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WZORZEC MORALNEGO CH£OPA.
ANALIZA OBYCZAJOWOŒCI XIX-WIECZNEGO CH£OPA
W OPARCIU O LITERATURÊ DLA LUDU

Polska wieœ w XIX wieku by³a terenem, na którym wystêpowa³y zró¿nicowane procesy
zmieniaj¹ce jej oblicze. Szczególnie widoczne zmiany nast¹pi³y po powstaniu stycznio-
wym i odnosi³y siê do ca³oœci ¿ycia codziennego. Ewoluowa³a spo³eczna struktura wsi, za-
nika³y dotychczasowe podzia³y spo³eczne, a ich miejsce zajmowa³y nowe. Wieœ powoli
zaczê³a siê otwieraæ na inne œrodowiska.

Powoli zmienia³a siê œwiadomoœæ spo³eczna lokalnej spo³ecznoœci oraz kszta³t stosun-
ków interpersonalnych zachodz¹cych pomiêdzy mieszkañcami wsi. Przemianom uleg³o
równie¿ nastawienie do wiedzy. Zanim jednak sami ch³opi zaczêli garn¹æ siê do nauki, ju¿
na prze³omie XVIII i XIX wieku w polskiej myœli spo³ecznej pojawi³y siê koncepcje stwo-
rzenia odrêbnego piœmiennictwa przeznaczonego dla ni¿szych warstw spo³ecznych i dosto-
sowanego do ich mo¿liwoœci percepcyjnych. Dla omawianego rodzaju piœmiennictwa
przyjêto nazwê „literatura dla ludu”, oddaj¹c istotê zjawiska.

Literatura dla ludu wyrasta³a na gruncie regionalnych potrzeb spo³ecznych, narodo-
wych i kulturalnych. Jej zró¿nicowanie okreœla³a przede wszystkim ogólna sytuacja poli-
tyczna w poszczególnych zaborach oraz poziom kultury ludu bêd¹cy wynikiem pa-
nuj¹cych stosunków spo³eczno-ekonomicznych. Polityka germanizacji i asymilacji w za-
borze pruskim, system pañszczyŸnianej zale¿noœci w Królestwie Polskim, antagonizmy
klasowe w Galicji wp³ywa³y na charakter i kierunek rozwoju tego piœmiennictwa. Powa¿-
ny wp³yw na jego tendencje ideowe w po³owie XIX w. wywiera³a patronalistyczna inspi-
racja dzia³añ oœwiatowych ze strony kó³ szlacheckich i koœcielnych. Nie uda³o siê jednak,
mimo podejmowanych prób, stworzenie jakiejœ scentralizowanej, ogólnopolskiej organi-
zacji, która zajê³aby siê planowaniem rozwoju wydawnictw popularnoludowych, opraco-
waniem zasad piœmiennictwa dla ludu oraz ujednoliceniem regionalnych poczynañ. Twór-
czoœæ dla ludu rozwija³a siê od lat czterdziestych XIX w. w poszczególnych regionach
kraju nader ¿ywio³owo, ksi¹¿ka dociera³a do r¹k ludu w postaci literatury straganowej
o tematyce baœniowo-legendowej, przygodowo-awanturniczej, humorystycznej, pseudohi-
storycznej, abstynenckiej, hagiograficznej. Z biegiem czasu w miarê zmieniaj¹cych siê
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warunków spo³eczno-ekonomicznych i pod wp³ywem wstrz¹sów politycznych piœmien-
nictwo dla ludu sta³o siê pal¹c¹ kwesti¹ narodow¹, cywilizacyjn¹ i spo³eczn¹. Proces roz-
woju œwiadomoœci politycznej i obywatelskiej mas ludowych przyspiesza³ powstanie
kszta³c¹cych i wychowawczych rodzajów literatury dla ludu, stoj¹cych na odpowiednim
poziomie poznawczym i estetycznym. Podstawow¹ zasad¹ twórczoœci staje siê dydak-
tyzm. Oprócz bogatego piœmiennictwa poradniczo-utylitarnego, s³u¿¹cego lepszym i wy-
datniejszym sposobom gospodarowania, funkcjonowa³y gatunki popularnej beletrystyki,
a wiêc opowiadania oraz powiastki moralno-obyczajowe i historyczne, ¿yciorysy i obrazy
bohaterów narodowych, zbeletryzowane dzieje ojczyste dla ludu, powieœci dydaktyczno-
-spo³eczne, opisy geograficzne i opisy zabytków historycznych, a tak¿e utwory folklory-
styczne. Za pomoc¹ tej twórczoœci wpaja siê ludowi zasady moralne i normy spo³eczne,
budzi uczucia patriotyzmu, kultywuje œwiadomoœæ narodow¹ oraz obywatelsk¹. Szczegól-
nie pomocn¹ w kszta³towaniu tych zasad by³a regionalna prasa ludowa.

