakiem był ten, kto nim rządził i kto zmuszał go do nieustannej pracy.
Pańszczyznę wieśniak utożsamiał z  kolei  – jak stwierdził chociażby
profesor Jan Bystroń  – z  Polską. Z  perspektywy XXI  wieku łatwo
o  zdziwienie biernością, a  nawet wrogością ludności wiejskiej
względem niepodległościowych postulatów i  ruchu narodowego doby
rozbiorów. Dlaczego chłopi, podburzani przez austriackie władze,
ochoczo przystąpili do krwawej rozprawy z  ziemianami podczas tak
zwanej rabacji galicyjskiej w 1846 roku? Dlaczego tak niewielu było ich
w  szeregach powstańców listopadowych i  styczniowych, a  ich
zaangażowanie w  insurekcję kościuszkowską miało znaczenie czysto
wizerunkowe? Odpowiedź nie jest trudna, jeśli weźmie się pod uwagę
pojęcia, które przez całe stulecia kultywowali szlachcice. Polska elita
celowo wpajała pospólstwu przekonanie o  niższości i  odmienności.
Sama sprawiała, że chłopi uważali się za ludzi „tutejszych”, a  nie
polskich poddanych. I nie widzieli powodów, by walczyć za idee, które
ich nigdy nie obejmowały. Wincenty Witos, działacz ludowy i  premier
Drugiej Rzeczpospolitej, stwierdził stanowczo na kartach wspomnień,
że nawet w  latach jego młodości, u  schyłku XIX  stulecia,
„o świadomości narodowej nie mogło być [na wsi] prawie żadnej mowy.
Chłopi w  swojej masie bali się Polski niesłychanie, wierząc, że z  jej
powrotem przyjdzie na pewno pańszczyzna i  najgorsza szlachecka
niewola”[359].

Wielu specjalistów, badających systemy niewolnicze Ameryki, Azji
Wschodniej i rejonu śródziemnomorskiego zwracało uwagę, że totalne
podporządkowanie warstwy ludności zawsze wymagało wykazania
rzekomo wrodzonych i  niezaprzeczalnych różnic między panem
a poddanym. Gdy było to możliwe, sięgano po argumenty biologiczne,
rasowe. „Jeśli jednak niewolnik nie miał innego koloru skóry,
przypisywano mu przynajmniej podrzędny charakter”  – komentował



doktor Herbert Leventer.  – „Twierdzono, że jest głupi, leniwy, pijany,
opanowany seksualną żądzą, niemoralny”[360]. Tak robiono również nad
Wisłą. Zachowało się prawdziwe zatrzęsienie nowożytnych tekstów,
których autorzy dowodzili, że wszyscy chłopi są z  natury krnąbrni,
nieszczerzy, chytrzy, skłonni do złego. Wiele takich cech wyliczał
chociażby Jakub Kazimierz Haur. Stanowiły one dla niego argument za
brutalnością, bo przecież „gdyby w groźbie, w pracy i w posłuszeństwie”
chłopów nie trzymano, ci „prędko by” do reszty „zdziczeli”[361].

Polscy szlachcice posuwali się jednak znacznie dalej. I choć naukowcy
wolą nie odnosić nowoczesnych terminów społecznych do realiów
nowożytnych, to jednak trudno pozbyć się wrażenia, że
w  Rzeczpospolitej promowano teorie rasowe w  najgorszym
rozumieniu[362]. Szeroko rozpowszechnione było przekonanie
o nienaruszalnym, boskim porządku rzeczy. Każdy chłop rodził się – jak
stwierdził jezuita Tomasz Młodzianowski w  XVII  stuleciu  – „do cepu
i  do sierpa”. Każdy szlachcic przychodził na świat po to, by czerpać
korzyści z  jego pracy. Jak wyjaśniał inny, anonimowy duchowny, sam
Bóg podzielił synów Adama i  Ewy, wyznaczając, którzy mają być po
wsze czasy królami i hetmanami, a którzy – wyrobnikami. Uwolnienie
poddanego naruszało wolę niebios. Ograniczenie wyzysku było
sprzeczne z  biblijnym zamysłem. Znając te opinie, trudno się dziwić
Wacławowi Potockiemu, który pisał, że „Matka Boska płacze rzewnymi
łzami”, ilekroć ze związku szlachcica i chłopki rodzi się dziecko, a „krew
szlachecka marnie ginie w  chłopskiej jusze”. Nie była to jego osobista
fanaberia, ale pogląd całej warstwy[363].



Polskiego chłopa można było kupić za odpowiednik 20 tysięcy złotych w dzisiejszych
pieniądzach. Życie chłopek ceniono nawet niżej. (Biblioteka Narodowa/Polona,

domena publiczna)

Na zachodzie Europy już od średniowiecza ochoczo przypisywano
sługom, niewolnikom, ludności podległej i  barbarzyńskim narodom
pochodzenie od Chama  – przeklętego syna biblijnego Noego, który
w  bliżej nieokreślony sposób poniżył swego ojca, gdy ten upił się po
wynalezieniu wina. Także tę wizję ochoczo przyjęli i  zaadaptowali
polscy szlachcice. W  czasie, gdy nad Wisłą prężnie rozwijała się
gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, upowszechniało się również
słowo cham. Inaczej niż we Francji, w Anglii czy we Włoszech, wyszło
ono poza teoretyczne traktaty, stało się codziennym wyzwiskiem.



Każdego chłopa nazywano „chamem”  – człowiekiem przeklętym,
gorszym, zepsutym z racji pochodzenia.

Promowano też wariant mniej abstrakcyjny, archaiczny; oparty nie
na karkołomnej interpretacji Pisma Świętego, ale na polityczno-
genealogicznych dyrdymałach. Od XVI wieku szeroko rozpisywano się
o  pradziejowym najeździe, który miał stać u  podstaw Rzeczpospolitej
i  jej ustroju. Zgodnie z  tą teorią przodkami polskich szlachciców byli
wojowniczy Sarmaci, którzy przybyli nad Wisłę i  podbili miejscowe,
niepolskie chłopstwo. Dwie warstwy społeczeństwa faktycznie miały
więc odmienne pochodzenie, różne cechy, inne przyrodzone przywileje.
Były dwoma różnymi narodami czy wręcz dwiema „rasami”[364].

Ziemiańscy autorzy chętnie doszukiwali się u  chłopów
fizjologicznych odmienności. Pisano, że ci są bardziej wytrzymali od
szlachty, odporni na trudy codziennej pracy, mróz, słotę, faktycznie
urodzeni do tego, by harować. Twierdzono nawet, że mają... inne
układy pokarmowe. Jakub Kazimierz Haur przekonywał czytelników, że
wieśniacy muszą pracować, bo „pocąc się, zbywają złe humory z  ciała,
co wielce pomaga ich grubej kompleksji”, a  więc  – chłopskiej budowie
organizmu. Agronom wyjaśniał też, iż jest rzeczą zupełnie naturalną, że
chłopi żywią się najgorszym jadłem, spożywają pokarmy „grube
i  nieposilające”. Dokładnie tego miały wymagać ich chamskie
żołądki[365].

Żałosne warunki życia, permanentna nędza, głód, izolacja,
nieleczone choroby i  codzienna, nieprzerwana praca ponad siły
sprawiały, że nawet przybysze z  zagranicy byli skłonni wierzyć, że
chłopi i  szlachta to dwa kompletnie inne ludy. „Kasty mieszkańców
Polski wywołują wrażenie, jakby należały do różnych gatunków”  –
stwierdził wręcz Hubert Vautrin. Według jego opisu typowy szlachcic
z  Rzeczpospolitej był „biały, rumiany, zwykle wysokiego wzrostu,
o  gładkiej skórze, fizjonomii łagodnej na przekór wąsom”. Chłop był
odmienny pod każdym względem, nawet koloru skóry. Cechował go
„wygląd ponury”, miał „cerę brązową, prawie czarną od słońca”, „twarz



wychudłą, oczy wpadnięte, unikające ludzkiego wzroku”, „wzrost na
ogół zaledwie średni, raczej niski, chód powolny”, rozum ociężały,
niezdolny do działania, jeśli wieśniaka wytrącono „z  wąskiego kręgu
jego egzystencji”[366].

Podobne sądy zadomowiły się i  w  umysłach samych chłopów. Na
Sejmie Czteroletnim kolportowano wieśniaczą suplikę  – nawet nie
wołanie o pomoc, ale wyraz krańcowej rezygnacji. „Nie żądamy od was
wolności, bo już nam się zdaje, że do niej zrodzeni nie zostaliśmy”  –
twierdzili autorzy pisma. – „Bóg to podobno urządzić tak musiał”[367].

Dwie warstwy społeczeństwa – najwyższa i najniższa – oddaliły się od
siebie tak bardzo, że teoria o sarmackim najeździe na stałe zadomowiła
się w  tradycji, a  nawet nauce. Jeszcze w  latach międzywojnia  – przed
zaledwie stuleciem!  – z  pełną powagą pisano, że Polacy pochodzą
prawdopodobnie z  dwóch narodów, a  praszlachcice istotnie podbili
i zniewolili prachłopów. Nawet Aleksander Świętochowski – postępowy
propagator ruchu ludowego, autor przełomowej Historii chłopów polskich
wydanej w  latach 1925–1928  – zaczął swój wywód właśnie od takiego
ujęcia początków.

Nowożytni szlachcice  – samozwańczy sarmaci szukający
biologicznych i charakterologicznych argumentów na rzecz niewolenia
innych ludzi  – odnieśli sukces. I  to sukces tak wielki, że
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów niemal nikogo nie szokował nawet
handel żywym towarem. Bo przecież nie sprzedawano Polaków, ale
chamów.

