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Int€resują nas chłopi okresu historycznego przełomu w dziejach na
rodu i państwa polskiego. Wiąże się 0'11 z odzyska!I1iem niepodległości 

Polski w r. 1918 i ądbudową państwa z udziałem chłopów nie mających 
żadnych tradycji ani doświadczeń w tym względzie. Powstałe państwo 
polskie stało się szkołą obywatelstwa dla całej warstwy chłopskiej po 
raz pierwszy w jej dziejach, włączonej w procesy tworzenia własnego 
narodowego państwa z rządem Polaków na jego c:lJele. Jaki był stosunek 
chłopów urodzonych i wyrosłych pod obcym zaborem do państwa pol
skiego, z którym wiązali więcej lub mniej świadomie swoją przyszłość? 
Jak też widzieli i rozumieli własne sprawy chłopskie i sprawy Polski, 
jako odrodzonego państwa? Są to pyt3illia lIla które chciałoby się znać 

odpowiedź samych chropów. 
Publi!kowane prace, nielicme z tego 'okresu, macZJIl'ie liczniejsze z dTu

giego dziesięciolecia drugiej Rzeczypospolitej, oświetlają inne ważne 

sprawy, głównie politykę rządząCJ7(!h i wpływowych kół na jej kierunki. 
O wsi lubelskiej, jej obliczu społeczno-politycmym w szerokiej panora
mie stosunków tego regionu pisze Jan Jachymek w obszernej monografii 
niedawno wydanej.1 Trzeba podkreślić jej pionierską, 2inakomicie udaną, 
próbę objęcia wszystkich w danym czasie grup i kierunków politycznych 
działających w środowisku wiejskim. Niejednokrotnie autor odwołuje się 
do świadomości chłopów i jej przejawów w okresie poprzedzającym włas-

l J. J a c h y m e k: Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930-1939, Lub
lin 1975, s. 357. 
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ne analizy badawcze z lat 1930-1939. Są to ledwie pewne akcenty poli
tyC2ll1ej świadomości chłopów, słabo rozbudzonej w masach chłopskich. 
Jej rozwój miał przyjść późmiej, wzbogacony o doświadczenie pierwszych 
lat życia i pracy w Polsce niepodległej. 

Na tym właśnie najmniej badanym, pierwszym dziesięcioleciu Polski 
lat międzywojennych, z pewnymi przesunięciami poza jego ramy, pra
gniemy się zatrzymać świadomi trudności źródłowych. One to głównie 
spowodowały skok historyków na ,odcinku badań wsi i chłopów w drugie 
dziesięciolecie Polski lat międzywojennych. 

Podstawą żródł·ową dla nas są Pamiętniki Chłopów, wydane przez 
Instytut Gospodarstwa SpołeC7!nego w dwóch dużych tomach w latach 
1935 i 1936.2 Korzystający z rzadko pochodzących od chłopów źródeł 

informacji odwołują się do ich przydatności, głównie przy odtwarzaniu 
warunków bytu, a zwłaszcza koszmarnej dla wsi sytuacji, spowodowanej 
wielkim kryzysem światowym. Zaciążyła ona niewątpliwie na wspomnie
niach chłopów. Jednakże zawieraj ą one wiele im1ych spraw opisywanych 
z życia chłopów i Polski, której losami byli przejęci budując jej pod
stawy. 

O chłopach piszących pamiętniki pisał L. Krzywicki: 

"Są świadectwem, gdy chodzi o r1Jutkość, o energię, o wykształcenie, pamiętni
karze są powyżej i prawdopodobnie bardzo powyżej ogółu wieśniaczego" .3 

Stąd ich znajomość spraw i poziom świadomości nie może być miarą 
tego, co ogół chłopów prezentował w tym względzie. Nie twierdzimy za
tem, że wszyscy chłopi irnteresowali się ogólniejszymi sprawami, mając 
nader wiele kłopotów własnych jak utrzymać często wielodzJietlną rodzinę 
i zapewnić jej byt codzienny. Nie przejawiali też w masie swoje j dążeń 
do zmian i postępu. Nie wiele wychylali się poza opłotki swoich i sąsied
nich wsi, żyjąc i pracując d awm.ym i wzorami. Pamiętnikarze jako świa
tlejsi i bardziej rz'I.ltcy, od:maczali się szerszym horyzontem i chęcią wią
zania się z siłami postępu, często mieli własne zdanie i poglądy w wielu 
sprawach interesują'cych innych chłopów. N~e zapominali oni o tych, 
którzy cieszyli się autorytetem w gromadzie wioskowej, w gminie, w pa
rafii, wymieniali ich nazwiska. T,o poszerza krąg światlejszych chlopów, 
odmaczających się właSlI1ym światopoglądem i postawą, często aktywną 
i uspołecmioną. Ich liczba przewyższa liczbę chłopów, ktÓTych pamiętniki 
zostały wydrukowane. Pamiętnikarze są zatem reprezentantami zmacZil"lie 
liczniejszych kręgów światłych chłopów wybijających się ponad ogół. 

Próżne wydają się starania o statystyczne ich ujęcie. Pozostajemy z ko
nieczności przy dokumentacji jednostkowych pamiętnikarskich zapisek, 

2 W drugim tomie nie ma pamięt.nika z województwa lubelskiego. 
3 Pamiętniki Chłopów, Warszawa 1935, s. XIV. (Dalej w skrócie P. Chl.). 
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wynurneń i opi.tnii. Są to często opinie i uwagi szerokich kręgów warstwy 
chłopski'ej, zwłaszcza gdy dotyczą spraw ogó1m.ych. Pamiętn~kami osób 
są jedynie w częścia'ch traktujących o własnym ży-ciu i rodziny. 

Świat1opogląd cMopów kształt.owała suma doświadczeń zbiol'owych, po 
części lektura, w jakimś stopniu tradycja rodzinna. Chłopi pamię~nikarze 

prezentują osobowo'ść zbiorową swojej wsi, gminy, parafii, własnej ro
dziny, gdy żyła w harmonii. 

Korzystamy z dziewięciu pamiętników chłopów Lubels'ZCzyZlIlY. Nie 
jest to wiele, a jednocześnie wydaje się wystał'cza za podstawę dla son
dażowej próby na t.emat, 'co chłopi myśleli o Folsce i własnych chłopskich 
sprawach. Kojarzyły im się OiIle w świadomości jako sprawy sprzężone, 
których pomyślny lub niepomyślny rozwój wpływał na kształtowanie 
postaw szerokich kręgów warstwy chłopskiej. 

Za,c:onijmy ·od imfmmacji 'o miejscu zamieszkania, stanie majątkowym, 
wieku, vvykształce:niu, tradycja'ch rodzinnych i udziale pamiętnikarzy w 
życiu społeczno-organizacyjnym, które rozwijano dopiero w państwie 

polskim.' Wszystko t,o wpływal:o na brudz·eni,e i rozwój ich świadomości. 