Ówczesna moralnoœæ spo³eczeñstwa, w tym równie¿ warstwy ch³opskiej, by³a nieroze-
rwalnie zwi¹zana z religi¹. Bycie chrzeœcijaninem powinno poci¹gaæ za sob¹ stosowanie
chrzeœcijañskich norm moralnych. Najni¿szy poziom wymagañ moralnych Koœcio³a kato-
lickiego wobec wiernych, pocz¹wszy do XVI w., by³ wyznaczony przez obowi¹zek pamiê-
ciowego opanowania Dekalogu. Dziesiêæ przykazañ wchodzi³o w sk³ad ka¿dego zestawu
zasad wiary, nawet najbardziej okrojonego na potrzeby najprostszych umys³ów. Dekalog
by³ zarazem niezwykle u¿yteczny w ¿yciu codziennym. Dla ch³opów ma³opolskich a¿ do
2. po³. XIX wieku by³ to nierzadko jedyny znany tekst kodyfikuj¹cy zasady postêpowania.
Regularna kontrola jego znajomoœci i przestrzegania dokonywana przez duchownych spra-
wi³a, ¿e odegra³ on decyduj¹c¹ rolê w kszta³towaniu postaw moralnych na wsi1.

Jednak nie tylko Dekalog kszta³towa³ ch³opski system etyczny. Na moralnoœæ ch³opów
wp³yw mia³y tak¿e inne teksty i zasady nauczane z ambony2, a tak¿e pocz¹wszy od koñca
XVIII wieku piœmiennictwo dla ludu, które zw³aszcza w 2. po³. XIX wieku wydawano
w du¿ych iloœciach.

Mo¿emy wyró¿niæ cztery Ÿród³a ówczesnego zainteresowania problemem oœwiecenia
mas ch³opskich. Po pierwsze – czyniono to z pobudek pañstwowo-narodowych, po drugie
– z przes³anek ekonomicznych, merkantylizm zosta³ wyparty przez now¹ teoriê ekono-
miczn¹ zwan¹ fizjokratyzmem, która Ÿród³a bogactwa upatrywa³a w rolnictwie, po trzecie
– o oœwiatê ludow¹ upominali siê lekarze zaniepokojeni du¿¹ œmiertelnoœci¹, zw³aszcza
wœród niemowl¹t ch³opskich, i wreszcie po czwarte – czyniono to z pobudek religijnych
i moralnych.

Pierwszym powa¿nym dzie³em napisanym na potrzeby edukowania mas ludowych
by³a Nauka obyczajowa ks. Grzegorza Piramowicza, stanowi¹ca jedn¹ z czterech czêœci
Elementarza dla szkó³ parafialnych narodowych wydanego w 1785 r.

Ks. Grzegorz Piramowicz by³ sekretarzem Towarzystwa do Ksi¹g Elementarnych, po-
wo³anego w 1775 r. przez Komisjê Edukacji Narodowej. To ono stworzy³o oœwieceniow¹
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koncepcjê piœmiennictwa dla ludu, której g³ówne za³o¿enia przetrwa³y w modyfikowanych
kszta³tach przez wiele dziesi¹tków lat.

O Nauce obyczajowej wyra¿ano siê z najwiêkszym uznaniem, np. Hugo Ko³³¹taj okre-
œli³ j¹ jako „dzie³o nieskoñczenie dobre” i doda³: „trudno bêdzie o lepsze”3.

Nauka obyczajowa – formalnie napisana jako podrêcznik szkolny – by³a faktycznie
ksi¹¿k¹ skierowan¹ do ka¿dego odbiorcy ludowego, bez wzglêdu na wiek. Z uwagi na po-
wszechny analfabetyzm ludnoœci ch³opskiej mog³a do osób starszych dotrzeæ nie bezpo-
œrednio, lecz poprzez dzieci, które nauczy³y siê czytaæ4.

Problematyka moralna stanowi zasadnicz¹ czêœæ ksi¹¿ki Piramowicza. Opieraj¹c siê na
g³oszonym przez fizjokratów prawie natury, zwróci³ uwagê na kszta³towanie w³aœciwych za-
chowañ w stosunkach miêdzyludzkich. Uczy³ wiêc czci dla rodziców, szacunku dla krew-
nych, szanowania wszystkich spotkanych w ¿yciu osób, w tym u³omnych i niemi³ych. Prze-
konywa³, ¿e nale¿y kierowaæ siê zasad¹ prawdy, sprawiedliwoœci, roztropnoœci, pamiêtaæ
o w³asnej godnoœci nakazuj¹cej pracowaæ na utrzymanie, a wstydziæ siê ¿ebractwa5.