„Kto wieśniaka zabił, jest to tak, jakby psa zabił”.
Wartość chłopskiej głowy

W  obrębie folwarku życie chłopa miało tylko taką wartość, jaką
przypisał mu szlachcic. Poza prywatnymi „państwami” – latyfundiami –
też jednak obowiązywały reguły, zgodnie z  którymi wieśniak był wart



wielokrotnie mniej niż pan herbowy. W początkach epoki nowożytnej –
dokładnie 12 razy mniej.

Od lat 90. XV wieku główszczyzna, finansowa nawiązka za dokonane
morderstwo, wynosiła w  przypadku szlachcica 192  złote polskie,
odpowiednik 300  tysięcy złotych w  dzisiejszych pieniądzach. Jej
uiszczenie chroniło przed wyrokiem, a przede wszystkim przed zemstą
krewnych zabitego. Gdy ofiarą był (cudzy) chłop, płacono jednak
skromne 16 złotych – 24 tysiące w złotówkach z 2020 roku, z czego i tak
tylko niespełna połowę otrzymywała rodzina, a  resztę inkasował pan
zabitego[368].

Kronikarz Marcin Bielski z  niesmakiem porównywał oficjalną
wartość chłopskiej głowy z rynkową ceną dobrego konia. „Człowiek za
dziesięć grzywien, szkapa za sto złotych [ponad 60  grzywien]”  – pisał.
W  opinii przytłaczającej większości szlachciców dysproporcja była
jednak uzasadniona i  nieodzowna. Na propozycję, by każdego
mordercę, bez względu na stan, karać śmiercią, XVI-wieczny
humanista Łukasz Górnicki odpowiadał z oburzeniem: „Ja nie pozwolę,
żeby to być u nas miało. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Kim innym jest
chłop, a innym szlachcic”[369].

W  sytuacji, gdy zabicie cudzego poddanego kosztowało szlachcica
1/6 tego, co wydawał na wierzchowca, mnożyły się przypadki morderstw
z  wyrachowania i  złośliwości. Gdy sąsiad napadał na sąsiada, było
rzeczą zwyczajną, że plądrował jego zabudowania dworskie, zadeptywał
pola, ale też  – zabijał chłopów, by utrudnić prowadzenie gospodarki.
Wiadomo na przykład o staroście nakielskim, Stanisławie Kościeleckim,
który w  drugiej połowie XVI  wieku urządził zajazd na wieś innego
magnata, Stanisława Górki, gdzie „kazał schwytać, męczyć i  okrutną
śmiercią zamordować jego poddanych”. W  źródłach można odnaleźć
dziesiątki podobnych historii. Dla sprawcy morderstwo nie niosło
żadnej kary; tylko symboliczny, z  góry skalkulowany wydatek, który
i  tak często był nie do wyegzekwowania. Poszkodowany szlachcic, jak
komentuje profesor Adam Leszczyński, „stawiał okrutną śmierć



[chłopa] w  jednym rzędzie ze zniszczeniami materialnymi”. Widział
w niej problem czysto finansowy. Tragedią wiejskich rodzin nikt się nie
przejmował[370].

„Kto wieśniaka albo chłopa zabił, jest to tak, jakby psa zabił”  –
podkreślał Andrzej Frycz Modrzewski na kartach traktatu O  poprawie
Rzeczypospolitej z  1551  roku. Próbował napominać szlachciców, że nie
powinni stosować nierównej główszczyzny, jeśli wszyscy ludzie zostali
stworzeni tak samo „na wyobrażenie Boga”. Kryła się w  tym, jak
twierdził, „wielka nieprawość”. Słowa nie przekonały przedstawicieli
elit, bo przecież za czasów Modrzewskiego już królowała opinia, że
chłop to cham  – człowiek inny, gorszy, duchowo upośledzony. I  na
pewno nie taki sam jak szlachcic[371].

Spadek wartości pieniądza sprawiał, że kwoty główszczyzny
stopniowo podnoszono. Kurczyła się zarazem różnica między karą za
zamordowanie chłopa i  pana herbowego. To też działo się jednak
wyłącznie w  interesie nobilitowanych. Zmiana odzwierciedlała, jak
stwierdził historyk prawa Stanisław Kutrzeba, „podniesienie wartości
ekonomicznej poddanych dla ich panów”. Im drożej płacono za zabicie
chłopa, tym większą dziedzic miał gwarancję, że nikt nie będzie
złośliwie przetrzebiać jego siły roboczej. I tym większe „ubezpieczenie”,
bo przecież przeważająca część opłaty szła do jego skarbca.

W  1581  roku główszczyznę chłopską podniesiono do 48  złotych
polskich, w 1631 roku – gdy w obliczu postępującego upadku wsi coraz
bardziej obawiano się utraty niewolników  – do 160. Z  powodu inflacji
nawet ta zwielokrotniona opłata odpowiadała tylko 18  tysiącom
dzisiejszych złotych. Za śmierć szlachcica płacono dla porównania
maksymalnie 768  złotych (w  przypadku najostrzej traktowanego
zabójstwa z rusznicy). Niemal pięć razy więcej, i odpowiednik 86 tysięcy
w naszych pieniądzach[372].



„Oddaję ich na wieczność w niewątpliwe poddaństwo”.
Handel chłopami

„Zamożność szlachcica [w  Rzeczpospolitej] ocenia się wedle liczby
posiadanych przezeń chłopów”  – pisał Francuz Gaspard de Tende
w  połowie XVII  wieku. Wieśniak był dla pana, zwłaszcza po potopie,
elementem majątku, podobnie jak woły, budynki, narzędzia i  areał
ziemi. „Wraz z bydłem inwentaryzuje się katolików kmieci, wszystkich,
począwszy od żony do dzieci”  – komentował Wacław Potocki.
„[W  Polsce] poddani są w  takim samym stopniu własnością swojego
pana, w  jakim moją własnością jest pióro, którym kreślę te słowa”  –
stwierdził z  kolei pewien anonimowy przybysz z  Niemiec. Ludzi,
podobnie jak inne części składowe folwarku, można było swobodnie
przekazać w  inne ręce. I  podobnie jak zwierzęta albo łany uprawne
mieli oni swoją cenę[373].

Także ten aspekt pańszczyźnianej rzeczywistości nie miał osadzenia
w  konkretnych przepisach, uchwałach sejmowych czy przywilejach.
Sprzedawania ludzi nie regulowano, ale też  – nie czyniono żadnych
przeszkód prawnych szlachcicom, którzy angażowali się w  proceder.
O  pełnym prawie nobilitowanych do rozporządzania poddanymi
dosadnie pisał u  schyłku epoki ksiądz Teodor Ostrowski. Twierdził, że
„stan poddaństwa naszego”, wypływający jeśli nie z aktów prawnych, to
z obyczajów, „w następujących zamyka się punktach”:

 
Poddani na roli osiadli i  pańszczyznę odbywający nie tylko sami, ale i  z  potomstwem
swym są własnością dziedzica, tak że ich darować, sprzedać, na inną rolę lub wieś
przenieść ma wolne prawo[374].

 
Nad Wisłą nie organizowano targów niewolników. Instytucje takie zbyt
dosadnie kojarzyłyby się z giełdami ludzi działającymi w Stambule, do
którego Tatarzy i Turcy gnali nieszczęśników wziętych w jasyr. Masowa
wymiana żywego towaru nie odpowiadałaby poza tym polskim realiom.
Jak podkreśla profesor Kacper Pobłocki, „pańszczyzna funkcjonowała



przy silnym deficycie pieniądza”. Komentarz ten w  szczególnym
stopniu odnosi się do czasów najbardziej radykalnego zaostrzenia
poddaństwa, już po krachu w eksporcie zboża. W gospodarce w dużym
stopniu naturalnej, przy daleko posuniętym odcięciu folwarków i wsi od
rynku, wymianę ludzi organizowano mniej bezpośrednimi metodami.
Było to jednak zjawisko bez wątpienia powszechne.

Już przed stuleciem Jan Rutkowski pisał, że handel chłopami
pańszczyźnianymi stanowił „jedną z  najciemniejszych stron
poddaństwa polskiego”. Dopiero jednak po drugiej wojnie światowej
zebrano źródła dające podstawy do badania skali i  charakteru
sarmackiej sprzedaży żywego towaru. Dla zabezpieczenia transakcji  –
także tych pozbawionych wymiaru czysto monetarnego  – szlachcice
spisywali umowy między sobą i przekazywali je do urzędów grodzkich.
W dokumentach wyszczególniano warunki wymiany i potwierdzano, iż
chłop przeszedł w ręce nowego właściciela. Profesor Janusz Deresiewicz
zgromadził w  latach 50. XX  wieku 3  tysiące takich nowożytnych
kontraktów, z których niemal 750 wydał drukiem. Opasły tom zawiera
tylko źródła z  wielkopolskich archiwów. W  całym kraju podobnych
dokumentów mogły być pierwotnie dziesiątki tysięcy.

Wśród opublikowanych umów 7,7  procent dotyczy bezpośredniej,
jawnej sprzedaży. W  4,6  procent przypadków szlachcice wymienili się
posiadanymi chłopami, a  w  6,2  procent  – użyli ich jako zastawu pod
uzyskany kredyt. Aż 70,4  procent kontraktów mówiło jednak
o  darowiźnie, donacji. Była to formuła, pod którą często ukrywano
handel ludźmi, zwłaszcza wtedy, gdy nie wiązał się on z prostą zapłatą
w  pieniądzu. Lub gdy strony układu nie chciały zdradzać jego
szczegółów[375].