Sześciu pamiętnikarzy posiadało własne gospodarstwa, często nabyte 
po długim okr-esie zarobkowania i wysługi \l1.a gospodarstwach rod'zllcÓW, 
częściej teściów małorolnych z powiatów: hrubieszowskiego i puławskie
go, dwóch średniorolnych z p'owiatów: puławskiego i zamojskiego, dwóch 
zamowych z powiatów: hrubieszowskiego i puławskiego, trzech było 

współwłaścicielami na nie podzielonych g,ospodarstwach (dziewięciomor-

4 Z wcześniejszych lat brak na ten temat informacj,i, aczkolwiek spółdzielnie 

i kółka rolnicze zakładano na wsi w zaborze rosyjs'kim od r. 1906. Oto krótki prze
gląd udziału pamiętTIlikarzy w ol'ganiZlacjach i innych instytUCjaCh społecznych. Czte
rech pamiętnikarzy, w tym trzech z pow. puławskiego bralo aktywny udZliał w :ruchu 
spółdzie-lczym, zajmując stanowiska prezesów i członków Rady Nadzorczej, Komisji 
Rew,i zyjnej w miej,<;c·owych spółdzielrtiach spożywczych, Kasach Stefczyka, mleczar
niach spółdzielczych. Dwóch pracowa10 jako skarbnicy w mleczarni spółdzielczej 

i w Kasi·e PożycZikowo-Oszczędnościowej. Dwóch należało do kółka rolniczego, jeden 
był prezesem kółka, przy którym zor,ganizował Ochotn~czą Straż Pożarną i był jej 
prezesem. Jeden był radnym gromadzkim i gminnym oraz przez cztery lata sołty
sem, brał udział w pracach samorządu gminy, był też opiekunem miejs-cowej dwu
klasowej sZlk'oły. Tenże awansował na działacza powiatoweg·o, będąc członkiem Spół
dzielni. Rolnicro-Handlowej w Puławach. Ogółem zajmował on cZloł-owe stanowiska 
w dziesięciu różnych ~nstytucjach i organizacjach, których często byl inic jatorem 
i współzałożycielem. Włączył się w wir pracy społec:z.nej po powrocie z Ameryki, 
u.porządkowaniu własnego gospodarstwa, otwarciu we wsi agencji pocztowej. Czwar
ty pamiętnikarz z pow. hrubieswwskiego nie wymienił swojej' dz.ialalnośd społecz
nej, zawiedziony i rozgoryczony bankructwami najprawdopodobniej spółdzielni. Wy
cofał się z dalszego w nich udziału, stwierdzając: "pozostało mi tylko dopłacać do 
udziałów" (P. CM., t. I, s. 416). Sceptycznie też oceniał działalność spółdzielczą na 
przełomie drugiej i trzeciej dekady XX w. jeden z puławiaków następującą uwagą : 

"dzisiaj każdy zniechęc·ony do wszystkiego". (P. Chl., t. I, s. 413). 
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gowym W pow. garwohńskim, piętnastomorgowym W pOW. łukowskim 
i jedenastomorgowym w pow. puławskim). Czternastomorgowego gospo
darstwa w pow. hrubieszowSlkim dorobił się cieśla wioskowy, przy pomocy 
zresztą syna z Kanady, który przysyłał pieniąd7ie. Inny małorolny gospo
darz w pow. puławslkim uprawiał kowalstwo. Wspó~właśoiciele nie podzie
lonych gospodan-stw, nie wyłączając dzieci gospoda·r.za zamożnego (dwu
d7i<iestomorgo'wy) zatrudniali się w charakterze robotników przy budowie, 
rżnięciu drzewa w lasach, wyrobie cegieł, kopaniu rowów i przy innych 
nadarzających się pracach zarobkowych. Najstarszy syn "włócznego" go
spodarza w pow. łukowskim pracował stale w brOlWarze koło Stoczka 
jaklO robotnik, a gdy ożenił się i ojoi,ec przekazał mu swoje piętll1astomor
gowe uszczuplone gospodarstwo na skutek pod:zńału pomiędzy młodsze 
rodzeństwo, nie porostał na nim. Postawiwszy budynki z myślą o pTacy 
na swoim, pcmz.ucił gospodarstwo rolne i powrócił do browaru jako fur
man. Starszy wiek i osłabione zdrowie me sprzyjały pozostaniu na fur
maństwie, musiał zatem powrócić ponowlIlie do gospodarstwa l"olnego. 
Zmuszony był jedm!ocZ'eŚll1ie do podejmowania zarobków p oboczmych, 
o któl'e było coraz trudniej w państwie polskim. W świetle opinii oj'ca 
pamiętnikarza możliwości zarobkowania w tej okolicy były pomyślniej
sze krótko prz-ed pierwszą wojną światową. 

O stałym i okresowym zarobkowaniu poza własnym gospodarstwem 
l"olnym, czy też gospodarstwem ojca, wspominają bez mała wszyscy pa
miętnikarze. Zarobione pieniądze dokładano do gospodarstwa, rzadziej 
przemaczano na kupno ubrania, czy żywności. NajwaŻilliejszą sprawą 

wszystkkh pracujących chłoP9W był'O oszczędZlalI1ie i ciułanie gr,osza na 
kupno ziemi. Niektórym nawet się udawało kupić tl"ochę gruntu dzięki 
ożenkowi z posaŻillą kobietą i zawsze przy nieodzownych pożyczkach. 
Te z k'Olei stawały się przyczyną stałego niedojadania i ustawiczmych 
zmagań -z liczmymi niedostatkami. Nie zamieTzamy Ikontynuować znanej 
sprawy zabiegów małorolnych a nawet średln'i:orolnych chropów o byt 
materialny i utrzymanie gospodarstwa rolnego. Z utI'Walonego na wsi 
zmyczaju trzymania się zagrody przez chłopów pracujących na roli pró
bował'O się wyłamać dwóch pamiętnikarzy. Drugi poza wymierni'oJnym 
wyżej robotnikiem w browarze był zatrudniony w 'CukroWll1i "Strzyżów" 
w pow. hrubieszoiWskim. Gospodarscy synowie chcieli zostać robotnikami, 
j'eden na'wet dwukTotnie powracał do browaru, pOTZUOOjąC gospodarstwo 
rolne, lecz rnie ostał się w zakładzie przemysłowym na stałe. Musiał po
zostać lIla roli, syn'a jako chłopca posłać do 'Ogrodnika, póżniej na pomoc
nika pastucha do fo,lwarku. Do dworu oddał też córki do pomocy "dwór-
100m", a drugi syn miał szczęście być zatrudlIli10nym u braci stelmachów 
i nauczył się zawodu. Piętnast'omorgowe gospodarstwo ojca pozostało 

jako współwłaSlIlościowe i należało do dziesięciorga dOTlosły'ch już dzieci. 
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,,0 spłacie nie ma mowy i lI1iltt nie jest spłacony" - pisał pamię1mikarz.s 

LiC7JIle rodzeństwo skazane na służbę w roli P'Omocników pastuchów w 
folwarku lub pomocy "dwÓIikom" czy też jako samod7Jielni pasterze 
u chłopów, porzucał'O służbę zakładając własne rodzmy, rzecz jasna ska
zane na zarobkowanie i nędzne warunki życia. 

Awans chł'Opa usiłującego wstać robotnikiem przemysłowym nie miał 
szans w rolniczym regionie, jakim była Lubelszczyzna w całym 'Okresie 
kapitalistycznej gospooaJ'lki Polski. Jedynie w flQlwarka-ch, czasem u za
możnych gospoda~y lI1a wsi i w nielicznych zakładach rolniczo-przemy
słowych ledwie część chłopów znajdowała dodatkowe zarobki okresowe, 
czasem stałe. Niektórzy uczyli się rzemiosła, zdobywając zawód cieśli, 

k'Owala, stelmacha lub inne, dodatkowo uprawiane przez chłopów posia
dających gospodarstwa rolne. 

Wśród chłopów pamiętnikarzy obok starań 'O własne gospodarstwo 
rolne, nie tyle z przywiązania do ziemi, co z braku innych źródeł utrzy
mania, ubOC7ine zarobki stall10wiły stały przedmiot ich troski i zabi-egów. 
Poznanie tego rytnku pracy, aczkolwiek bardzo trudne, z przyczyn źródło
wych jest kOll1iec:me. Najbardziej bowiem wnikliwe analizy struktury 
agraTlllej własn'Ości nie wyjaśniają w sposób dostatec7Jny warunków życia 
chłopów, ich 2lródeł utTZymaJIliia, często wielodzietnych rodzin. 