Wskazania moralne ksi¹dz Piramowicz koñczy Powinnoœciami ku Bogu. Mówi¹c
o Bogu, kaza³ oddawaæ czeœæ „Mocy, M¹droœci i Opatrznoœci Jego Nieskoñczonej”6, jed-
nak¿e z zastrze¿eniem, i¿ prawdziwa pobo¿noœæ przejawia siê „w uczynkach, w dobrych
obyczajach, w sprawiedliwoœci, trzeŸwoœci, pracowitoœci”7.

Pierwsz¹ z cech autonomicznego ch³opskiego systemu moralnego by³o to, ¿e – podob-
nie jak systemy innych warstw spo³ecznych – relatywizowa³ on ocenê moraln¹ w zale¿no-
œci od statusu pope³niaj¹cej z³y uczynek osoby.

Oczywiœcie najwy¿sze wymagania stawiano ka¿demu cz³owiekowi w starszym wieku.
Wszystkie jego przewiny potêpiane by³y surowo jako nielicuj¹ce z godnoœci¹ pochodz¹c¹
z doœwiadczenia ¿yciowego. Tak¿e osoby dojrza³e i stateczne oceniane by³y doœæ rygory-
stycznie, zw³aszcza jeœli przewina mia³a charakter obyczajowy. Nie znaczy wszak¿e, ¿e
grzechy m³odzie¿y uchodzi³y p³azem. Jednak w wypadku wystêpków przeciwko etyce
seksualnej na jakoœæ os¹du moralnego mia³a wp³yw równie¿ p³eæ sprawcy, w zale¿noœci
od poziomu dopuszczalnoœci poszczególnych grzechów ró¿nego dla kobiet i mê¿czyzn8.
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Rola osób w starszym wieku by³a w lokalnej spo³ecznoœci bardzo wa¿na, „bêd¹c po-
desz³ym w leciach [...] powinienby dziesi¹tego nauczyæ i przyk³ad z siebie daæ m³odym”9.
Tak¹ te¿ rolê starszym mieszkañcom wsi przeznaczyli autorzy literatury dla ludu.

Pielgrzym w Dobromilu autorstwa Izabeli Czartoryskiej opowiada losy starego cz³owie-
ka, który wêdruj¹c przez jedn¹ z podkrakowskich wsi, Dobromil, napotka³ ch³opa o imieniu
Bira. Gospodarz nawi¹za³ z wêdrowcem rozmowê, a przekonawszy siê, ¿e ma do czynienia
z bogobojnym weteranem – patriot¹, zaprosi³ go na nocleg. Przybysz zamieszka³ u Birów,
a w zamian za mieszkanie i jedzenie odp³aci³ siê nauczaniem ich dzieci oraz dobroczynnym
wp³ywem na ca³¹ wieœ. W jego wypowiedziach: 22 „naukach” w pierwszej czêœci tekstu
oraz 20 „naukach” w czêœci drugiej zawarty jest ca³y materia³ dydaktyczno-wychowawczy,
jaki – zdaniem Czartoryskiej – nale¿a³o przekazywaæ mieszkañcom wsi. Tematów do po-
szczególnych nauk dostarcza³y zaistnia³e b¹dŸ zaaran¿owane sytuacje. Opisane w nich
przyk³ady zachowañ by³y punktem wyjœcia do mentorskich wypowiedzi potêpiaj¹cych wy-
stêpki, a zachêcaj¹cych do ¿ycia poczciwego. Inn¹ formê werbalnego umoralniania stano-
wi³y historyjki zawieraj¹ce przyk³ady dobrego i z³ego zachowania. Pielgrzym piêtnowa³ np.
bezdusznoœæ dzieci wobec starych rodziców, zdrady ma³¿eñskie, k³ótnie rodzinne i s¹siedz-
kie, znêcanie siê nad zwierzêtami, kradzie¿ lub niszczenie cudzej w³asnoœci, obojêtnoœæ na
potrzeby bliŸnich i inne przejawy z³ego postêpowania, a zachêca³ do godziwego ¿ycia.
Uwypuklone zosta³y te wady ch³opów, które – zdaniem autorki – by³y przyczyn¹ ich z³ej
sytuacji ¿yciowej, przede wszystkim lenistwo i pijañstwo. Czartoryska i inni twórcy ksi¹¿ek
dla ludu wi¹zali owe wady z panuj¹c¹ na wsi ciemnot¹ i tylko w moralnym oœwieceniu
szukali mo¿liwoœci ich zwalczania10. W ka¿dym tekœcie przedstawione zosta³y liczne do-
wody lenistwa i niedbalstwa mieszkañców wsi: ch³opi siê nie myj¹ i nie czesz¹, w izbach
brud i zaduch, na podwórzu gnojowisko, drogi grz¹skie i wyboiste, drzewa po³amane itd.
Te i podobne przyk³ady zosta³y uogólnione w stwierdzeniu typu: „Lenistwo jest najwiêksz¹
wad¹ ch³opa polskiego a zarazem Ÿród³em jego nêdzy”11.