Z  perspektywy chłopa rodzaj umowy nie miał znaczenia. Tak
w  aktach sprzedaży, jak i  w  donacjach ludzie byli opisywani w  sposób
niemal identyczny, co „alienowane”, wyzbywane przedmioty.
„Z  wszystkiej własności do pomienionego mielcarza [słodownika]
i  jurysdykcji do niego dziedzicznej całej się wyzwalam i  z  onej



ustępuję”  – zapewniał pewien szlachcic w  darowiźnie z  1694  roku.
„Z  poddanych moich rezygnuję, nic sobie do nich własności nie
zostawiając” – gwarantował inny w roku 1724. „[Tego] Marcina z żoną,
dziećmi, z  inwentarzem rogatym i  nierogatym, tudzież z  całą ich
ruchomością, z  wszystką ich obojga własnością daję i  z  prawa
poddaństwa dobrom Czachorowu kwituję i  uwalniam, oddając ich na
wieczność w niewątpliwe poddaństwo wraz z dziećmi i inwentarzem” –
zanotowano szerzej w kontrakcie z 1779 roku[376].

W  przypadkach, gdy podawano ceny sprzedaży, często były one
zbliżone do wymiaru główszczyzny – tej płaconej za zabicie chłopa, ale
też za przyjęcie do siebie cudzego poddanego, co szlachcice uznawali za
formę kradzieży. Od pierwszej połowy XVII  wieku taką zwyczajową
kwotą były 192  złote polskie za mężczyznę i  połowa z  tego, 96  złotych,
gdy kupowano kobietę[377].



Chłopi pracujący w szlacheckim sadzie. Rycina z XVI-wiecznej edycji podręcznika
rolniczego O pomnażaniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków. (Crescenzi Pietro de,

O pomnożeniu y rozkrzewieniu wszelakich pożytkow ksiąg dwoienaście, Kraków 1571, domena
publiczna)

Przed potopem cena za chłopa odpowiadała około 21  tysiącom
naszych złotych. Później  – z  uwagi na inflację  – kilkunastu tysiącom.
Z  dzisiejszej perspektywy to oczywiście śmiesznie mało w  zamian za
ludzkie życie. W nauce można się nawet spotkać z opiniami, że niskie
i  niezmienne kwoty stanowią dowód, iż wymiana ludzi nie miała nad
Wisłą handlowego charakteru. I  argument za tym, by szlachtę
rozgrzeszyć z  zarzutu nagminnego kupczenia myślącymi istotami.
W rzeczywistości jednak pieniądze płacone nad Wisłą za niewolników
wpisują się w  normy sprzedaży ludzi na przestrzeni wieków, a  nawet
tysiącleci. Próby przeliczenia typowych, średnich kwot uiszczanych na



targach niewolników dają niemal zawsze zbliżone rezultaty.
W  starożytnym Rzymie u  szczytu potęgi cesarstwa, w  Stambule
w  XVI  wieku, w  Karolinie Południowej w  Stanach Zjednoczonych
u  schyłku stulecia XIX  – we wszystkich tych miejscach zniewolony
mężczyzna kosztował równowartość kilkunastu, maksymalnie
30 tysięcy dzisiejszych złotych[378].

W  praktyce oczywiście nie każdego człowieka wyceniano tak samo
i  nie każda transakcja odbywała się na podobnych warunkach.
W źródłach z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów można odnaleźć
przypadki, gdy chłopów zbywano już za kilkanaście florenów. Czasem
jednak płacono nawet sporo więcej niż 200 złotych – zwłaszcza gdy pod
młotek szedł kowal, inny wiejski rzemieślnik albo doświadczony
karczmarz. Na koszt mogła wpływać też skala kontraktu. Na początku
XVIII  wieku senator Jan Przebendowski nabył 68  ludzi za łącznie
4  tysiące złotych. Jeden wieśniak kosztował go niespełna 60  złotych.
Trochę ponad 3,5 tysiąca w dzisiejszych pieniądzach. Zdarzały się poza
tym sytuacje, gdy za jednego człowieka płacono innym  – „głowa za
głowę”. W  dokumentach notowano również wymiany niewolników na
woły, konie robocze albo trzodę chlewną. „Mało nam tego, że chłopem
jak bydlęciem pracujemy”  – komentował autor Głosu wolnego wolność
ubezpieczającego.  – „Co więcej często za psa albo szkapę poddanego
sprzedajemy”.

Zdecydowana większość transakcji miała charakter łączony. Z rąk do
rąk przechodzili nie tylko ludzie, ale też zagrody i  uprawiana ziemia.
Przekazywanie chłopów mogło wiązać się z  przejmowaniem spadku.
Ten nie zawsze dało się równo rozłożyć między potomków szlachcica.
W 1593 roku zdarzyło się, że niejacy bracia Skrzydlewscy odziedziczyli
kmiecia... po połowie. Aby rozwiązać problem, jeden ze spadkobierców
dopłacił drugiemu za jego część człowieka i  dodatkowo poręczył mu
kredyt. Już sama rekompensata wynosiła aż 50 złotych, co oznaczałoby,
że chłopa wyceniono na dużo ponad 30  tysięcy w  dzisiejszych



pieniądzach. Jak podkreśla Michał Rauszer, do podobnych wyrównań
i dopłat dochodziło często.

Znane są też historie, gdy ludzi sprzedawano w  związku
z  wstąpieniem do klasztoru. W  1745  roku świeżo upieczony zakonnik
Robert Dobiejewski potwierdził, że zbył za 160 złotych (ponad 8 tysięcy
w  dzisiejszej walucie) „poddanego swego kowala jejmości pani
Korytowskiej”, która wcześniej go „zarezerwowała”[379].

Handel ludźmi bez ziemi notowano rzadko, ale też się zdarzał. I, jak
podkreślał historyk prawa Kazimierz Orzechowski, „musiał za sobą
pociągać zburzenie całej dotychczasowej egzystencji” kmiecia. Nawet
gdy poddanego zbywano z rodziną, dobytkiem ruchomym, ewentualnie
bydłem i  czeladzią, to tracił on oparcie w  gromadzie i  trafiał do
nieznanej społeczności, w której miał status obcego, wyrzutka[380]. Taki
był zapewne los niejakiego Macieja, o  którym wspomina dokument
z  1642  roku. Na mocy aktu szlachcic Jezierski sprzedał ziemię
i  mieszkańców. Maćka cenił jednak najwidoczniej tak wysoko, że
wyłączył go z  transakcji i  oddał swojemu synowi. A  tym samym:
w  „nagrodę” za wierną służbę pozbawił go domu, sąsiadów i  znanego
życia.

W  tylko nieco lepszej sytuacji byli ci chłopi, którymi poręczano
pożyczki. Obchodzono się z  nimi jak z  przedmiotami oddawanymi do
lombardu. Na poczet kredytu szły ich czynsze, powinności w  naturze,
ale też praca ich rąk. W  ramach transakcji narzucano im nowego,
tymczasowego pana, inne miejsce robót, nawet inny dom, bo umowy
zwykle miały aż roczny termin spłaty. W zamian szlachcic mógł liczyć
na spory zastrzyk gotówki. Przykładowo działający pod Krosnem
w  pierwszej połowie XVI  wieku Andrzej Pielsz Rogowski pod jednego
chłopa pożyczał od 6  do 22  złotych. Maksymalnie 15  tysięcy
w dzisiejszych pieniądzach[381].



„P

IX.
APOGEUM NĘDZY.

JAK MIESZKALI I WYGLĄDALI CHŁOPI
PAŃSZCZYŹNIANI?

rymitywne budowle pierwszych mieszkańców Ziemi” i  szałasy
dzikich nomadów stających na dłuższy popas w danym miejscu. Johann
Joseph Kausch stwierdził, że chaty polskich chłopów pańszczyźnianych,
oglądane u schyłku XVIII stulecia na południu kraju, skojarzyły mu się
właśnie z  takimi najnędzniejszymi z  możliwych siedzibami. Do
podobnych wniosków dochodzili inni podróżnicy. I często aż brakowało
im słów, by wyrazić lichotę życia wieśniaków nad Wisłą.

Pierwszy austriacki gubernator zagarniętej w  1772  roku Galicji,
hrabia Johann Baptist Anton von Pergen, pisał dosadnie, że miejscowi
włościanie wiodą życie bardziej bydlęce niż ludzkie. Francuz Charles
Ogier, któremu już we wcześniejszym stuleciu przyszło nocować
w  chłopskiej chacie, był tak zszokowany jej stanem, że nie zdołał się
nawet domyślić, do jakiego budynku go zaprowadzono. Na pewno
przecież nie do czyjegokolwiek domu[382].

Warunki wiejskiego bytowania pogarszały się od pierwszych dekad
XVII  wieku. Chłop pozbawiony ziemi, inwentarza żywego i  pieniędzy
nie mógł pozwolić sobie na większą siedzibę. Typowy dom zagrodnika
na Kujawach miał już tylko około 50 metrów kwadratowych. Po potopie
nawet to stanowiło pewien luksus. Chaty często odbudowywano
z  najgorszych materiałów, najbardziej prowizorycznymi metodami.
Były to raczej szałasy niż budynki. „Ściany chruściane, dach z  mchu
i liści, drzwi ze słomy” – opowiadał o powojennej architekturze wiejskiej
Wacław Potocki. I  skwitował: „Mogłyby się tam lęgnąć dzikie
zwierzęta”.