Starsi pamiętnikarze wspominali, że kilka ostatnich lat prred pierw
szą wojną światową było korzystnych dla uboc:mych zarobków, których 
,Ini€ brakowało chłopom". Drugi jakby pomyśl'l1liejszy 'Okres dla zarobko
wania nastąpił w Polsce niepodległej, w czasie zmiany waluty, "marek 
na złotówki wsie się zaroiły z zarobkiem, bo n:iIkt pieniędzy nie chował 
i najmowali ludzie d'O pomocy przy budowie, do wyrabiania cegły, ko
pania rowów w łące, tak było że co miał gospodarz sam zrobić jutro, to 
dzisiaj najął i zrobił" - pisał pamiętnikarz z pow. łukowskiego.6 Okreso
wa koniunktura na wiejskim rynku pracy zapewniała mężczy~nie 5 do 6 
złotych zarobku d7Jiennie. 

Nie dla wszystkich pamiętnikarzy można ustalić dokładny wiek. Naj
sta~y urod'WIly w 1875 r. liczył 58 lat pisząc pamiętnik, dwóch innych 
równ.ież miało powyżej pięćdziesięciu lat (51, 53). Do nich zbliiJony był 
wtiekiem jeden o nie ustalonych danych 'Ojciec kilkorga małoletnich dzieci 
w latach pierwszej WiOjlIly światowej. Trzej inni mieli około lat czter
dziestu (jeden 39). Dwaj najmłodsi urodzeni w XX w. (w T. 1904 i 1906) 
lI1ie mieli lat trzydziestu. 

Polrolenie starszych dobrze pamiętało panowanie zaborcy, najmłodsi 
wzrastali w atmosferze rozbudzonych nad71iei na bliskie odzyskanie rue-

I P. Ch!., s. 303. 
I Ibid., s. 305. 
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podległości Polski. Wszystkim nie obce było imię Polski, choć różne skoja
rzenia, nie pozbarwione nawet lęku, wywoływała myśl o państwie polskim. 

Wykształcenie pamiętnikarzy z wyjątkiem dwóch (garwoliniak ukoń
czył kHkumil'sięc:zmy kurs w Uniwersytecie Ludowym w Szycach, jeden 
z puławiaków dokształcał się przez pięć lat w Ameryce, będąc na emi
gracji) nie wykraczało poza podstawowe rzadko pełrne. Dwóch uczęszczało 
do rządowej szkoły rosyjskiej (jeden w Szczebrzeszynie, drugi w pow. 
puławskim). BozQstali uczyli się w domu lub w wiejskich szkółkach pry
watnych, tajnie utrzymywanych prrez chłopów. Najmłodsi otarli się 

o s:z:koły polskie, zakładane podczas wojny światowej na terenach oku
powanych przez Austriaków i Niemców. Ośmiu pamiętnikarzy pisze 
o swojej nauce czytania, pisania i samokształceniu luźnie uprawianym, 
czytając książki i gazety bez wyboru, jakie się nadarzyły. Sześciu uczęsz
czało przez rok lub dwa, po kilka miesięcy (dwa dQ trzech) do szkółek pry
watnych organizowanych przez chłopów. 

"Sz.koła była taka - pisze jeden z pamiętnikarzy - gospodarze zgodzriJi jakiego 
człowieka który umiał czytać i pisać po polsku i rosyjsku i ten uczył dzieci przez 
zimę, choć Moskale zabronili uczyć po polsku. Wiele razy to było, gdy straiJnicy ro
syjscy przyszli do wsi, my się uczymy, o Boże gdzie kto mógł tak uciekał oknem, 
drzwiami, na strych, byleby się prędzej skryć".? 

Prowadzenia nauki w wiejskiej szkółce czasem "podejmował się cMo
pak który skończył CZJtery czy p'ięć klas gimnazjum, a nie mógł się kształ
cić" - jak to było w pow. garwoHńskim w latach wojny.8 

Niekiedy była to szkółka we dworze, w której "panienka uczyła dzieci 
z pobliskich wsiów, po kryjomu przed I"tlSkiem [ ... J chodziłem do tej szkoły, 
przez jedną zimę, ojciec tam trochę zapłacił". W tej szkółce uczył się brat 
pamiętnikarz'a zgodzony na pomoc pastucha do folwarku. Trzech il11Ilych 
braci rodzice oddawali na pastuchów do gospodarzy, zastrzegając, że będą 
ich uczyli. "Trzy siootry matka nauczyli w domu czytać drukowanego" -
pisał pamię1mik1arz. Dwoje najm~odszych z rodzeństwa pod koniec wojny 
chodziło do szkoły polskiej.9 Rodzice pamiętnikarzy dokładali na ogół sta
rań o naukę dla dzieci. Często uczyli sami, a gdy byli analfabetami, co 
zdarzało się rzadko, wówczas uczył stryj, brat bądź ktoś obcy za wyna
grodzeniem. Jeden z pamiętnikarzy pisał: "nliestety na szkolnej ławce 
nie siedziałem dlIlia ni godziny, jestem samoukiem [ ... J Jeden ze starszych 
braci uczył mnie czytać na elementarzu i trocha pisać, tyle że mogłem się 
jako talw podpisać i tyle było mej naukPo W domowej nauce po elemen
tarzu przychodziła kolej na książkę od nabożeństwa, "jako najkonieczniej-

7 Ibid., s. 346. 
8 Ibid., s. 356. 
• Ibid., s. 304. 
10 Ibid., s. 311. 
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szą i najpotrr-zebllliejszą do modlitwy w kościele" - .pisał jeden z pamiętni
karzy.H W domu i w wioskowych szkółkach prywatnych uczono po pol
sku. O nauce w szkole rosyjskiej pisał puławia!k: "ale cóż to się można 

nauczyć w rosyjskim języku, kiedy się swego dobrze nie zna. Po polsku 
uczyli bardzo mało, wszystkie książki były rosyjskie, nawet i modlitwa 
była po rosyjsku." 12 

M~odzież chłopska wykazywała dużą chęć ucze<nia się, marzyła o gim
nazjach, bądź innych szkołach . 

"Do śmierci nie zapomnę tych dni, w czasie których po skończeniu tej mOle) 
pierws7lej trzymiesięcznej nauki poza domem, chodziłem dookoła ścian chałupy i be
czałem, że się już nauka skończyła [ ... J, zazdrościłem tym, którzy się mogą uczyć 

tam gdzieś po miastach nie tylko w zimie, ale i nawet w lecie" - pis :lł garwoli
niak.l3 

O pamiętnikarzach rzec można bez przesady, że mieli pasję czytania 
książek i gaZlet, na tej też drodze uprawiali samokształcenie bezustannie. 
J eden z puławiaków pisał: 

"Wolny czas od wszelkiego zajęcIa jak niedz.ielę i święta poświęcam na czyta
nie gazet lub książek, oczywiście nie swoich, wypożyczonych. [ ... ] Gazety wypoży
czam gdzie mogę, najczęściej od księdza lub nauczyciela, książki w bibliotece Koła 
Młodzieży Wiejskiej. Latem w nied7lielę i święta, gdy wyręczam żonę w pasieniu 
krowy, też muszę mieć jakąś gazetę, bez czytania ja obejść się nie mogę, tak jak 
palacz bez papierosa".14 

Inny pisał: ,,[ ... J książka ma u mnie pierwsZle miejsce, a na którą mnie 
nie stać".15 Czytelnik daw;no poszukiwanej Trylogii H. Sienkiewicza: 
"Czytanie to przez kilka dI1li i wieczorów było dla mnie najprzyjemniej
szą rozrywką jaką kiedykolwiek w życiu do tej pory miałem. Na prze
mian i śmiałem się i płakałem." 16 Nie wszystkich pamiętnikarzy cieszyła 
lektura książek H. Sienkiewicza. Hrubieszowiaka pobudziła do głębszej 
refleksji o czym pisał: 