Równie wielk¹ wad¹ ch³opów, a zarazem olbrzymim problemem spo³ecznym by³
w XIX wieku alkoholizm. Pijañstwo by³o rozpowszechnione w Europie ju¿ w poprzednich
stuleciach w konsekwencji pañskiego monopolu propinacyjnego. Wraz z rosn¹ca mobilno-
œci¹ ludzi przybywa³o karczem i szynków. W Galicji w 1880 r. jeden szynk przypada³ na
310 osób (Krakowie – na 150). W latach 1890–1901 za przekroczenie ustawy o pijañstwie
s¹dzono w zaborze austriackim 18 319 osób rocznie. Iloœæ czystego alkoholu przypadaj¹ca
na jednego mieszkañca ziem dawnej Rzeczypospolitej nale¿a³a do wy¿szych w Europie.
Powiadano, odwo³uj¹c siê do doœwiadczeñ innych narodów, ¿e to, „co Polak wypije przez
dzieñ, dla Niemca maj¹tek stanowi”12.
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Klêska alkoholizmu niepokoi³a jednak wielu, którzy podejmowali mniej lub bardziej
skoordynowane akcje o charakterze trzeŸwoœciowym. Równie¿ w pismach dla ludu wal-
czono z na³ogiem pijañstwa. Temat ten podejmowano nader chêtnie w ró¿nej formie. Naj-
czêœciej przybiera³ formê fabularyzowanej powiastki umoralniaj¹cej, w której ukazywano
skutki tego na³ogu, podkreœlaj¹c, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ, gdy pieni¹dze wydawane na
wódkê zostan¹ przeznaczone na gospodarstwo13. W powiastce ksiêdza Józefa Janiszew-
skiego Dobry przyk³ad cuda dzia³a14 podany jest ¿yciorys poety ludowego Ferdynanda
Kurasia – abstynenta, autora piêciu tomików poetyckich. Józef Hopcas w powiastce Stary
Grzegorz omawia a¿ trzy kwestie: pijañstwo, parcelacjê ziemi i emigracjê zarobkow¹15.
¯yd Jankiel i jemu podobni rozpijali wieœ, namawiali do wyjazdu za chlebem, kupowali za
pó³ darmo ziemiê ch³opsk¹. Gdy Grzegorz skupi³ wokó³ siebie coraz wiêcej ludzi stro-
ni¹cych od wódki, jednoczeœnie wspomaga³ ich i przeciwdzia³a³ sprzedaniu gruntów ¯ydo-
wi przez Bartka Rze¿uchê, Kowalika i Lisa, arendarz namówi³ Bugaja, który by³ leniwy
i dawa³ siê rozpijaæ, do podpalenia chaty Grzegorza. Przez zaprószenie z fajki podpali³
tak¿e stodo³ê ¯yda. W ten sposób pokrzywdzeni zostali Grzegorz i ¯yd16.

Publikacja o charakterze religijno-umoralniaj¹cym przekonywa³y ch³opów o koniecz-
noœci akceptacji rzeczywistoœci, gdy¿ pochodzi³a ona ze zrz¹dzenia opatrznoœci17. Mamy
tutaj do czynienia z sakralizacj¹ dzia³añ cz³owieka i œwiata przyrody. Podejmuj¹c jakiekol-
wiek dzia³anie w polu, gospodarstwie lub domu, nale¿a³o wczeœniej wykonaæ okreœlone
czynnoœci nadaj¹ce mu sakralny charakter. Mia³o to zagwarantowaæ powodzenie podjêtych
dzia³añ. „Pocz¹tek i zakoñczenie ¿niw, sk³adowanie i m³ócenie zbo¿a, mielenie ziarna, do-
jenie krowy [...], œcinanie drzewa na budulec i zbieranie drzewa opa³owego, budowa do-
mu, przygotowanie i spo¿ycie posi³ku – wszystkim tym aktom maj¹cym na celu konsump-
cjê naturalnych produktów – towarzyszy³y i nadal towarzysz¹ obrzêdy religijne, dziêkczy-
nienia, b³ogos³awieñstwa”18.