W  wielu miejscach takie urągające ludzkiej godności konstrukcje
sklecano tymczasowo. Chłopi próbowali zapewnić sobie jakiekolwiek
schronienie na pierwszą czy drugą powojenną zimę. Nie brakowało
jednak i osad, gdzie budy z chrustu i gliniane lepianki stały się nowym
standardem. Stanisław Staszic pisał u  schyłku XVIII  stulecia (sporo
ponad wiek od potopu!), że mieszkaniem ogromnej rzeszy polskich
wieśniaków są „lochy, czyli trochę nad ziemię wyniesione szałasy”.
Także Johann Joseph Kausch obserwował, że na prowincji „domy
buduje się ze ściśle plecionego chrustu” potem „wylepianego gliną”.

Tam, gdzie dwór pomagał wznosić nowe siedziby, po czym oddawał
je na użytek chłopom w  ramach załogi, starano się maksymalnie
upraszczać konstrukcje, ograniczać koszty. Znikały wysunięte
podcienia, dające dodatkowe miejsce do pracy. Klasyczny podział chaty
na trzy części – sień, izbę oraz komorę – też często ignorowano. Nawet
kmiecie trafiali do budynków bez komory. Zagrodnikom przydzielano
natomiast chaty z  jednym tylko ciasnym pomieszczeniem. Przy
folwarkach były poza tym stawiane dwojaki albo czworaki: zwiastuny
dzisiejszych bloków mieszkalnych, gdzie wspólnie gnieździło się po
kilka rodzin[383].

Coraz nędzniej prezentowały się całe zagrody. Wielu chłopów nie
miało osobnych obór, stajni, tylko skromną stodółkę. W efekcie wszelki
ich zwierzyniec żył w jednej chacie z rodziną. Obcokrajowcy wprost nie
mogli się nadziwić temu zjawisku. Ulrich von Werdum pisał, że „po
wsiach są izby, jak arki Noego, bo w nich przy piecu gromadzą się obok
ludzi także konie, krowy, cielęta, owce, świnie, kury, gęsi i  wszystkie
inne żyjące zwierzęta”. Fryzyjczyk pierwsze pomieszczenie typowej
chaty, sień, nazwał wprost stajnią. Charles’owi Ogierowi wydało się, że
tak należy określać cały budynek. „Walczyły tam o  miejsce bydlęta
zmieszane z ludźmi” – relacjonował własne doświadczenia. Znając jego
słowa, łatwo zrozumieć polską przyśpiewkę z  XVII  wieku, według
której: „chłop [w  swoim domu] na gnoju leży, świnia do niego bieży,
gówno mu w pysku dzierży”[384].



Komentarze podróżników znajdują potwierdzenie także w  licznych
dokumentach. Przykładowo, gdy w  roku 1748  w  Skotnikach pod
Krakowem zmarła jedna z  gospodyń, Rejna Kniecikowa, w  księdze
sądowej odnotowano, że pozostała po niej chata z  „oborką” oraz
„żłobem dla bydła” umieszczonymi w  sieni. Ten konkretny inwentarz
przynosi też inne wiadomości o  warunkach życia na małopolskiej wsi
przed niemal trzema stuleciami. W  obejściu poza chatynką była tylko
stodoła, w  niej zaś „stary wóz”. Gospodyni swój dobytek trzymała
w skrzyniach, ale też w meblu, którego u zarania epoki nowożytnej nie
spotykano  – szafie. Podobnie jak przytłaczająca większość chłopów
Rejna nie spała w  łóżku. W  jej chacie znajdowało się natomiast sześć
ław, a  więc sześć miejsc nocnego spoczynku. Sień była ciemna, okna
umieszczono za to w izbie. Były dwa, „ale tylko jedno ze szkłem”[385].

Podupadła zagroda polskiego chłopa na rysunku z przełomu XVIII i XIX stulecia.
(Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna)



O  radzeniu sobie bez łóżek pisał także Charles Ogier. Gdy
zakwaterowano go w wiejskim domostwie, goście dostali do dyspozycji
ławy, natomiast „gospodarz, jego żona, dzieci i dziewki służebne spali
zagrzebani w  sieczce”, na ziemi. Czasem tylko spotykało się jeden
„tapczan”, najprostsze posłanie. Co do okien, ich archaiczna
konstrukcja zwróciła uwagę Ulricha von Werdum. „Tutaj i  w  wielu
innych miejscach [w  Polsce] były z  pęcherzy rybich, przytwierdzonych
do drewnianych prątków zamiast kitu” – opowiadał wkrótce po potopie
szwedzkim. Podobne słowa mogłyby paść także w  epoce
stanisławowskiej, bo szkło raczej znikało ze wsi, niż się na niej
upowszechniało[386].

Domostwa przesiąkały „osobliwym odorem zwierząt”. Przede
wszystkim jednak stale unosił się w  nich gryzący dym. Zwłaszcza na
południu kraju rezygnowano z budowy kominów. Typowe kurne chaty
nowożytnej Polski tak opisał Francuz Gaspard de Tende:

 
Ponieważ izby te nie posiadają okapów komina, przeto pełne są skłębionego dymu, którego
jedynym ujściem jest wybite na wysokości czterech stóp nad ziemią okienko. Dlatego
każdy, kto wejdzie do takiej izby, pozostaje tam zgięty we dwoje, by nie udławić się
dymem, tak gęstym powyżej okna, że nie widać ściany.

 
Inni podróżnicy opowiadali o  dymie uciekającym tylko przez szpary
w chruście albo uchylone drzwi sieni. Zimą, gdy ciepło było konieczne
dla przetrwania mrozu, chłopi zatykali każdą szczelinę, rozmyślnie
dusili się w  morderczych oparach. Trudno się dziwić, że autor
anonimowych Uwag praktycznych o  poddanych polskich, kolportowanych
w  1790  roku, już na drugim miejscu na liście największych chłopskich
skarg zapisał: „Nie mieszkamy w  domach, tylko w  okopciałych
budach”[387]. Uderzający obraz nędzy panującej w  wieśniaczych
„szałasach” odmalował też Stanisław Staszic:

 
Słońce tam nie ma przystępu. Wnętrze jest zapchane smrodem i tym dobrotliwym dymem,
dzięki któremu chłopi nie muszą na swoją nędzę patrzeć. Dym pozbawia ich światła, aby



mniej cierpieli, ale też w  dzień i  w  nocy dusi ich, skracając mizerne życie  – a  najwięcej
w niemowlęcym wieku zabija.

W  tej smrodu i  dymu ciemnicy dzienną pracą strudzony gospodarz na zgniłym
spoczywa barłogu. Obok niego śpi mała, a  naga dziatwa na tym samym legowisku, na
którym krowa z cielęciem stoi i świnia z prosiętami leży.

 
W  Wielkopolsce domy były nieco porządniejsze, kominy dość częste.
Nawet jednak najzamożniejsze wsie pańszczyźniane nie robiły
wrażenia na przybyszach z  zewnątrz. Po objeździe północy i  zachodu
kraju Johann Joseph Kausch zdecydował się na bardzo wątpliwy
komplement. Stwierdził, że tam domostwa niewolników były... tylko
nieco gorsze niż w najbiedniejszych regionach Niemiec[388].

„Skóra do kości przyschła, żoną i dziećmi wiatr
powiewa”.

Upodlenie i desperacja

„Mizerne i  plugawe twarze, tępe fizjonomie, smród, łachmany
i robactwo”. Tak przybysz ze Śląska charakteryzował polskich chłopów
XVIII  stulecia. Inni autorzy chętnie pisali o  obszarpanych strojach
z najprostszego materiału i o tym, że wieśniacze dzieci przez pierwsze
lata życia biegają nago, bo rodzice nie mogą im zapewnić
jakiegokolwiek stroju. Dorośli natomiast ruszają do pracy jeśli nie boso,
to w  chodakach wykonanych „z  kory młodych drzew”. Już przed
potopem anonimowy ziemianin, autor Votum szlachcica polskiego, prosił
innych panów herbowych o  opamiętanie, bo przecież wieśniacy „nie
mają czym nagości okryć”. W  XVII  wieku był to raczej zabieg
retoryczny. Ale u  schyłku epoki sami chłopi skarżyli się w  suplikach:
„Nawet dzieci nasze, po piętnaście lat liczące, prócz koszuli jednej,
jeszcze ani kawałka sukna dla cieplejszego w  zimie okrycia nie
posiadają”.



W  relacjach stale powracał także temat głodu i  jego konsekwencji.
„W  Polsce lud wiejski to klasa ludzi źle żywionych, którzy ledwie
zachowali postać ludzką, którzy są zgrzybiali przed 40. rokiem życia
z braku odżywiania odpowiadającego ich trudom” – opowiadał Francuz
Étienne Dieudonné Chardon, zatrudniony nad Wisłą jako nauczyciel.
Nawet ostrzejsze komentarze padały z  ust Polaków. Sebastian Fabian
Klonowic pisał o  wyglądzie chłopów: „skóra skurczona głodem, kości
jedyną powłoką, to szkielety, nie ludzie”. W  Votum szlachcica polskiego
padł podobny komentarz. Autor, ogółem bardzo ostrożny w  swoich
sądach i miarkujący krytykę, o „ubogich chłopkach” stwierdził ostro, że
za sprawą panów i  księży „nie mają co jeść”. „Skóra do kości na nich
przyschła, żoną i  dziećmi wiatr powiewa”  – pisał. Po czym dodał, że
niewiele brakuje, a  rozleniwieni szlachcice zaczną wymagać od
poddanych, by w  ich imieniu chodzili do kościoła oraz klepali
pacierze[389].