,,[ ... J wieczorami czytałem D zieje Polski i rozne książki, jak: Krzyżacy, Ogniem 
i mieczem, Potop i Pan Wolodyjowski itp., a le nigdzie nie doczytałem się o chlopie 
polskim, jak w owe czasy życie pędził, tylko panowie szlachta i pachołkowie wszę

dzie byli !i wszystko robili, zdawałoby s ię, że sam ród szlacheoki byl w owe czasy",11 

Pierwsze książki, które budziły chęć czytania, były często lekturą bru
kową . Poszukiwano ich, nie znając wartości innych, lepszych, głównie 

II Ibid., s. 355. 
12 Ibid., s. 108. 
13 Ibid., s . 358. 
14 Ibid., s. 316. 
15 Ibid., s. 352. 
16 I bid., s. 376. 
17 Ibid., s. 329. 
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dlatego, że były to książki polskie, "o cudO'Wnej lampie", "o siedmiu 
mędrcach" i o "Eustachiuszu" opłakiwanym łzami. Nawet młodzi chłopcy 
żywo odczuwali potrzebę czytania gazet, gdy była im dostępna. Zazwy
czaj ojcowie pamiętnikarzy prenumerowali sami, bądź wspólrnie z sąsia
dami, najczęściej "Gazetę SWIiąteczną". "Była to wtenczas bardzo dobra, 
bo zrozumiarna bez wszystkich" - oceniał jeden z puławiaków. Dodawał 

że "była i •• Zorza .. , także dobra". Zdaniem pamiętnikarza, "te dwie ga
zety były czytane na wsi najwięcej, pó:imiej nastało "Zaranie", ono jesz
cze lepiej trafiało do moich przekonań" - wyznawał po latach.18 "Gazeta 
Swiąteczrna" często była jedyną czytaną na wsi. GarwolNriak wymienia 
swoją wieś liczącą 62 gospodarzy i jedną pren'llmerowarną "Gazetę Swią
tec"Mlą" przez kilku wspól,nie z ojcem. Zarzuca z pewną przesadą, że "nikt 
się zresztą szerszym życiem poza swoją wsią i parafią nie interesował~ '.19 

Już ta grupka wspólnie prenumerująca "Ga~tę Swiąteczną" dawała wy
raz swoim zainteresowaniom sprawami ze świata łącznie z ojcem pa
miętnikarza. 

Na wsi puławskiej, obok wymienionych gazet legalrnie wydawanych, 
czytano "Polaka" tajnie kolportowanego najpierw z Krakowa, następnie 
ze Lwowa a od października 1905 r. z Warszawy. Stałym czytelnikiem 
czasopisma zakazanego przez władze był wójt gmirny, który dZlielił ową 

lekturę z synem , póżniejszym pamiętnikarzem. Ten doręczał innym, św ia

dom narażania się wszystkich na represje władz, o czym wspom.inał: 

"Nie czytałem go ("P olaka") sam, a le dawałem drugim do czytania, k tór zy pod 
przysięgą zeznali , że n ikogo nie zdradzą i to poskutkowało, bo Moska le złapali 

kilku, wywieźli do Archangielska, Qie w ydali nikogo, wysiedzieli coś, i po roku po
\Wócili po manifeście do dom u" . 

Zapewne po marnoifeście październikowym cara Mikołaja II wydanym 
w 1905 r. pod naciskiem sił rewolucji. Postawa chłopów związanych ta
jemnicą, potwierdzoną przysięgą , nie wymaga komentarza, byli gotowi 
pomieŚĆ każdą ofiarę za czytanie zakazanej polskiej gazety. 

Pamiętnikarze nawiązują też do tradycji rodzinnych, których pamięć 
uczyła o przeszłości narodu polskiego i rozwijała świadomość. 

Cieśla wioskowy z pow. hrubieszowskiego wspominał o dzi'adku, któ
ry przywędrował z Prus do zaboru rosyjskiego, i :lInał tego przyczyny, 
o czym pisał: "Powodem wędrówki mojego d7jiadka było prześladowanie 
przez Prusaków za własne przekonanie, względem co do polskości". Do
dawał też o trudnośc~ach tej podróży: "Wędrując w stronę wschodnią, 

przeprawIaJ ąc się przez kraj zaborczo-niemiecki, aż dotarł do granicy 
rosyjsko-niemieckiej, tu szczęśliwie przedostał się na stronę zaboru ro-

18 Ibid., s. 408. 
I' Ib id. , s. 372. 
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syjskiego".2o Inny pamiętnikarz również z pow. hrubieszowskiego miał 
w rodowodZlie rodzirnnym dziada powstańca z 1863 r., który mieszkał w 
Kaliskiem i uci~kł na Wołyń, ratując się przM wywiezieniem na Sybir. 
Ojciec pamiętruikama, ja'lro syn powstańca nie otrzymał żadnego spadku 
i był "na tułaczce" - pisze urodzO'ny na Wołyniu wnuk pO'Wstańca z· zie
mi kalis1ciej.21 W 1918 r. wnuk ten jako ochotnik wstąpił do Wojska Pol
skiego i służył cztery lata, w tym dwa na fro1l1cle. Pamiętnikarz z po
wiatu puławskiego wspominał ojca, o którym pisał, że "był patriotu 
i marzył o niepodległ,ości". Przez kiiLka lat sprawował on urząd wójtow
ski i "siedział cicho", czytając il1ielegalną gaz;etę pt. "Polak", wydawaną 
w Krakowie. Dzielił się z sYlIlem zakazaną lekturą, "miał styczmość z księ
dzem i dzied'21icem, był uważany i przez urzędn~ków Moskali , chociaż ich 
nienawidził" - wspomina SY1l1.22 

Jeden ze starszych pamiętnikarzy, zamieszkały w pow. mmojskim, 
przypomni'ał zg,oła inną tradycję rod,zirnną, mamieil11l1ą dla tysięcy miesz
k'ańców wschodniej części Lubelszczyzny. Dziadllrowie i rod'zice jego byli 
unitami, prześladowallli przez carat za wiarę gredko-katolictką, którą mu
sieli porzucić i przyjąć prawosławie. Opowiada1l1ia ojca, które spamiętał 
syn z lat. dzieci'lllllych, będąc zabrany do wojska l'osyjsikiego w 1897 r. , 
stały się źródłem jego uświadomienia, że armia, w której slouży, jest ar
mią wl'oga. Oto fragment wspoInil1lień żołnierza 21 pułku dragonów biało
ruskich znajduj ącego się we Włodzimierzu Wołyńskim, w którym służył 
pięć lat. 

"Częs to podczas ćwiczeń myślałem s obie, że najpiękn:iej sze lata muszę oddawać 

dla swych wrogów, którzy ciemiężą mooch współrodaków. To uświadQmienie wypły

wało z żywej pamięci o prześladowaniach religijnych, jakie były w mojej wJosce 
rod7Jinnej. Był,o tam wielu unitów, a do n:i:ch należeli .ltiedyś moi rodzice. Później 
jednak !k'ościół unicki zamienil[ Ros}anie na cer.k!iew ~ silą zmuszali do przechodze
nia na prawosławJe. Prześladowam'll temu ulegli również moi dziadkowe li roozace. 
Cźęsto później , ·k1iedy byliśmy to już niby prawosłarvni, a ja chodzliłem, opowiadał 
nam ojciec Q tych zmuszaniach przez żandarmów, aby wszyscy dawni unici chodzili 
do cerkwi i aby dzieci swe chrzcil!i w obrządku prawosławnym. Z tego też powodu 
sl'użba wojskowa stawała soj ę jeszcze bard:z.iej oiężka a często praWie nie do m ie
sienna".': 

Spośród dziewięciu pamiętnikarzy, trzech miało powody do dumy ze 
swoich pnodków, mimo że dwóch było tuła'czami i nie p07X>StalWili spadku 
zabezpieczającego dzieciom dostatek. Dziadkowie tułacze i ojciec, milmo 
urzędniczego stanowiska w admi1l1iSltracji carskiej, nie byli zwyczajnymi 
zjadaczami. chleba, ugallliającymi się za mOl'gami, 00 najpewniej dobrze 