Wykonanie aktów sakralizuj¹cych przed podjêciem dzia³ania mia³o, w œwiadomoœci
osoby je wykonuj¹cej, podwójne znaczenie. S³u¿y³o uzyskaniu aktu przyzwolenia na po-
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17 D. Markowska, Rodzina wiejska na Podlasiu 1864–1964, Wroc³aw 1970, s. 77.
18 W.I. Thomas, F. Znaniecki, Ch³op polski w Europie i Ameryce, t. 1, Warszawa 1976, s. 185.



dejmowane dzia³anie. Mia³o te¿ swoje znaczenie psychiczne: wszak zosta³y wype³nione
wszystkie niezbêdne czynnoœci do tego, aby podjête dzia³anie mia³o szanse powodzenia19.

Uzale¿nienie od woli bo¿ej obejmowa³o, jak ju¿ wczeœniej wspominaliœmy, najwa¿-
niejsze wydarzenia w ¿yciu cz³owieka. W myœl ówczesnych wyobra¿eñ Bóg wybiera
ma³¿onka, daje potomstwo, zsy³a kalectwo, chorobê i œmieræ20. Redaktor „Wielkopolani-
na” Aleksy Prusinowski nakazywa³ wznosiæ mod³y za ojczyznê, t³umacz¹c, ¿e gdy ludzie
bêd¹ pobo¿ni, wtedy Bóg przywróci potêgê pañstwu polskiemu21. „Kmiotek” w swej pu-
blicystyce przypomina³, ¿e Bóg „daje szczêœcie wszystkim, którzy na nie zas³uguj¹”, ¿e
„strze¿onego i Pan Bóg strze¿e”, ¿e wszystkie troski, zmartwienia, cierpienia, tak¿e bieda,
znajduj¹ uzasadnienie w religii22. Od woli boskiej uzale¿nione by³y bowiem tak¿e takie
sprawy, jak przypadkowa œmieræ krowy przez zad³awienie siê czy te¿ wybór rzemios³a.

Zatem idealny porz¹dek œwiata, jaki ówczesny ch³op powinien mieæ przyswojony,
wygl¹da³by tak: wola boska siê dzieje, cz³owiek zaœ podlega jej ca³kowicie i z pe³nym za-
ufaniem, choæ Bóg ma w zwyczaju czasem go ciê¿ko doœwiadczyæ. Ten idealny stan jed-
nak ci¹gle jest burzony przez cz³owieka, który ulega grzechom. Grzech jest sprzeciwem
wobec Boga i jego urz¹dzenia œwiata. Jednak grzesz¹c, cz³owiek nie jest w stanie odmie-
niæ woli boskiej, za to prowokuje Boga do tego, aby wymierzy³ karê. Kara za pope³nienie
grzechu dosiêga przestêpcê ju¿ w ¿yciu doczesnym23.

O pozycji w wiejskiej spo³ecznoœci decydowa³a iloœæ posiadanej ziemi i jej dochodo-
woœæ albo inaczej: liczba „ogonów koñskich i krowich”24. Najgorszy by³ los komorników,
którzy pozostawali bez sta³ego zatrudnienia. Pracowali dorywczo z dnia na dzieñ, imali siê
ka¿dego zajêcia. W razie pope³nienia w okolicy przestêpstwa byli podejrzani jako pierwsi.
Najczêœciej spoœród nich rekrutowali siê emigranci.

Zamo¿nych otaczano szacunkiem i powa¿aniem. Do nich zwracano siê o poradê. Gdy
w Ch³opach W³adys³awa Reymonta rozwa¿ano sprawê wygnania Jagny ze wsi, jeden
z uczestników zebrania przemówi³ w taki sposób: „A kaj¿e to Antek Boryna? Ca³a wieœ
siê zebra³a, on pierwszy w Lipcach gospodarz, to przez niego nie mo¿na radziæ, bêdzie
niewa¿ne”25.

Ciekaw¹ charakterystykê pouw³aszczeniowej wsi galicyjskiej da³ równie¿ W³adys³aw
Ludwik Anczyc, jeden z wybitniejszych twórców piœmiennictwa dla ludu. Jego Ch³opi
arystokraci, szkic dramatyczny w jednej ods³onie ze œpiewkami26, wyró¿nia³ siê realizmem
etnograficznym, psychologicznym i spo³ecznym zró¿nicowaniem ch³opskich postaci.