Straszna nędza wpędzała ludność w rozpacz, skłaniała do najbardziej
desperackich kroków. Chłop, który – zgodnie ze słowami rybałtowskiej
piosenki – „mętną wodę pił, co dzień cepami bił, jak świnia w gnoju rył”,
nie marzył o poprawie losu, ale o przerwaniu cierpień. Według jednego
z XVIII-wiecznych autorów nawet modlitwy włościan przepełnione były
najdalej posuniętym pesymizmem. „O  dobry Boże, na Ciebie nie
spoglądamy jak na tyrana. Ty nam osładzasz to piekło, a  w  śmierci
czekamy ulgi” – mówiono na klęczkach. Zbliżone słowa można odnaleźć
w  skardze chłopów mazowieckich z  1789  roku. „Jesteśmy do tego
stopnia mizerii przyprowadzeni przez niesprawiedliwość i  nieludzkie
obchodzenie się z  nami, że nam milsze by było raczej to, żeby żyć
przestać, niż nadal tkwić w  takiej opresji”  – żalili się mieszkańcy
starostwa młodzieszyńskiego. Nie ma powodów sądzić, że były to czcze
słowa. Na wsi pańszczyźnianej nikogo bowiem nie dziwiły próby
samobójcze.

Jędrzej Skorupa z  Gumnisk na Podkarpaciu  – na początku lat 50.
XVIII wieku dotkliwie pobity przez dzierżawcę folwarku i pozbawiony



całego inwentarza, bo dał się okraść z pańskiego dobytku wiezionego na
targ  – postanowił z  sobą skończyć. „Brzytwą żywot przerżnąłem”  –
stwierdził później. Czyli: podciął żyły, ale znaleziono go i  odratowano,
zanim się wykrwawił. Inni faktycznie odbierali sobie życie. Wacław
Potocki pisał, że robili to pod ciężarem czynszów, dziesięcin
i  podatków, z  głodu, a  także ze strachu przed kolejnymi karami
fizycznymi. „Niejeden się też powiesić woli na powrozie niż mrzeć od
bicia albo w gąsiorze na mrozie” – podsumował szlachecki poeta[390].

„W gnuśności zasypia z rozpaczy”.
Apatia i rezygnacja

Częstszą reakcją na ucisk było jednak posunięte do skrajności
zobojętnienie na wszystko. Każde kolejne pokolenie wieśniaków
okazywało się coraz bardziej bierne, zrezygnowane. I  nie mogło być
inne. Nic, co przedsięwziął chłop, nie chroniło przecież od głodu
i  przemocy. „Całkowita apatia czyni go niedostępnym zarówno dla
wybuchów radości, jak i  rozpaczy” – pisał Hubert Vautrin. I wyjaśniał,
że nie wolno oczekiwać, iż człowiek, który nie ma prawa do własnego
domostwa, jest przerzucany przymusowo z  miejsca na miejsce, traci
wszelkie zapasy żywności na rzecz dziedzica i  musi mu uiszczać
ogromne daniny, będzie „cenić swoje życie” albo „dbać o  zachowanie
siebie i wychowanie potomstwa”[391].



Chłopi wypasający owce. XVII-wieczna rycina z traktatu Jakuba Kazimierza Haura.
(Haur Jakub Kazimierz, Skład abo skarbiec znakomity sekretow oekonomiey ziemianskiey,

Kraków 1693, domena publiczna)

Do podobnych wniosków dochodzili z  rzadka nawet ziemianie.
Wojewoda poznański Stefan Garczyński pytał w połowie XVIII stulecia:
„Jak gospodarzowi ma być miłe życie, gdy go co dzień włodarz
z  batogiem do pracy bez najmniejszego odpoczynku wypędza?”. Nie
czekał na odpowiedź; ta wydawała mu się oczywista. Także Józef
Wybicki podkreślał, że nie należy oczekiwać od niewolników
zaangażowania. „Dla kogóż ma taki gospodarować i  zbierać, gdy
bezpieczeństwa swej własności nie ma?”  – pisał.  – „Doskonalenie
rolnictwa nie jest interesem poddanego, zdziczony jak bydlę postępuje



on jak ruszona maszyna. Na wszystko jest nieczuły, jeżeli nie
w pijaństwie, to w gnuśności zasypia z rozpaczy”.

Przede wszystkim jednak to sami chłopi dobrze zdawali sobie sprawę
z faktu, że tkwią w pułapce bez wyjścia. Dobitnie pisano o tym w jednej
z wiejskich suplik zaniesionych przed Sejm Czteroletni:

 
Wlokąc nędzne życie w niepewności i ubóstwie, na cóż nam się przyda pracować, aby mieć
co zostawić naszym dzieciom. Przekonani przecież jesteśmy, że dziedziczyć po nas będą
tylko tę nędzę. Panom wolno bowiem zagarnąć i zabrać wyrobiony przez nas w pocie czoła
majątek. Pańska jest rola, którą uprawiamy i  obsiewamy. Pańskie są plony, które
zebraliśmy. Pański dom, w  którym mieszkamy. Pańskie zwierzęta, które wykarmiliśmy.
Pańskie nawet dzieci, które wypielęgnowaliśmy.

 
Oburzeni właściciele folwarków atakowali wieśniaczą gnuśność
i  lenistwo. Zarzucali niewolnikom, że „ręce opuszczają i  nawet
zbudowanych chałup nie naprawią”. Wprawdzie to oni sami
doprowadzili poddanych do najczarniejszej rozpaczy i  odebrali im
jakikolwiek powód do staranności, ale winę zrzucali, rzecz jasna, na
chłopstwo. Apatia ludu stanowiła kolejny oręż w  ręku przeciwników
jakichkolwiek, choćby najdrobniejszych reform. Bo przecież w  razie
poprawienia doli chłopów, a  tym bardziej ich „uwolnienia”, zaraz
musiałaby upaść gospodarka kraju... Tak jakby to nie nastąpiło już
wcześniej, staraniem samych szlachciców[392].

„Gruba wieśniaków naszych prostota, zadawnione do niewoli
przywyknięcie, nierządność i nieznajomość gospodarstwa będą zawsze
stać na drodze uskutecznieniu tak wspaniałego zamiaru” – komentował
pod koniec XVIII  wieku uznany prawnik Wincenty Skrzetuski. Nawet
Stanisław Staszic, tak otwarcie opowiadający się za najniższą warstwą,
przyznawał, że chłopi „długą niewolą znikczemnieni” nie mogą
otrzymać jakichkolwiek praw. A  w  każdym razie nie bez długiego
przygotowania, obmyślonego i  przeprowadzonego... przez ich
dotychczasowych ciemiężycieli. Z bydła nie dało się przecież „porywczo
i od razu” zrobić ludzi[393].



Propagatorzy oświecenia nie mieli wątpliwości, że letarg chłopów
wynikał z ich zezwierzęcenia, postępującego prymitywizmu. Na kartach
Głosu wolnego wolność ubezpieczającego, który swoim nazwiskiem
firmował (efemeryczny) król Stanisław Leszczyński, stwierdzono: „Lud
nasz pospolity staje się nikczemny, bo chłopi, robiąc tylko z przymusu,
nie mogą mieć żadnej ochoty do zarobku. Przy mizerii rozum
tępieje”[394]. Z  ostatnim zdaniem trudno się nie zgodzić. Ale przecież
„lenistwo” było też reakcją w  pełni zrozumiałą. Wręcz racjonalną, jak
powiedzieliby sadyści pokroju Anzelma Gostomskiego. Szlachcic sądził,
że opłaca mu się skrajnie męczyć i  wykorzystywać chłopa. Wieśniak
miał jednak wszelkie powody uważać, że w  jego interesie leży
nieróbstwo.

Po potopie żadna ilość pracy i  staranności nie przynosiła chłopu
korzyści. Wyjątkowe samozaparcie mogło wręcz pogrążyć gospodarza.
Jeśli wykazał się przed panem, ten składał na jego barki coraz większe
obowiązki, drenował jego oszczędności, narzucał mu dodatkowe
kontyngenty i  zmuszał do utrzymywania pomnożonego zwierzyńca.
W  razie większego sukcesu mógł wręcz zabrać umiejętnemu
poddanemu wszystko, czego ten się dorobił. W  niejednej wsi
rozmyślnie prowadzono to, co profesor Witold Kula nazwał „polityką
niwelacyjną”. Jej sedno wyrażono chociażby w  dworskiej instrukcji dla
dóbr Opatów wydanej w 1770 roku. Można w niej wyczytać, że ponieważ
jedni chłopi zebrali nieco większy dobytek, inni zaś tkwili w całkowitej
nędzy, to dochodzi do kłótni i  niesnasek. „Nastąpi dyspozycja
pomiaru”  – zapowiedziano. Majątki miały więc zostać podzielone
i  wyrównane. Bo przecież zdaniem zwierzchności tylko szlachcicowi
wolno było akumulować jakiekolwiek dobra[395].

Legalną drogą poddany nie mógł poprawić swego losu. Zostawało mu
cierpieć i  wyczekiwać śmierci albo się buntować. Tyle że polskim,
chłopskim sposobem.
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DŁUGI CIEŃ PAŃSZCZYZNY

akie było największe dziejowe osiągnięcie polskich chłopów? Co
wnieśli oni w  losy państwa i  narodu? Wpływowy XIX-wieczny

historyk Michał Bobrzyński nie miał wątpliwości: za włościański sukces
numer jeden uznał zbiegostwo[396].