20 Ibid., s. 320. 
2l Ibid., s. 415. 
22 Ibid., s. 408. 
%3 Ibid., s. 392. 
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rozumieli pamiętnikarze, gdyż nie wyrażali żalu, że nie dostali spadku. 
!Judzili się natomiast nadzieją, że w niepodległej Polsce dorobią się włas
nego gospodarstwa i będą żyć lepiej. Przodków swoich wspomri.nali z sza
cunkiem że mieli "własne przekonalnie względem 00 do polskości" i odzna
czali się patriotyzmem, walcząc o niepodległość, jak dziad powstaniec 
i marząc o niej jak wójt, 00 rzekomo "siedział oicho " , a w istocie działał 
na froncie zakazanym przez władze. Choć nie jest nam wiadome, czym 
naraził się Prusakom dziad przekradający się przez granicę dla uniknięcia 
szykan ze strony władz, budził on wszakże szacunek wnuka za swoją 
postawę w oorornie polskości. Nieugtięta wobec zaborców postawa dziadów 
i ojców rozwijała świadomość polskości wśród pok'olenia pamiętnikarzy 
i budziła ich nadzieję na rychłe odzykanie niepodległości. Oto co pisał 

na ten temat panniętnrikarz z pow. puławskiego, wspominając wojnę ro
syjsko-japońską, gdy miał lat dwadzieścia cztery i wielu kolegów w woj
sku: 

"Pisałem dużo listów do kolegów służących w wojsku. Byli niektórzy na wojni\? 
rosyjsko-japońslciej, • było ciekawości dosyć. Z żeniaczku nie spieszyłem się, Liczy
łem, że może po odzYSlkaniu niepodległości, bo i starzy ludZli.e u nas mówili, że bę
dz.i.e, chociaż nie c~ytali i mc nie wiedzieli. Pamiętam, jak się zeszli starzy ludzie, lo 
najwięcej l'ozmaWliali o pańsz.czyźnie i o powstaniu, więc ciekawy byłem, jak my 
tę niepodległość odzyskamy".2' 

A więc nie tylko dwudziestokilkulat'ki marzyli lO niepodległości, lecz 
także pokolenie starsze mówiło że "będzie", wspominając me bez obawy 
pańs:z;czymę i powstanie styczniowe, z jakim uczuciem, pamiętnikarz 

tego rnie od'lllOtował. Wspomniernia powstania styczni1owego były żywe 
wśród chłopów LubelszczY7IDY, najdłużej tu ono pTZetrwało i na Podlasiu, 
dzięki pomocy ich ojców i dziadów.25 

Pamięć walki chłopów w partyzanckich oddziałach leŚl!1ych, nierzadko 
pod dowództwem synów chłopskich, w końcowym etapie powstania wsła
wionych właśnie na Lubelszczyźnie, w p'OtycZJkach z reguloarną armią 

carską, 'Wiązała masy ludowe ze sprawą narodową, często obcą dla chło
pów, pO'lrolerua pamiętającego pańszczyznę. 

Widmo pańszczyzny długo nękało chłopów, budziło lęk przed jej po
wrotem i miechęcało do wszel1kiej myśli o Polsce. Obawy te gasiły wielu 
chłopom, również na Lubelszczyźnie, radość z odrodzenia Polski. 

Pamięć pańszczyzny przeplatana z powstańczą walką w opowiadani'ach 
dziadów i ojców pamiętnikarzy, o czym wspomina jeden z nich, zarnikała 
wśród młodych. ' Więcej od pańszczymy wsłuchiwali s~ę młodzi w po-

24 1 bid., s. 409. 
25 F. H a I i c z: Kwestia chłopska w Królestwie Polskim w dobie powstania 

stycznioweQo, Warszawa 1955, s. 170-171, 253, 256-257, 270, 273, 307, 317. 
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wstańczą walkę. Ta budziła ich marzenia o Polsce i jej niepodległości. 
Kiedy i jak miało się t'O spełnić, było zagadką nie tylko dla chłopów. Na 
wsi puławskiej, co zauważył pamiętnikarz, już w czasie wojny rosyjsko
-japońskiej mówili nawet starzy ludzie, "że będzie, choć nie czytali". 
Podobnie w p'Owiecie krasnostawskim, o czym pisze F. Zurek w książce, 
która jest zbiorowym pamiętnikiem ludności, że ruch niepodległościowy 
na tym terenie wystąpił na kilka lat przed rew'Olucją 1905-1907 r. Wska
zuje na okręg Tarnogóra-Izbica i przyległe do niego wsie.26 

Sprawa niepodległości Polski rodziła się w śmiałych, a jednocześnie 
cichych marzeniach co niektórych ojców, częściej wnuków pokolenia 
chł'OPów-powstańców, zanim stała się postulatem programowym polskich 
stronnictw politycznych. 

Wojna japońslm-rosyjska, a zwłaszcza rewolucja 1905-1907 r. przy
śpieszyły rozwój świadomości społeC'Z!no-politycznej wśród ogółu chłopów 
polskich i rozbudziły ich myśli o niepodległości Polski. Nie uwolniły 

jednak od niepokoju powrotu władzy polskich panów, a z nią może nawet 
pańszczyzny. Sprawa pańszczyzny niepokoiła raczej nielicznych, demen
towana była przez światlejszych chłopów ora'z redakcje czasopism ludo
wych, jako bezpOlWrotna. MQżliw'Ości P'Owrotu władzy panów zaprzeczały 
lewicowo-postęp'Owe stronnictwa polityczne i z nimi związane koła chłop
skich działaczy ruchu "siewbiarskiego", "zaraniarskiego" oraz powstałe 
w 1915 r. Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie". Lubelszczyzna na 
terenach 'Okupacji austriackiej po wyparciu Rosji z Królestwa Polskiego 
stała się kolebką tegoż stronnictwa k'ierującego ruchem wyzwolenia chło
pów. Z jego obecnością może nie zetknęli się chłopi-pamiętnikarze, nic 
Q tym nie piszą. A w ogóle unikają poruszania spraw politycznych w 
swoich wspomnieniach, z wyjątkiem jednego, który pisze o późniejszych 
czasach, do tego nawiążemy. 

Wybuch wojny w r. 1914 przyjęty został w z-nacznej masie chłopów 
z nadzieją bliskiego wyzwolenia Polski i rozbudzonej wojskowej aktyw
ności młodych. Prrejawiała się ona w dezercji z armii rosyjskiej, skąd 
młodzi zaciągali się do tajnych polskich drużyn wojskowych: Związku 
Strreleckiego, Polskiej Organizacji WojskQwej, z licznymi oddziałami lot
nymi; niektórzy wstępowali do formujących się legi'Onów polskich. W pa
sie walk fr'Ontowych miejscowa ludność, w tym liczmi chłopi zbierali 
amunicję, karabiny, czyścili je i ukrywali skrzętnie dla przyszłego wojska 
polskiego. Przypomnijmy, za Zurkiem, symboliczną postać w pow. kras
nostawskim czterdziestoletniego ślepca, Wawrzyńca Kwiat'Onia z Ostrowa 
Krupskiego, "który zbieraną i dostarczaną mu przez dzieci amunicję 

oczyszczał z ziemi, smarował tłuszczem i po dobrym zapakOiWaniu zagrze-

26 F. Żur e k: Powiat krasnostawski w walce o wolność, Warszawa 1937, s. 58. 

10 Annales . sectio F. voJ. XXXVII 
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bywał w ziemię, aby kiedyś, w potrzebie Polsce oddać".21 Podpatrzony 
przez k'ozaków został cię2'lko pobity nahajkami. 

