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Jacy byli chłopi?

Wieśniacy  w  tym  kraju  są biedniejsi  i  posępniejsi,  niż  w  innych,  które  zwiedziliśmy.
Gdziekolwiek zatrzymaliśmy się, przybiegli do nas gromadami żebracy i prosili o jałmużnę z
najpodlejszym natręctwem.

W  porównaniu  z  chłopami  szwajcarskimi,  którzy  są  grzeczni,  ale  również  wymagają
grzeczności, polscy są niewolniczo uniżeni: kłaniają się do ziemi zdjąwszy kapelusz, trzymają
go w ręku dopóty, póki im człowiek nie zejdzie z oczu.

Chłop  polski  ma wygląd  dziki,  spaloną,  ciemną,  prawie  czarną  twarz,  chude  policzki,
zapadnięte  oczy,  wzrost  niski;  porusza  się  wolno,  ogólna  apatia  czyni  go  niezdolnym do
odczucia zarówno wielkiej radości, jak cierpienia.

Zimą w prostym kożuchu, latem w koszuli i spodniach ze zgrzebnego płótna, boso, wlecze się
leniwie  za  swoim  chudym,  kudłatym  koniem,  ciągnącym  sochę,  którą  rozdziera
zachwaszczoną rolę, ażeby z niej zebrać zapas na zimę, niewystarczający mu na wyżywienie
rodziny i dobytku.

Włościanie,  których  liczbę  do  sześciu  milionów rachują,  zwani  chłopami,  stanowili  przed
podziałem 2/3 narodu. Mało się różniąc od bydła, nie mają żadnej własności, żyją z dnia na
dzień, gniją w brudzie i nędzy.

Dla  braku  światła  i  środków do  życia  połowa ich  potomstwa  przepada,  któraby  ludność
powiększyła … . Trzeba przyznać, że jakikolwiek los spotka Polskę, stan ich pogorszyć się nie
może.

Pięć części narodu polskiego stoi przed mymi oczyma. Widzę miliony stworzeń, z  których
jedne wpół  nago  chodzą,  drugie  skórą  albo  ostrą  siermięgą  okryte;  wszystkie wyschłe,
znędzniałe,  obrosłe,  zakopciałe;  mając  oczy  głęboko  w  głowie  zapadłe,  dychawicznemi
piersiami i bezustannie robią.

Posępne,  zadurzałe  i  głupie,  mało  czują  i  mało  myślą  —  to  ich  największą
szczęśliwością. Ledwie  w  nich  dostrzec  można  duszę  rozumną. Ich  zwierzchnia  postać  z
pierwszego wejrzenia więcej podobieństwa okazuje do zwierza, niźli do człowieka.

Właśnie  tak  ledwie  200  lat  temu  prezentowali  się  przodkowie  większości  z  nas.  Z  ich
zachowaniem i wyglądem współgrały również warunki, w jakich mieszkali. Przedstawiały się
one wprost tragicznie. 

Jak mieszkali?

.....chaty polskich chłopów pańszczyźnianych, oglądane u schyłku XVIII stulecia na południu
kraju, skojarzyły mu się właśnie z takimi najnędzniejszymi siedzibami.



.....włościanie wiodą życie bardzie bydlęce niż ludzkie.

Fot.1. Jednoizbowa chata na Podlasiu wybudowana w 1792 roku 

U  schyłku  XVIII  stulecia  (sporo  ponad  wiek  od  potopu!)  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 pod użytek chłopom na
bandyckich warunkach, 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, a więc właściciele „pełnych” gospodarstw, trafiali do budynków bez komory.
Zagrodnikom,  nie  dysponującym większym areałem ziemi,  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.

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.

Nie mieszkamy w domach, tylko w okopciałych budach.



...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”.  Ten
podróżnik pierwsze pomieszczenie typowej chaty, sień, nazwał wprost stajnią. 

Widok nędznych wsi zgadzał się zupełnie z mizerną okolicą, która je otacza.

Jak się żywili?

… prawie wyłącznie pokarmem roślinnym. Mięso (…) było rzadkie,  na wielkie  święta lub
wesela, chyba że udało się gdzie co upolować wbrew zakazom albo też porwać z sąsiedniej
wsi.

Łowiono też  ptaki  na  różne,  pomysłowe  sidła  i  zatrzaski.  Na Mazowszu także  i  gawrony
spożywano, żartobliwie stąd „mazowieckimi kurami“ nazywane. Jedzono ryby, o ile można je
było gdzie w pobliżu ułowić albo też ukraść z dworskiego stawu. Z kupnych znany był chyba
tylko śledź.