Zjawisko uciekania poddanych do innych dóbr, regionów kraju,
a  w  skrajnych przypadkach nawet do ościennych państw na pewno
stanowiło naczelny problem z  perspektywy szlachciców. Posłowie
zajmowali się nim na sejmach częściej niż jakimkolwiek innym
zagadnieniem. W  XVI  wieku wydano w  tej sprawie 24  konstytucje.
W XVII – już 38. Jedną częściej niż co trzy lata.

Stale powtarzano, że chłop nie ma prawa porzucić zagrody i  swych
obowiązków pańszczyźnianych, a  tym bardziej zabrać ruchomego
dobytku, na który sam zapracował lub który odziedziczył po przodkach.
Zbiegom grożono najgorszymi karami. W  pierwszej kolejności
oczywiście śmiercią, choć, jak zwykle, ziemianie unikali zarządzania
egzekucji, by nie tracić siły roboczej. Jeśli ucieczka została udaremniona
albo chłopa udało się sprowadzić z  powrotem do majątku, sięgano
głównie po tortury fizyczne. Sprawca był chłostany, często wypalano
mu też piętno na czole, by łatwiej było go odnaleźć w  razie ponownej
próby wyrwania się z  niewoli. Zdarzało się, że przez kolejne miesiące
niedoszły zbieg pracował zakuty w  kajdany, o  czym pisali chociażby
publicyści XVIII-wiecznego „Monitora Warszawskiego”. Znane są też
przypadki podcinania chłopom ścięgien. Okaleczeni w ten sposób wciąż
byli w  stanie harować na roli, ale nie mogli swobodnie chodzić, a  tym
bardziej  – uciekać. Normą były jeszcze ogromne grzywny, konfiskaty.



Nakładano je nie tylko na winnych opuszczenia wioski, lecz także na
każdego, kto ociągał się z  pościgiem za zbiegiem albo wiedział
o  planowanej ucieczce i  nie doniósł o  niej dworowi. Wieśniak, który
posunął się dalej i  aktywnie pomógł krewnemu lub sąsiadowi
w  rejteradzie, mógł oczekiwać, że zostanie potraktowany równie
surowo, co sam zbieg. W  1747  roku pewien chłop miał za to „uszy
oberżnięte, szubienicę na czole wypaloną i nos w połowie oberżnięty”.
Dotkliwe sankcje spotykały też całą gromadę. W razie ucieczki jednego
gospodarza wszystkie jego obowiązki na rzecz dworu często spadały na
resztę mieszkańców wioski. Tak by na przyszłość skłonić społeczność
do wzajemnej kontroli i zmobilizować ją do kolaboracji[397].

Zarządzenia były surowe, a oficjalne ustawy stale ponawiane, bo też
żaden środek nie przynosił skutku. „Swawola wielka w  ludziach stanu
wiejskiego obydwu płci bardzo się rozpowszechniła, tak iż kmiecie z ról,
zagrodnicy z  zagród, synowie kmiecy i  córki ich od rodziców swoich,
słudzy od panów umyślnie uciekają”  – biegł tekst konstytucji
z  1593  roku. „Wielka dezolacja i  spustoszenie wsi naszych dzieje się
przez to, że poddani panów swoich dziedzicznych porzucają” – żalono
się w  łudząco podobnym dokumencie z  1632  roku. W  kraju bez sił
porządkowych, gdzie szlachta była niemal zupełnie wyjęta spod prawa,
niezwykle trudno było odnaleźć zbiega, a  tym bardziej zmusić go do
powrotu. Władza właściciela folwarku kończyła się przecież na granicy
jego włości. Dalej panowała anarchia[398].

Zdarzały się oczywiście przypadki, gdy niewolnik jednak wpadał na
powrót w sidła swego właściciela. Autor broszury O włościanach wydanej
w  1791  roku pisał nawet o  chłopie, który zdołał uciec za granicę,
wykształcił się w piśmie, potem jednak został namierzony przez dwór,
pojmany i przykładnie pokarany. Koniec końców światłego, marzącego
o lepszym życiu poddanego zmuszono, by na powrót łowił ryby oraz bił
cepami kłosy zboża. Znane są też chociażby historie chłopów-kleryków
wyrzucanych z  seminariów na rozkaz panów, którym uciekli, albo
mnichów usuwanych z  klasztorów, bo chciano znów zaciągnąć ich na



folwark. Przytłaczająca część zbiegów przepadała jednak, jak kamień
w  wodę. Niektórzy osiadali w  miastach. Inni włóczyli się po kraju za
doraźną pracą, dołączali do grasantów albo szli do Kozaków.
Zdecydowana większość przenosiła się jednak od jednego szlachcica do
drugiego. Polscy panowie równocześnie zwalczali zbiegostwo własnych
poddanych i  aktywnie starali się podkradać ludzi z  ościennych
majątków. W  tym właśnie aspekcie zbiegostwa, w  tej podwójnej
moralności i  hipokryzji, kryje się sekret jego dziejowego znaczenia.
Pierwszy gubernator Galicji, hrabia Pergen, miał słuszność, gdy
w  1773  roku pisał, że groźba ucieczki była jedynym, co ograniczało
szlachecką brutalność. Panowie, narażeni na utratę poddanych, musieli
zważać na to, jakie zasady obowiązują w  innych włościach regionu.
Może i  nie ograniczało ich jakiekolwiek prawo, ale często sami
hamowali się w  najbardziej sadystycznych zapędach, by nie
prowokować kolejnych ucieczek.



Za ucieczkę ze wsi chłopom grożono śmiercią. W praktyce szlachcic wolał jednak
wychłostać poddanego, wypalić mu piętno na ciele, podciąć ścięgna i odesłać go

z powrotem do pracy. Rycina XVI-wieczna. (Żywot Ezopa Fryga Mędrca obyczaynego,
Kraków 1578, domena publiczna)

Zjawisko wzajemnego podbierania chłopów, ich „wykocowywania”,
spowalniało wzrost pańszczyźnianych obciążeń; wprowadzało bardzo
niewielki, ale jednak aspekt konkurencji między ziemianami. Jeśli
sytuacja kilka wiosek dalej prezentowała się tylko nieco lepiej, trudno
było oczekiwać, że kmieć zaryzykuje wszystko dla poprawy swego losu.
Kiedy jednak oferowano, że będzie odrabiał wyraźnie niższą
pańszczyznę, dostanie załogę, a  przyszły pan jeszcze pomoże
w  zorganizowaniu ucieczki, pokusa często wygrywała z  obawami.
Dziedzic, który nie brał zagrożenia pod uwagę, mógł rychło znaleźć się
w  sytuacji opisanej przez Piotra Zbylitowskiego: „Moja rodna rola
odłogiem mi leży, ostatni chłopek ze wsi przed niewolą bieży”[399].



Znawca tematu, profesor Stanisław Śreniowski, podkreślał, że
uciekano z  majątków każdej kategorii: kościelnych, szlacheckich,
magnackich i  królewskich. Najczęściej decydowali się na to nędzarze,
chłopi bez żadnego majątku. Komornicy, zagrodnicy, desperaci wyzuci
z  perspektyw, na których dodatkowo ciążyły wielkie długi. Wśród
zbiegów nie brakowało też jednak kmieci najzamożniejszych  – oni,
wychodząc ze wsi, starali się zabrać cały inwentarz, rodzinę, służbę.

Szacuje się, że w latach potopu szwedzkiego i wojny z Rosją z samej
Żywiecczyzny uciekło ponad 5 tysięcy osób. W początkach XVIII wieku,
gdy przez Polskę znów przewalały się obce wojska, tylko z  kilkunastu
podkarpackich wsi nad Sanem zbiegło 743  chłopów. Nawet we
względnie spokojnej epoce stanisławowskiej z  dóbr szlacheckich
w  województwie krakowskim miało odejść bezprawnie
1400  poddanych. Częste były przypadki, gdy znikało kilka rodzin
jednocześnie; nawet takie, gdy wieś wyludniała się z  dnia na dzień.
Łącznie w całym kraju, przez wszystkie stulecia nieludzkiego wyzysku,
ucieczek musiały być setki tysięcy[400].

„Wiele szlachty zabili, Żydów wszystkich wycięli”.
Rebelie chłopskie

Zdarzało się też, że poddani stawiali dworskim urzędnikom i szlachcie
zbrojny opór. Strach przed zmasowaną rebelią, wojną chłopską,
nieustannie, już od XVI wieku, towarzyszył polskim elitom. Radykalne,
krwawe wystąpienia powtarzały się przecież w  krajach od Węgier po
Francję. I  to zwykle w  miejscach, gdzie włościan traktowano o  wiele
lepiej niż nad Wisłą. Panowie wiedzieli, że są znienawidzeni. „Ilu mają
poddanych, tylu nieprzyjaciół” – pisał w dobie renesansu Andrzej Frycz
Modrzewski. Podobne zdanie padło też w  toku procesu przed
sieradzkim sądem w  roku 1585. Trybunał stwierdził bez wahania, że
wieśniacy, gdyby tylko mogli, „z  pewnością by całą szlachtę wybili”.



Obawa przed buntem stała się dodatkowym argumentem za niewolą.
W  XVIII  wieku służyła też za skuteczny straszak na reformatorów.
Luminarzy, którzy chcieli poprawiać byt chłopów, napominano, że
niewiele potrzeba, by niewolnicy nabrali zuchwałości i  rzucili się na
panów.