Były to pTZejawy świadomości politycznej i patriotyzmu wybijających 
się aktyW1l1ością osób i grup, ponad bierną i bezczynną postawę, nie wia
domo jak licznych w owym czasie mas chłopskich. D~iałania wojsk na 
ruchomym fr.onci~ walki, a nadto trzyletnia ,okupacja austriacka Lubel
szczyzny, posunęły o dalszy krok proces uświadomienia mas chłopskich, 
budząc pragnienie Rolski wolnej od zaborców. 

Jeden z pamiętnikarzy pow. puławskiego, wybijającego się na polu 
aktyW1l1ości społecmej i polity~ej, odnotował w r. 1915 niechęć wyjazdu 
ludzi do Rosji. Mieszkańcy jego wsi oparli się wojsku, które usiłowało 
zabrać ich przed sobą, przybrali kierunek odwrotny, w stI10nę nacierają
cych Austriaków i pozostali nieopodal, szarpani bólem na widok płoną
cych ich zagród, podpalonych przez cofające się wojsl<!o rosyjskie. 

Przesadą byłoby sądzić, że niechęć wyjazdu do Rosji dyktowała świa
domość polityczna czy narodowa, przede wszystkim lęk przed tułaczką 
i chęć uratowania gospodarstwa nakazywały pozostać na swojej ziemi. 
Polscy chłopi nie jechali do Rosji, a ci którzy się tam waleźli, zostali do 
tego zmuszeni. Jechali z wycofującym się wojskiem rosyjskim chłopi 

ukraińscy, białoruscy, nie wszyscy. 

Znamienne jest to, że pamiętnikarz, jak Wtielu polskich chłopów ów
cześnie, wojska rosyjskie nazywał swoimi, nacierające były dlań nieprzy
jacielskimi. W rosyjskim wojsku byli swoi, koledzy, bracia, synowie, 
mężowie, ojcowie, stąd zapeW1l1e padało z ust chłopów "wojska nasze", 
gdy patrzylii na cofającą się annię carską. W rozumieniu wielu chłopów 
cesarz Rosji był też "naszym cesarzem", co nie oZll1.aczało, że chcieli, aby 
pozostał i dzierżył władzę w Polsce. Palone przez wojsko wsie wywoły
wały wrogość chłopów do armii, zwłaszcza gdy ogień niszczył pozafronto
we tereny. 

Zgliszcza pożarów i ucisk okupacji austriaokiej 'budził chłopów do 
walki o Rolskę. Oto co pisze Zurek o krasnostawslcich ,chłopach: "Boleśnie 

odczuli teraz niewolę narodu nie tylko ci, którzy wyrośli ponad prze
ciętny poziom, ale i ci także, którzy dotychczas, pogrążeni w nędzy 

i ciemmocie, nie pojmowali, czym jest Polska, ojczyzna i jej krzywda. To
też nie zabrakło nikogo w cięiJkich zmaganiach się o wolność".28 

Ludność wsi ocalałych od pożarów, mimo ciężarów utrzymywania 
wojsk obcych i ~nnych świadczeń narzuconych przez okupantów, dostrze
gła zmianę kursu polityki Austrii i Niemiec wobec ludności polskiej, 
pewne jej złagodzenie. Pobudziło to aktywność wielu chłopów na polu 

27 1 bid., s. 82. 
ze 1 bid., s. 97. 
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społeczno-gospodarczej działalności, co przejawiło się w zakładaniu róż
nego typu spółdzielni, a także podejmowaniu starań o polskie szIkoły. 

"Za okupacji austriackiej -- pisze mieszkaniec Hrubieszowa -- zaczęliśmy 

się starać o nauczycielkę, którą nam przyznano, i założyliśmy pierwszą 
szkołę w naszej OIkolicy".29 

Wśród starających się o zakładanie szkół rządowych polskich była 
też młodzież, cz~onkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, Legioniści, 

o czym pisał mieszkaniec Garwolina. "Jesienią 1918 r. uczący mnie jako 
członek POW w czasie rozbrajania Niemców, wraz z kilkoma chłopakami 
ze wsi wstąpił do Legionów. Przed tym jednak z jednym swoim kolegą 
Piotrem P. postarali się o otworzenie we wsi rządowej szkoły i przysłanie 
rządowej nauczycielki". 30 

Urna nie potrzeby uczenia swoich dzieci wzrosło wśród chłopów w cza
sie wojny. Przypominał o tym garwoliniak posłany do szkoły w 1914 r.: 

"Był to początkowy okres wybuchu wojny światowej a więc wszyscy myśleli 

o wojnie, a nie o nauce. Pomału jednak ludziska oswoil~ się z tą straszną i groźną 
wojną ~ poczęli odczuwać potrzebę nauloi. Przyczyniła się do tego w dużym stopniu 
wojna. Niejedna matka i niejedna żona miała niemało zmartwienia z odczytaniem, 
a jeszcze więcej z odpisaniem listu od syna, czy męża będącego na wojnie" .31 

Nik't z dziewięciu pamiętnikarzy z Lubelszczywy nie wspomina o włas
nym udziale w ruchu niepodległościowym, żaden nie rozhrajał wojsk 
okupanta, nie zabezpieczał terenu przekazywanego polskiej administracji 
i władzy. Wyrażano jedy;nie SlWoją i innych radość z 'odzyskania niepod
ległości Polski, o czym pisał hrubieszowiak, znany nam cieśla: "Przyszedł 
rOIk 1918-ty, został ucisk austriacki złamany, zostali rozbrojeni, uchodzili 
jak niepyszni. Jakaż to chwila radoSlTIa nastała. Każden wieśniak i ro
botnik cieszyli się, że skończyła się wojna, i z nią niewola ludu, że na
reszde przyszła chwila :wolności dla każdego. Czułem i ja tę radość, bo 
każda robota wydawała mi się rozrywką. Z ochotą porządkując opusz
czone części gospodarlci, bo to wszystko dla Polski".32 Młodzi akceptowali 
swój pozytywny stosunek do państwa ochotniczym zaciągiem do wojska 
polskiego, jak wspomniany wyżej urodzony na Wołyniu wnuk zbiegłego 
tam powstańca z 1863 r. Pamiętnikarz z pow. łukowskiego syn robotnika 
browarnianego wspomina starszego brata Franciszka, który "już do pol
skiego wojska posed na ochotnika".33 

W ochotniczym zaciągu podczas wojny 1920 r. udział brało wielu chło
pów, lecz nikt z pamiętnikarzy. Odnotowano natomiast znane fakty re-

2' P. Chl., s. 339. 
30 Ibid., s. 359. 
31 Ibid., s. 356. 
32 Ibid., s. 337. 
33 Ibid., s. 305. 
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kwizycji prowadronych przez wojska polski€ i kompromitujące zacho
wanie iJołni.erzy-taborytów wobec chłopów. Tenże cieśla, entuzjasta nie
podległości Polski pisał: 

"w roku 1920, kiedy bolszewicy parli wojska polskie na Warszawę, to pano
wie szlachta uciekli za Wisłę, mając dla swej ochrony strzelczyków przy każdej furze 
i ci strzelcy, taboryci spotrafili gorzej dokuczać ludności wiej skiej niż wojska ro
syjskie i austriackie. Ci taboryci pańscy, gdzie wpadli do gospodarza, to bra li co 
im się jeno dało, a gdzie n ie było gospodarza w domu, to spotrafili odbijać zamki 
u kufrów l plądrować za pieniędzmi. Nikt nie mógł dużo temu protestować bo 
zaraz spotkał się z tą odpowiedzią: "Milcz kurwa twoja mać, my musimy bronić 
was przed bolszewikami«. A to było bronienie jaśnie panów, a nas obdzieranie. A jak 
zobaczyli chłopców wyrostków po lat 15 do 17-tu, to tacy taboryci łapali niby to, 
że mus~eli służyć w wojsku, aby wyłgać co pieniędzy na rodzicach chłopa, a który 
chłopiec ucieka, to spotrafili za nim strzelać. Tak to się odbywała wojna polska 
z polskimi strzelczykami".34 