Autor w utworze tym zrywa z idealizacj¹ wsi, moralizowaniem „poczciwego kmiotka”
i bezkrytyczn¹ pochwa³¹ jego cnót, przywi¹zania do rodzimej tradycji i narodowego oby-
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czaju. Anczyc pod wp³ywem wydarzeñ 1846 i 1848 r. ujmuje problem socjalnej, gospo-
darczej i obyczajowej sytuacji galicyjskiego ch³opa na tle rzeczywistych konfliktów
spo³ecznoœci wiejskiej oraz g³êbokiego antagonizmu pomiêdzy ch³opami i szlacht¹. Na
przyk³adzie ch³opskiego œrodowiska w obwodzie jasielskim, zosta³a ukazana wieœ galicyj-
ska w okresie pouw³aszczeniowym, w której nast¹pi³o ju¿ rozwarstwienie ekonomiczne.
Z warstwy gospodarzy i zagrodników ukszta³towa³a siê arystokracja ch³opska, obok pozo-
stali uzale¿nieni od nich i pracuj¹cy dla nich komornicy. W tak wyizolowanej grupie
spo³ecznej, autor ods³ania brudne machinacje wiejskiej arystokracji ma³puj¹cej „panów”
i wynosz¹cej siê ponad stan. Ciemnymi barwami maluje wady ludu: chciwoœæ, pró¿niac-
two, ciemnotê, sk³onnoœæ do wystêpku, opilstwo, niechêæ do szlachty. W tym ponurym ob-
razie z³a, wystêpku i g³upoty pojawia siê ohydny plan porwania i przekazania w obce rêce
osieroconej Marysi, uknuty przez spanoszonych Koguciaków i arendarza Mojœka. Zgodnie
z dydaktyzmem utworów dla ludu sprawiedliwoœæ odnosi jednak triumf i cnota zostaje na-
grodzona. Marysia zostaje uratowana przez pojawiaj¹cego siê nagle swego ojca27.

Powy¿sze tezy rozwija³ Anczyc w kolejnych sztukach. W £obzowianach idealizowa³
patriarchalne stosunki spo³eczne, w B³a¿ku opêtanym wykazywa³ niedorzecznoœæ myœli
o przeobra¿eniu ch³opa w istotê równ¹ panu28.

Jak stwierdzi³ Ryszard Górski, znawca dramatu ludowego, autor powy¿szych sztuk
widzia³ w ch³opach wrodzone wady bêd¹ce g³ównym Ÿród³em ich z³ego losu, tote¿ popra-
wiæ egzystencje wsi chcia³ nie poprzez zmianê stosunków spo³ecznych, lecz drog¹ dzia³al-
noœci umoralniaj¹cej29.

Kontynuacj¹ takiego spojrzenia na lud sta³a siê niebawem twórczoœæ Walerego Wie-
log³owskiego. Prowadzi³ on w Krakowie ksiêgarniê katolick¹ dla w³oœcian i duchowieñstwa
oraz rozwija³ bogat¹ dzia³alnoœæ pisarsk¹, publicystyczn¹, wydawnicz¹ i organizacyjn¹. Zaj-
mowa³ siê równie¿ twórczoœci¹ dla ludu i o tematyce ludowej. Jego koncepcja ksi¹¿ki dla
ludu wynika³a z konserwatywnej ideologii oraz czynnego uczestnictwa w tworzeniu i reali-
zacji pracy organicznej30. W ci¹gu oœmiu lat uprawiania umoralniaj¹cej literatury dla ludu
napisa³ kilka ksi¹¿ek, które budzi³y du¿e zainteresowanie a zarazem du¿y sprzeciw.

Zacz¹³ od Obrazków z obyczajów ludu wiejskiego31. Zbiór zawiera szeœæ samoistnych
tekstów, których treœæ okreœlaj¹ tytu³y: Leniwy Bartek, Franek pijanica, Kuba jarmarczny,
Wsi z³odzieje i szkodnicy, Grzeszni rodzice i wystêpne dzieci, Narada gromadzka.

Bohaterowie zostali ukazani jako uosobienie wad. Pozbawieni zostali jakichkolwiek
rysów indywidualnych i cech pozytywnych. Obrazki s¹ wiêc w istocie satyr¹ wyolbrzy-
miaj¹c¹ wady ch³opstwa jako warstwy spo³ecznej32.
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Wielog³owski jest te¿ autorem powieœci dla ludu pt. Komornica, czyli tajemnice ¿ycia
wiejskiego33. Tym razem czytelnik, podobnie jak u Anczyca w Ch³opach arystokratach,
otrzyma³ obraz podkrakowskiej wsi ukazany poprzez losy bohaterów jednostkowych opi-
sane na tle ca³ej gromady.