Niekiedy chłopi ogłaszali strajk, odmawiali pracy, całą gromadą
atakowali dwór. Takie ruchawki rozpędzano w  ciągu dnia czy dwóch.
Czasem w gniewie gmin zabijał urzędnika i chłostał pana, który na co
dzień nie żałował kańczuga. Zdarzało się nawet, że zaskoczone oddziały
wojska wpadały pod wieśniacze kosy i przegrywały drobne potyczki. Do
brutalnych rozliczeń dochodziło zwłaszcza na peryferiach i  w  toku
wojen wewnętrznych. W  1631  roku zrewoltowani chłopi przez kilka
miesięcy trzymali w  szachu większość Podhala. W  1651  roku tamtejsi
włościanie znów zerwali się do walki przeciw szlachcie, przekonani
sfałszowanym dokumentem, że do działania zawezwał ich sam król.
Buntownicy zajęli nawet strategiczną twierdzę Czorsztyn, choć  – jak
odnotował badacz tematu  – „wyczyn ten nie był zbyt spektakularny,
gdyż na zamku znajdowały się tylko dwie osoby”. Rebelię stłumiono już
po dziesięciu dniach. Dla prowodyrów nie było litości. Lider, Aleksander
Kostka-Napierski, został wbity na pal. Jego wspólników ścięto
i poćwiartowano[401].

Wyraźne ludowe oblicze miały też zrywy kozackie, do których
gremialnie dołączali żądni odpłaty wieśniacy. W  toku powstania
Bohdana Chmielnickiego kanclerz wielki litewski Albrycht Stanisław
Radziwiłł zanotował z niewątpliwą przesadą:

 
Z  Litwy nowina przyszła, że 12  000  chłopów się zebrało, którzy niektóre miasteczka
porabowali, popalili, zwłaszcza Starodub [w  województwie smoleńskim] wzięli, wiele
szlachty zabili. Żydów, którzy uciekli do Homla, starosta im wydał i  wszystkich ich
wycięli. Także w  województwie bracławskim pospólstwo do buntu wzbudzone wszędzie
rabowało. Winnicę wycięli i niektórych wysoko urodzonych pomęczyli, święte sakramenty
podeptali.

 



Nawet ten autor, choć przerażony stugębnymi pogłoskami o chłopskich
okrucieństwach, przyznawał, że „wszystko u  nas nie sprawiło ruchu
i wszystkie rzeczy powoli szły”[402]. Innymi słowy: choć z Kozakami nie
zdołano sobie poradzić, to jednoczesne wystąpienia chłopskie szybko
wygasły, nie zagroziły państwu ani szlacheckiej zwierzchności.

Prawdziwie masowa rebelia ludowa, spędzająca nobilitowanym sen
z powiek, nigdy nie nadeszła. Do jakiegoś stopnia bojownicze nastroje
były rozpraszane przez skalę zbiegostwa. Chłop bardziej wierzył w to, że
uda mu się uciec, niż w szanse odniesienia sukcesu w orężnym starciu
z  tyranem. Nie bez znaczenia były też apatia, strach oraz rozpicie
włościan[403]. Przede wszystkim jednak na wsiach dobrze wiedziano, że
bunt nie wymaga kos i  pałek. A  dziesiątki tysięcy polskich folwarków
były pogrążone w  nieustannej, ciągnącej się przez stulecia, wojnie
podjazdowej.

„Chytrze bydlą z pany kmiecie”.
Codzienny opór

„Robić jak za pańszczyznę”  – mawiano już w  czasach nowożytnych.
I  odnoszono tę maksymę do pracy niedbałej, pozorowanej, wręcz
bezużytecznej[404]. Przymusowa robota na rzecz pana zawsze była
mniej efektywna od tej wykonywanej za pieniądze lub na własnym
zagonie. Nie chodzi wcale o  drobną różnicę. W  Prusach Królewskich
w  połowie XVI  wieku folwarki pańszczyźniane osiągały roczne plony
w  wysokości niespełna 1,5  tysiąca kop zboża. Te posługujące się pracą
najemną: nawet ponad 5  tysięcy kop. Tak długo, jak wymiar
tygodniowych robót nie spychał poddanych w  zupełną nędzę i  nie
uniemożliwiał im zajmowania się obejściem, także zbiory z  łanów
chłopskich były wyższe o  kilkadziesiąt procent od tych z  ziemi
folwarcznej[405].



Najprostsze, ale często też najskuteczniejsze metody biernego oporu
miały korzenie sięgające średniowiecza. Ledwie dwory zaczęły
wprowadzać tygodniowe robocizny, a kmiecie już wyszukiwali sposoby,
by odjąć sobie wysiłku i  zachować siły potrzebne do pracy na własny
rachunek. Prawdopodobnie w  roku 1483  powstał długi wiersz na ten
temat. Przepełniony wściekłością zbiór szlacheckich narzekań
i  pretensji jest zwykle publikowany jako Satyra na leniwych chłopów. To
jednak tytuł błędny. Tekst traktuje bowiem nie o  nieróbstwie, ale
cynicznym sprzeciwie i  sabotażu. „Chytrze bydlą [postępują] z  pany
kmiecie”  – użalał się nieznany autor. Troski swojej warstwy ujął tak
przekonująco, że przez kolejne stulecia chętnie je powtarzano. Od
dawna znany jest wydłużony i  uszczegółowiony wariant utworu
z  przełomu XVI i  XVII  stulecia. W  ostatnich latach odnaleziono też
kolejną przeróbkę, tym razem z epoki saskiej[406].

Co robił chłop, by wymigać się od pracy? Po pierwsze, wykorzystywał
każdy moment nieuwagi nadzorcy do odpoczynku, swobodnej
pogawędki, nawet drzemki. „Gdy pan przyjdzie, dobrze orze, gdy
odejdzie, to już gorzej” – narzekano. Robotę wykonywał nieuważnie, ale
też niespiesznie. Jeśli zaś w  ogóle nie spuszczano go z  oka, to na
przykład pozorował uszkodzenie narzędzi. Mógł celowo przewrócić
bronę i  klęknąć przy niej  – niby dla sprawdzenia sytuacji,
a  w  rzeczywistości dla odetchnięcia. Mógł też wyciągnąć kliny
utrzymujące pług w  całości, zakopać je w  ziemi, po czym powiedzieć
urzędnikowi, że nie ma innego wyjścia, jak tylko pójść do lasu, znaleźć
odpowiednią gałąź i  ociosać z  niej nowy kołek. To już dawało nawet
i  godzinę przerwy. Szlachcice, coraz bardziej świadomi podstępów,
zaczęli wprowadzać pańszczyznę wydziałową. Wymagali nie godzin
pracy, ale wykonania konkretnych zadań w  całości  – na przykład
zaorania wyznaczonego odcinka ziemi. W  odpowiedzi chłop pracował
szybciej... i jeszcze mniej uważnie. Nie chodziło mu o to, by zrobić rzecz
dobrze, ale tylko na tyle poprawnie, by nie oberwać od przystawa po
grzbiecie.



Niestaranny zasiew dawał żałosne plony. Płytka orka przyspieszała
jałowienie gleby. A  po leniwej młócce w  kłosach nadal zostawało
niewybite ziarno. I  taki właśnie był standard jakości w  polskim
rolnictwie. W  dobrach Żyrzyn na Lubelszczyźnie instruowano
nadzorców: „Pańszczyzną należy tak dysponować, aby większy pożytek
panu przynosiła. Leniwych w  odrabianiu wprzód upominać, potem
grozić, na ostatek przykładnie karać. Tak aby uprawa roli była
najlepsza”. W  innym tekście z  epoki szlachcic radził innym
posiadaczom ziemskim, by pilnowali przebiegłych kmiotków, bo ci
mogą wpływać na sąsiadów. Chodziło o to, by poddany się „nie psuł, ale
poprawiał”. W praktyce jednak psuli się wszyscy, a kary przynosiły tylko
doraźne efekty. Lud nie miał przecież żadnego powodu okazywać
zaangażowania[407].

Wieśniacy chętnie uciekali się też do symulanctwa. Typowy
przypadek zaobserwował Hubert Vautrin. „Pewnego razu uwagę moją
zwróciły głośne krzyki robotników rozlegające się na [wiejskim] placu
budowy”  – pisał.  – „Sześciu wysokich włościan okrzykami dodawało
sobie animuszu przy podnoszeniu beczki o  średnicy dwu i  pół stopy.
Zajrzałem do środka, ciekawy, co zawierała tak ciężkiego, aby
stwierdzić, że jest pusta, sucha i  bez dna”. Dla Francuza ten incydent
stanowił niewątpliwy dowód na skrajną głupotę polskich niewolników.
„Niedostatecznie rozwinięta inteligencja chłopa nie jest
kompensowana siłą fizyczną” – ocenił[408]. Nie przyszło mu do głowy, że
w rzeczywistości obserwuje, jak poddani „chytrze bydlą z pany”. Udają
pracę, opóźniając postęp robót i oszczędzając mięśnie.

Gdy chłopa przyłapano na podobnej sztuczce, najczęściej szedł
w  zaparte. Udawał pełne niezrozumienie; brak rozsądku posunięty do
absurdu. Jednocześnie zginał się w  pas i  czapkował szlachcicowi, by
ten  – omamiony popisami uległości  – dawał się przekonać, że ma do
czynienia z  matołkiem. I  że cała gromada składa się z  podobnych
głupców[409].