Ironią i sarkazmem zakończona uwaga o "wojnie polskiej z polskimi 
strzelczykami" jest wyrazem towarzyszących jej krytyczmych refleksji 
światlejszego chłopa. Podobnie było gdzie indziej, wojsko nie oszczędzało 
chłopów .,,1 znowu jest wojna z bolszewikami, a z nią nasze kłopoty -
pisał pamiętnikarz z pow. puławskiego - podczas ofensywy bolszewickiej 
zabierają nam ilołnierze nasi siano, co było naszykowalIle dla naszej chu
doby, przy tym pobili nam matkę, a mnie grożąc karabinem odjeżdżając 
z sianem".35 

Wojna nowo powstałego państwa budziła wiele niepokojących re
fleksji wśród chłopów. Dotkliwie odczuwali jej skutki niszczące material
nie i moralne złe wpływy na młode wojsko polskie, brutalnie odnoszące 
się do chłopów, a osłaniające panów-szlachtę uciekających za Wisłę. Wi
dok uciekających panów szczególnie oburzał chłopów. Świadomi bowiem 
byli, że ratowanie ojczyzny spada na ich barki i stwarza nowe kłopoty. 
W ochotniczym zaciągu do wojska dawali, zwłaszcza młodzi, dowody, że 
są gotowi bronić niepodległości państwa i ojczyzny, "która tak dvogo nas 
kosztowała" . 36 Przypominał to starszy wiekiem pamiętnikarz. Działacz 

młodzieżowego ruchu z pow. garwolińskiego pisał o zaciekawieniu lud
ności wiadomościami z wojny 1920 r., na którą ze wsi początkowo "na 
ochotnika", a potem "z poboru poszło kHkunastu młod~ch chłopaków" . 37 

Młodzi chłopi wstępowali ochotniczo do wojska również w spokojnym 
czasie II R2l€czypospolitej, lecz kierowali się nie tyle chęcią służenia w 
wojsku polskim dla 'Obrony państwa, co pragnieniem ucieczki przed gło
dem czy też w nadziei awansu społecznego, akceptowanego nie bez za-

34 Ibid., s. 338. 
35 Ibid., s. 348. 
36 I bid., s. 351. 
37 l bid., s. 373. 
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zdrości prZ€z wiejską ludność. Jeden z pamiętnikarzy, któremu nie ze
zwoliła matka na ochotniczą służbę w wojsku z powodu cherlactwa 
fizycznego, nie przyjęty przez Komisję Poborową, pisał w nadziei, że przy 
drugim poborze może dopisze mu szczęście: "gdy wstąpię do wojska, to 
zostanę w nim i że już skończę z tą udręką na niedostatecznym kawałku 
ziemi".38 

Nie zauważa się w pamiętnikach negatywnego stosunku chłopów do 
obowiązku służby wojskowej w państwie polskim. Z niechęcią wspomi
nali służbę w wojsku rosyjskim. Pobyt w wojsku polskim traktowail1o 
jako swojego rodzaju dobrą szkołę wychowail1ia. Ponadto chłopi mieli 
świadomość, że są obrońcami ojczyzny i trzeba być wojskowo przysposo
bionym. W latach kryzysu gospodarczego i ogarniającej chłopów goryczy 
do państwa, poddawano w wątpliwość, czy państwo wychowa ich synów 
na obywateli w poczuciu obowiązku obrony ojczyzny. "Na ja1kich oby
wateli państwa wyrosną i jakimi będą obrońcami ojczymy, gdy w tej 
ojczyźnie ja ojciec nie mam sposobu, pomimo gorącego pragnienia, im 
dać należytego kawałka chleba i sam ni~ mam najmniejszego zabezpie
czenia na swoją starość" - pisał kowal z pow. puławskiego posiadający 
3 1/2 morga i pięcioosobową rodzinę na utrzymail1iu. Pamiętnikarz ten 
służył warmii rosyjskiej, zabrail1y w 1915 r. i wywieziony do Samary. 
Do Polski po~ócił w 1922 r., brał aktywny udział w spółdzielczych for
mach organizacji sklepu spożywczego i Kasy Stefczyka. Z niepokojem 
wyrażał troskę o przyszłość Polski i narodu, apelując o poprawę sto-
6unków: 

,,[ ... ] komu leży na sercu dobro ojczyz.ny, niech się przyczyni do unormowania 
stosunków życiowych w Polsce, dopokąd nie będzie za późno, gdyż państwo wtenczas 
tylko będzie zdrowe i sil ne, gdy bGdz.ie zdrowy i silny cały naród. I tylko dobrobyt 
całego narodu a n ie jednostki wzbogaci cały kraj".38 

Pamiętnikarzy cechowała troska o dobro całego narodu, nie tylko 
chłopów, o których pisali, że zmają swoje Cl'oowtiązki w~ględem pańs'twa. 

Rozum~eli, że do takich poza służbą wojskową, należało płacenie podat
ków i akceptowali ten obowiązek pod warunkiem, że będą sprawiedliwe. 
"Chł-op rozumie potrzebę płacenia podatków i chciałby je we właściwym 
terminie opłacać, ale nie może" - pisał chłop z pow. garwolińskiego, 
współwłaściciel niepodzielonego dziewięciomorgowego gospodarstwa, na 
którym utrzymywała się wieloosobowa rodzina.4o Małorolny chłop-wy

robnik z powiatu hrubieszowskiego również potwierdził: "każdy z nas 
rozumie, że Państwo nie może istnieć bez podatków, ale to podatków 

38 Ibid., s. 349. 
38 Ibid., s. 319. 
40 Ibid., s. 370. 
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sprawiedliwych, a nie takich jak się obecnie praktykuje, że grzywny róż
ne przewyższają kilkakrotnie sarn podatek".'1 Garwoliniak przypomniał 
o nadmiernym proez rząd przykręcaniu "śróby podatkowej" wobec chło
pów, która "może się ukręcić! Stal i żelazo nie są też wiecm.e!!!.u Nawią
zał on do krwawych wypadków w środkowej Małopolsce, wywołanych 
strajkiem chłopskim w 1932 r. tłumionym przez rząd, uzbrojooą policję 
i wojsko. 

Rozumienie spraw państwa i jego potrzeb postępowało wraz z dojrze
waniem politycznym jego obywateli, często na drodoe konfrontacji z po
czynaniami rządu. Pierwszą w tym względzie szkołą, niemal nieznaną 
chłopom pod zaborem rosyjskim, były wybory do sejmu polskiego. Pa
miętnikarze piszą o dużym zaciekawieniu na wsi sprawą wyborow, zwłasz
cza do pierwszego sejmu II Rzeczypospolitej. 