Komornica jest opowieœci¹ o ciê¿kich zmaganiach z ¿yciem córki komornicy nêdzar-
ki; bohaterka Zoœka dziêki uczciwoœci, pobo¿noœci, pracowitoœci, pokorze wobec ludzi po
ciê¿kich doœwiadczeniach losu zostaje wynagrodzona. Otrzymuje spadek i poœlubia swoje-
go ukochanego. Autor przeprowadzi³ j¹ przez liczne doœwiadczenia wynikaj¹ce z postêpo-
wania ludzi z³ych, pozbawionych sumienia. Bohaterka przesz³a zwyciêsko wszystkie pró-
by i ju¿ na tym œwiecie otrzyma³a nagrodê. Jej krzywdziciele natomiast zostali srodze uka-
rani.

Komornica zosta³a przyjêta z du¿ym uznaniem przez krytykê. Jeden z recenzentów
wyrazi³ nawet przekonanie, ¿e Komornica jest najlepsz¹ ksi¹¿k¹ dla ludu i ¿e z pewnoœci¹
w historii czytelnictwa ludowego odegra taka rolê, jak¹ odegra³y powieœci Kraszewskiego
w czytelnictwie warstw oœwieconych34.

Tak du¿e zainteresowanie publicystyki twórczoœci¹ Wielog³owskiego pod wszystkimi
zaborami wynika³o z ówczesnej sytuacji spo³eczno-politycznej. Jego ksi¹¿ki ukazywa³y siê
w czasie wzrostu niepodleg³oœciowych d¹¿eñ i konspiracyjnych dzia³añ przygotowuj¹cych
wybuch powstania styczniowego, w którym i masy ch³opskie mia³y wzi¹æ udzia³. Wzra-
sta³a wiêc rola oœwiaty i literatury dla ludu. Obóz konserwatywny, do którego przynale¿a³
autor Komornicy, tworzy³ w³asn¹ koncepcjê. Nie chodzi³o w niej o kszta³towanie œwiado-
moœci narodowej mas ani o podnoszenie ich poziomu umys³owego, lecz o wychowanie
w duchu akceptacji istniej¹cego uk³adu spo³ecznego, pos³uszeñstwa wobec w³adzy œwiec-
kiej oraz moralnoœci chrzeœcijañskiej35.

Prze³om XIX i XX wieku by³ pocz¹tkiem szczególnego o¿ywienia wsi polskiej, w wy-
niku którego nast¹pi³y przemiany rozszerzaj¹ce zakres w³asnej podmiotowoœci. W wyniku
tych wszystkich przemian nastêpowa³o wspó³tworzenie przez ch³opów wspólnoty ponadlo-
kalnej oraz wzrost ich œwiadomoœci obywatelskiej. „Obywatel” zaczyna³ powoli uœwiada-
miaæ sobie przynale¿noœæ i duchow¹ ³¹cznoœæ z ca³¹ warstw¹ ch³opsk¹ oraz spo³eczn¹ rolê
w³asnej grupy w narodzie36.

Wieœ polska sta³a siê obiektem zainteresowañ ró¿nych si³ reprezentuj¹cych czêsto
sprzeczne orientacje polityczne. W 1904 r. powsta³ w Królestwie Polskim Zwi¹zek Ludo-
wy, a od lat 80. XIX w. coraz wiêksze wp³ywy w spo³eczeñstwie ma Narodowa Demokra-
cja. Endecy wydawali kilka pism dla ludu („Naród”, potem „Has³o”, a od 1908 r. „Wiado-
moœci Codzienne”) oraz mnóstwo broszur adresowanych wy³¹cznie do ludu (np. Gawêdy
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s¹siedzkie, Nie pijmy wódki, Przykazania narodowe, Pogadanki o pokarmach i nawozach
sztucznych, Broszury historyczne i religijne).

Naczeln¹ ide¹ ruchu ludowego by³o wyzwalanie ch³opów z dawnych postaw pañsz-
czyŸnianych, poprzez udzia³ w dzia³alnoœci oœwiatowej, politycznej, gospodarczej. Wa¿n¹
rolê w rozwoju ruchu ludowego odegra³y Towarzystwo Kó³ek Rolniczych im. St. Staszica,
czasopisma „Zaranie” (1907–1915), „Siewba” (1906–1908) oraz ukazuj¹ce siê od 1912 r.
pisma m³odzie¿owe „Dru¿yna” i „Nasza Dru¿yna”.