Na folwarku toczyła się nieustanna wojna podjazdowa między chłopami i panem. Jej
skutki odczuwamy do dzisiaj. Rycina XVIII-wieczna. (Biblioteka Narodowa/Polona,

domena publiczna)

Na pańskie pole poddany najchętniej szedł ze starymi, zużytymi
narzędziami, te sprawniejsze zostawiając na własny użytek.
Wyprowadzał też najsłabsze, chrome woły. Już pod koniec XVI  wieku
Anzelm Gostomski instruował, że „kmieć nie gorszym sprzężajem ma
panom robić, jak sobie i nie mniej ma przykładać się do każdej roboty,
jak do własnej”. Niewiele chyba wskórał. Dwa stulecia później,
w  instruktażu dworskim z  1771  roku, nadal żalono się, że poddani
„rzadko wychodzą na skarbową [folwarczną] robotę z  dobrym



narzędziem”. Kombinowano ze wszystkim: „wozami, sochami,
bronami, kosami, sierpami, cepami”.

Chłop, pędzony do roboty przed świtem, często skracał sobie drogę,
depcząc pańskie pola i  wybijając dziury w  płotach. Przytłoczony
czynszami i  daninami, wykorzystywał poza tym każdą okazję, by
potajemnie zaorać na własne potrzeby kawałek nieużytków,
przygotować sobie nowy zagon wśród zarośli albo nawet przesunąć
miedzę i  zagarnąć kawałek folwarcznego gruntu, nieobciążonego
świadczeniami. „Czyja kosa pierwsza, tego łąka szersza”  – mawiano.
A  dwory nie miały innego wyjścia, jak tylko ciągle trawić czas na
ponowne obmiary działek i  prowadzenie obsesyjnej ewidencji. Rzeczą
zwyczajną było też to, że żeńcy po skończonej pracy zabierali z  pola
wiązkę albo dwie zboża czy też siana. Im większy panował w  danym
miejscu wyzysk, tym prościej było o  podwędzenie części zbiorów.
Nadzorca nie był przecież w stanie schwytać każdego chłopa, jeśli pracę
kończono po zachodzie słońca, często w  niemal zupełnych
ciemnościach[410].

Powszechne były też rabunki z  folwarcznych obór, stajni, spichrzy,
składzików, a  zwłaszcza  – ze stodół. „Chłop do niczego na świecie nie
jest bardziej skłonny niż do kradzieży”  – pisał stanowczo Anzelm
Gostomski. Wacław Potocki podobnie utrzymywał, że „zawsze chłop
jest złodziejem”. Ale on przynajmniej był zdolny dostrzec źródła
zjawiska. Przyznawał, że tak samo, jak „głodny osioł nie słucha kija”, tak
też nie da się zastraszyć chłostą i  gąsiorem poddanych gotowych na
wszystko, byle „zatkać kiszki jęczmieniem lub żytem”. „Stąd kradzieży
najwięcej: kto nie chce mrzeć marnie, musi z  worem do cudzej iść
spiżarni”  – wnioskował. Ale wcale nie powstrzymywało go to przed
katowaniem i  zabijaniem poddanych, których przyłapał w  swoim
gumnie po zmroku[411].

Georg Forster, niemiecki botanik zatrudniony w  latach 70.
XVIII  stulecia na uniwersytecie w  Wilnie, pisał ze zgorszeniem, że
100  lat może nie wystarczyć do wytępienia „nieopisanego lenistwa”,



„zwierzęcości” i  „zupełnej głupoty” polskich chłopów. Także rodzimi
propagatorzy oświecenia twierdzili, że „zbydlęceni” poddani wymagają
pracy rozciągniętej na dekady lub nawet stulecia. W każdym razie zbyt
wielkiej, by już podejmować jakiekolwiek prawdziwie radykalne kroki.
Niechęć do stanowczych reform oraz niemoc w  konfrontacji
z  interesami tysięcy właścicieli ziemskich sprawiły, że pańszczyzna
przetrwała upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ograniczoną
wolność przyznali chłopom dopiero zaborcy[412]. Na początku
XX  stulecia w  odrodzonej Polsce wciąż zmagano się z  dziedzictwem
pańszczyzny: z  dawnymi nawykami, z  folwarcznym myśleniem, ze
zwichniętym systemem wartości, jaki szlachcice wpoili chłopom, by
wycisnąć z  nich jak największą korzyść. I  jaki zbudowali sami
niewolnicy, aby stawić zwierzchności skuteczny opór. Zresztą czy
dzisiaj jest inaczej?

Wstręt do pracy, nieufność wobec wszelkiej władzy, podejrzliwość
względem sąsiadów, skłonność do donosicielstwa, kombinatorstwo,
bezradne rozkładanie rąk i  „biadolenie”, pogarda szefów względem
podwładnych, przekonanie, że drobna kradzież z firmy albo urzędu jest
w  pełni uzasadniona, przyzwyczajenie do łapownictwa... Wszystko to,
co zwykle wrzucamy do jednego worka z etykietą „dziedzictwo PRL” ma
w  rzeczywistości znacznie głębsze korzenie. Polski eksperyment
z  socjalizmem trwał czterdzieści kilka lat. System pańszczyźniany  –
400. Czy należy się więc dziwić, że wciąż tkwimy w  okowach
folwarcznej mentalności?[413]



D

UWAGA O NOWOŻYTNYCH PIENIĄDZACH

la wygody czytelników kwoty zaczerpnięte ze źródeł każdorazowo
zapisuję w złotych polskich. Dotyczy to także treści cytatów, gdzie

pierwotnie często były wzmiankowane grzywny (1  grzywna =
48  groszy). Zawsze, gdy w  tekście jest mowa o  nowożytnych złotych
polskich lub florenach, mam na myśli sztywną jednostkę
obrachunkową. Tak samo należy rozumieć grosze (1  złoty polski =
30 groszy).

Cen sprzed wielu dekad, a  tym bardziej stuleci, nie da się
w  precyzyjny sposób przełożyć na współczesne pieniądze. Wielu
historyków ignoruje problem, podając tylko wartości oryginalne. A więc
liczby, które niewiele znaczą dla innych badaczy, a  co dopiero dla
zwykłych odbiorców. Niektórzy decydują się na wyjaśnienie, jakie
towary można było nabyć za określoną liczbę złotych czy groszy
w  danym czasie. Nawet ten sposób nie jest jednak intuicyjny. Przede
wszystkim zaś nie odzwierciedla wpływu inflacji i psucia monety.

Złoty polski z roku 1616 był wart ponad dwa razy mniej niż pół wieku
wcześniej. W roku 1658 już cztery razy mniej, a w 1750 – dziewięć razy.
Zmiany były tak duże i postępowały tak szybko, że wszelkie objaśnienia
należałoby ponawiać dla każdej dekady, aby ceny pozostały zrozumiałe.
Na szczęście istnieje alternatywne rozwiązanie.

Kwoty przytaczane w  książce przeliczam na dzisiejsze pieniądze,
posługując się metodą opracowaną przez profesora Zbigniewa
Żabińskiego. Sposób ten pozwala określić siłę nabywczą pieniądza
w dowolnym momencie dziejów poprzez porównanie kosztu dziennego
wyżywienia. Wszelkie wyniki należy oczywiście traktować jako
przybliżone i  brać pod uwagę ogromne różnice między gospodarką



epoki folwarcznej i tą obecną. Wyliczenia powinny jednak dawać pewne
wyobrażenie o tym, jak ogromnie wykorzystywano naszych przodków.

Metoda została szeroko omówiona w pracy profesora Żabińskiego pt.
Systemy pieniężne na ziemiach polskich (Ossolineum, Wrocław 1981). Jej
podstawowe założenia przedstawiłem w  artykule dostępnym pod
adresem: https://wielkahistoria.pl/?p=26619/. Obliczeń dokonałem,
wykorzystując koszyk dóbr dla roku  2020  oparty na danych GUS-
u i średnich cenach sklepowych.

https://wielkahistoria.pl/?p=26619/


M

UWAGA O JĘZYKU ŹRÓDEŁ

ieszkańcy Rzeczpospolitej z wieków XVI czy XVII posługiwali się
językiem polskim. Nie była to jednak taka sama polszczyzna, jak

ta, której używamy dzisiaj. Ogromnie zmienił się zasób słów, wiele
wyrazów wyszło z użycia, inne nabrały nowych form lub znaczeń. Nasi
przodkowie znali też odmienną gramatykę, interpunkcję, z  wielkim
rozmiłowaniem sięgali po łacińskie i  francuskie wtręty. Wszystko to
prowadzi do osobliwego problemu.

Miłośnikowi historii, który sięga po prace poświęcone nowożytności,
zwykle dużo prościej zrozumieć cytaty z  tekstów łacińskich lub
obcojęzycznych niż fragmenty zaczerpnięte bezpośrednio z rodzimych
źródeł. Pierwsze są przekładane na współczesną polszczyznę. Drugie –
nawet dla specjalisty mogą stanowić wyzwanie, jeśli nie ma on pod ręką
kilku słowników.

Trudność tę da się rozwiązać. Wystarczy traktować cytaty
staropolskie tak samo, jak wszystkie inne. I przekładać je na dzisiejszy
język. To właśnie staram się robić. Wypisy ze źródeł zawarte na kartach
niniejszej książki zostały poddane modernizacji. Na tyle, na ile było to
konieczne, aktualizowałem ich ortografię oraz gramatykę. W  cytatach
dokonywałem też skrótów, nie ingerowałem natomiast w  ich
merytorykę. Posiłkowałem się w  pierwszej kolejności Słownikiem
polszczyzny XVI wieku oraz Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII
i  XVIII  wieku. Odnośniki do pierwotnych wersji wszystkich źródeł
znajdują się w przypisach.
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