Mięso stanowiło rarytas, ale za to nabiału chłopi jedli dużo. W ich jadłospisie nie brakowało
mleka, sera, śmietany czy jaj. Te ostatnie nie tylko brano od niosek, ale też… podbierano
dzikiemu ptactwu. 

....gotowano  polewki  i  bryje,  pieczono  w  popiele  podpłomyki,  przyrządzano  wreszcie  w
specjalnych  piecach  chleb,  co  jednak  było  już  oznaką  wyższego  poziomu  technicznego  i
majątkowego.

Dopełnienie  jadłospisu  stanowiły  chętnie  zbierane  jagody,  grzyby,  orzechy  laskowe  oraz
dzisiaj wykorzystywane już tylko jako pasza dla zwierząt orzechy wodne. Ktoś może zapytać, a
co z ziemniakami? Te w Polsce zaczęto uprawiać na szerszą skalę w drugiej połowie XVIII
wieku. Podstawą chłopskiego jadłospisu stały się zaś dopiero w XIX stuleciu.

Tak stołowano się okresach, gdy akurat żadna susza, powódź albo przymrozki nie zniszczyły
upraw.  W czasach nieurodzaju  lub wojen,  które  dla chłopów oznaczały  przede  wszystkim
głód,  ludność  wiejska  w  znacznym  stopniu  przeistaczała  się  w  zbieraczy  żywiących  się
wszystkim, co udało się znaleźć w lasach i na polach.”

Jak pracowali?

Nieludzki i wprost niewyobrażalny wyzysk. Praca tak ciężka, że do podobnej nie zmuszano
nawet  zwierząt.  Żałosne  zarobki,  brak  jakiejkolwiek  opieki  i  horrendalne  warunki  życia.
Polscy chłopi pańszczyźniani nie byli wcale zdrowi, silni i zahartowani. W przededniu upadku
Rzeczypospolitej przedstawiali obraz nędzy i rozpaczy.

Do pracy należało stawić się równo ze świtem, a ten kto się ociągał był bezlitośnie katowany.
Przymusowa robota na pańskim gospodarstwie trwała nawet czternaście godzin na dobę. Bo
przecież, zgodnie z wytycznymi szlacheckich autorytetów, próżniactwo „do sromotnej śmierci
i upadku” prowadzi.

W większości folwarków w nowożytnej Rzeczpospolitej chłop pańszczyźniany miał obowiązek
stawić się do pracy równo ze świtem. Żadnych spóźnień nie tolerowano.



W celu wywiązania się z obowiązku chłop wstawał godzinę czy dwie przed świtem. Czasem
więcej, jeśli przed pracą potrzebował nakarmić własne zwierzęta.

Najgorzej mieli ci, którym nakazywano pracować na folwarku w innej miejscowości. 

....na pana niewolnik haruje 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 ....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.

.....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 trzynastu, czternastu godzin
na dobę. Fakt, że nie zawsze było to aż tyle budził irytację zarządców.

W  okresie  szczytowego  wypoczwarzenia  systemu  pańszczyźnianego  nawet  gospodarzy
osadzonych na skromnych poletkach, ledwo pozwalających na wyżywienie rodziny, zmuszano,
by niemal każdego dnia stawiali się do pracy na pańskim lub wysyłali do przymusowej roboty
jednego z domowników.

Faktyczny  wymiar  pańszczyzny  w  wieku  XVIII  mógł  sięgać  i  przeszło  dziesięciu  dni
tygodniowo. A to już oznaczało pracę dwóch lub trzech członków rodziny jednocześnie.

Wolne były niedziele, a niekiedy jeszcze jeden stały dzień w tygodniu. Tylko wtedy kmieć mógł
zajmować się własnym spłachetkiem ziemi i swoją oborą. Taka odrobina czasu rzecz jasna nie
wystarczała, by zapewnić rodzinie żywność konieczną do przetrwania kolejnej zimy.

Nieraz zdarzało się, że wieśniak, powróciwszy z pańszczyzny, spędzał 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.

......próżniactwo „do sromotnej  śmierci i  upadku” prowadzi.  I  że należy w związku z tym
pilnować, aby chłop nie odpoczywał nigdy. 

https://wielkahistoria.pl/czy-polscy-chlopi-panszczyzniani-byli-niewolnikami/


Przodkowie większości Polaków byli niewolnikami traktowanymi często gorzej niż zwierzęta.

......nowożytna szlachta korzystała z nieograniczonej władzy nad chłopami

Czym się zajmowali?

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”…

„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”.

 