Profesor Stefan Kieniewicz tak oceni³ ówczesne dzia³ania: „Wszystkie te przeró¿ne
kó³ka rolnicze, TON-y, TSL-e, Macierze Szkolne itd. zrzesza³y dziesi¹tki tysiêcy ludzi
pracy, zatrudnia³y tysi¹ce bezinteresownych spo³eczników. By³y, rzecz jasna, agenturami
najró¿niejszych partii: od PPS-Lewicy a¿ po endecjê. Wszystkie razem i chyba bez
wyj¹tku dawa³y wiedzê o Polsce, uczy³y pracy dla Polski. I to jest ich zas³uga niezaprze-
czona, niezale¿nie od tych czy innych intencji politycznych werbowników”37.

Wraz z nowymi pr¹dami pojawia³y siê na wsi idee laicyzacji, które jednak nie mia³y
szerszego oparcia w tym œrodowisku. Dotychczasowe filary (ksi¹dz, rodzina i autorytet
starszego pokolenia), maj¹ce niepodzielny wp³yw na wychowanie i okreœlanie domi-
nuj¹cych wzorców moralnych, utraci³y jedynie czêœæ swojego monopolu. Praca duchowie-
ñstwa i jego sta³a obecnoœæ w ¿yciu mieszkañców wsi spowodowa³a, ¿e Koœció³ pozosta-
wa³ nadal jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji organizuj¹cych ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci.
Co wiêcej, by³ nadal, w wiêkszoœci, spiritus movens zachodz¹cych przemian38.

Sam zaœ katolicyzm pozosta³ nadal tradycyjny. Wieœ wci¹¿ pozostawa³a œrodowiskiem,
gdzie czas sakralny ³¹czy³ siê z czasem œwieckim. Wydarzenia polityczne nadal splata³y
siê z koœcielnymi. Dominuj¹cy zaœ system wartoœci opiera³ siê na spójnoœci realizowanych
w œrodowisku wiejskim norm moralnych i sposobów postêpowania z propagowanymi
przez Koœció³39.

Z analizy treœci omawianych pism dla ludu wynika, ¿e ich autorzy powa¿nie potrakto-
wali zadanie „oœwiecenia ludu”. Religia oraz moralistyka zajmowa³y dominuj¹c¹ pozycjê
wœród zagadnieñ poruszanych na ich ³amach. Mi³oœæ bliŸniego, pokora i zakaz u¿ywania
cudzej w³asnoœci to wartoœci moralne szczególnie w nich akcentowane ze wzglêdu na na-
stroje ch³opów. Autorzy byli œwiadomi, ¿e odwo³uj¹c siê do wspólnej religii, mo¿na by³o
naj³atwiej i najszybciej dotrzeæ do w³oœcian. Ich twórczoœæ odgrywa³a wiêc podwójna rolê.
Z jednej strony s³u¿y³a g³oszeniu prawd wiary i moralnoœci, z drugiej – by³a form¹
wp³ywania na pogl¹dy spo³eczne mieszkañców wsi, umacnia³a wiêzi narodowe.

Czytelnictwo, jakie rozwijano w 2. po³. XIX wieku w powsta³ych z inicjatywy stowa-
rzyszeñ oœwiatowych bibliotekach, wypo¿yczalniach i czytelniach ludowych, w których
eksponowano literaturê dla ludu, nabiera³o z biegiem lat coraz wiêkszego znaczenia
spo³ecznego40. Przemiany w œwiadomoœci ch³opskiej w kierunku uobywatelnienia i unaro-
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dowienia stawa³y siê powszechne. Mo¿emy zatem powiedzieæ, ¿e przekazywana przez li-
teraturê dla ludu wiedza religijna i umoralniaj¹ca oraz wiedza rolnicza, historyczna i poli-
tyczna s³u¿y³y „oœwieceniu ludu” i ¿e literatura ta przyczyni³a siê do zmian zachodz¹cych
na wsi polskiej.

PATTERN OF MORAL PEASANT.
CUSTOMS OF POLISH PEASANTS IN XIX CENTURY.
AN ANALYSIS OF POPULAR LITERATURE.

The paper discusses customs of Polish countryside inhabitants in partitioned Poland. The
author presents some aspects of social life, morality and folk culture. Popular literature has
played very important role in education of pesants, not only in agriculture and technology
but also in teaching of ethics. For historicians popular literature (handbooks, calendars,
brochures) is an important source of knowledge. Such analysis gives us a lot of infor-
mations about good and bad sides of everydaylife of countrymen in the past.
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