"PQ odzyskaniu niepodległośoi Polski i po rozpisaniu wyborów do pierwszego 
sejmu, po r<>zpoczęciu aglitacji wyborczej na wiecach przez wysłanników różnych 

ugrupowań politycznych i w kościołach przez księży - nastąpiło ożyw.ienie i zain
teresowanie we wsi [ ... J" 

pisał garwoli.tniak, aktywny działacz młodzieżowy. Dodawał cm, że dar
mo rozdawane ga~ety i ulotki sprawiły, iż czytelnictwo na wsi "weszło 
w życie". "Po wyborach wzrosła prenumerata ga~et przez chłopów za
możnych" - odnotował pamiętnikarz. Wybory zdaniem jego oddziały
wały po ich zakończeniu. "Wzbudzone zainteresowanie w czasie wyborów 
nie usnęło i po wyborach. Zaciekawienie tylko szło teraz w tym kierun
kru co się dzieje w sejmie, 00 sejm uchwali, jaki będzie rząd".ł3 

Nic ponadto o wyborach ani sejmie nie pisali pamiętnikarze, czyżby 
przestały interesować chłopów te sprawy? Krzykliwe ~ampanie rywali
zujących strorunictw ll1ie mogły przemijać nie zauwaWne. Nie pozostawiły 
jednak wspomnień wśród pamiętnikarzy, a wiemy skądinąd ile budziły 

i rozwijały świadomość polityczną wielu chłopów. Odnośnie do wyborów 
do sejmu w r. 1930, o których nie moŻilla było zapomnieć pisząc pamiętni
ki w r. 1933, znajdujemy zaledwie dwie krótkie wzmianki, że się odbyły. 
W jednej ponadto dyskretna uwaga o antydemokratycznym kursie poli
tycznym, nasilonym z rOZlpoczędem kampanii wyborczej. Ofiarą tego 
padło koło młodzieży wiejskiej w pow. hrubieszowskim, założone przez 
syma pamiętnikarza. Ojciec pisał o tym kole, że "praca młodzieży robiła 
postępy w duchu demokratYCZll1ym, tak do wyborów w 1930 r." ", kiedy 
zostało rozwiązane przez władze państwa. Ten fakt musiał być odczyta!l1y 
jako zamach na demokratyczną organizację, jaką było ,koło młodzieży 

41 Ibid., s. 418. 
42 Ibid., s. 370. 
43 Ibid., s. 372-373. 
44 1 bid., s. 341. 
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w ich wiosce. "Zaczęliśmy myśleć o samoobronie" - skonstatował ojciec 
zał'Ożyciela koła, solidaryrując ;;ię z synem w przekonaniach demokra
tycznych. Rzecz tym znamienna, że gdy załamywały się nadzi'eje chłopów 
budowania P'Olski demokratycznej z kapitalistyczjnym systemem gospo
darki 'Opartej na prywatnych środkach własności, wzrosło ich za :nt~reso

wanie StrOllllnidwem Ludowym. Widzieli go jako swoją tarczę dla S;1mo
obrony przed polityką rządu ni'eprzychylnego chłopom. 

W pamiętnilkaTskich wyznaniach ,chłopów państwo, a zwłaszc2'1a jegD 
rząd traci autorytet i zaufam.ie wśród szerokich kół ludności wiejskiej, po 
dziesięciu latach względnie pozytywnych stosunków pomiędzy obu stro
nami. Wzrasta jednocześnie zaufanie chłopów dQ partii politycznej -
Stronnictwa Ludowego, któTe w tym czasie jednoczy~o rozbite siły trzech 
głównych stronnictw chłopskkh (:Bolskiego StroI1!Ilictwa Ludowego 
"Piast", Polskiego StrollltIlictwa Ludowego "Wyzwolenie" i StrOllltIlictwa 
Chłopskiego). SpTaw integracji politycznych stronnictw chlopskich pa
miętnikarze Lubelszczyzny nie poruszają. Znają Stl'OII1!Ilidwo Lud10we nie 
z "namowy", ani "demagogii", co wyraŹlIlie stwierdził puławiak, "ale 
z własnego przekonani'a" 45, które jak hrubieszowiacy, zdobywali "po za
poznaniu się ze statutem stronnictwa".46 Po lekturze tej zgłasza'li się na 
członków StrOlllllIlictwa Ludowego, często z postanowieniem "być jego 
cz~onkiem czynnym", który będzie walczył ze złem gnębiącym chłopów 
i ludźmi pOlllliżającymi ich godność. 

Pamiętnikarze, podobnie jak ogół chłopów, wykazywali wrażliwość 
na ludZ1kie ich trakt'owanie przez mych, zwłaszcza przez urzędlIllików 
w gminach OiI'az Dsoby będące na wyższych szczeblach instytucji pań
stwowych. Słowo "cham" boleśnie dź,więczało w uszach pamiętnikarzy, 
upominających się o poszanowanie godności chłopa. Zdarzało się, że był 

to jeden z decydujących powodów przystąpienia do Stronnictwa Ludo
wego, jak w przypadku puławiaka, który miał przykre doświadczenie 
i loonflikty z wójtem, pracując w samorządzie gminnym. Sądził, że wjeś 
mając Stronnictwo Ludowe "może usunąć takich ludzi, co nas chamami 
nazywają".'1 

Gmill1a i jej sprawy, najbliższe chłopom i najlepiej znane po gromadz
kich, aktywizowały ich w działalności publicznej. Przejawy tego pamięt-

. nitkarze odnotoW'Ują w dziesiątym roku ~unkcj<mowania gmin w państwie 
polskim. Wt'edy to, sądzimy, droj,rzewała wśród części chłopów chęć kształ

t,owania stosunków w gminie poprzez dostępny im s'amorząd. Pisał o tym 
jeden z puławiaków: 

45 Ibid., s. 352. 
46 Ibid.., s. 34l. 
47 Ibid., s. 352. 
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"Od 1928 r. zacząłem interesować się sprawami samorządowymi, uczęszczam na 
zebrania gminne, stawiałem nieraz wnioskci oraz poprawlti., przez t,o zostałem znie
nawidzony przez miejscowych urzędników, że coś okropneg{) i tak w 1932 r. w grud
niu na zebraniu gminnym budżetowym zgłosiłem wniosek o usunięcie jednego z pra
cowników, który zachowywał si ę ordynarnie wobec interesantów, a którego w trzy 
miesiące zredukowano".48 

Nie zakończył się na tym konflikt wójta z chłopem, który ośmielił 
się żądać zmiany stylu w urzędniczym traktowaniu interesantów. Kon
flikty chłopów z wójtami i urzędnikami w gminach narastały w miarę , 

jak budziło się poczucie godności wśród ludności wiejskiej a z nią rozu
mienie praworządności. Często tym, który wskazywał chłopom wartość 
prawa i obowiązujących przepisów był sołtys. Ktoś wspomina sołtysa, 

który uchylił się od polecenia naczelnika policji, aby zabrał kI'owę chło
pu z pominięciem aktu notarialnego, który chronił właściciela przed za
braniem mu chudoby. ·Na groźbę policji - "Sołtysie bo was więzienie 
czeka" - miał ,odrzec: "Nie znam się na prawie i nie wiem co jest waż
niejsze, czy akt notaria~ny, czy policji rozkaz, ja nie mogę brać lcrowy".49 
Odwołanie się sołtysa do prawa zmusiło poHcję do zaniechania zabrania 
kfiOwy. Chłopi uczyli się rozumienia i obrony przys~ugujących im jako 
obywatelom praw. 

W rozumieniu pamiętnikarzy wieś, gmina, państwo, ojczyma, skła

dały się na pojęcie Polska, której przyszłość budziła ich niepokój, roz
maicie wyrażany, nierzadko groźbą. 

"Na dłuższy okres taki stan - pisał garwoliniak o komornikach przeglądającycp 
ws,zystkie kąty zagród chłopskich ,- jest po prostu n ie do pomyślenia, nie do wy
trzymania! Najlepszym teg,o dowodem są głośne, krwawe wypadki w środkowej Ma
łopolsce!" 

Przypomniał o strajkach chłopskich w 1932 r. tłumionych przez po
licję i wojsko z nakazu rządu, dodając: 

"Chłopu wszystko już jedno, czy konać powoli, czy ponieść śmierć odrazu!!! 
Jeszcze przy tej ostatniej nie potrzebuje się męczyć!" 50 

Garwoliniak przypomniał o nastrojach niezadowolenia ogarniających 
chłopów, spowodowanych eksploatacją ekonomiczną umacniającej się 

władzy sanacji i złym traktowaniem przez urzędników . 

Godzi się zauważyć że chłopi, zwłaszcza młods~ej generacji, nie ży
wili niechęci do państwa i nie były im obojętne jego sprawy, co często 
akcentowali starsi że "państwo niesprawiedliwe", "nie daje im opieki", 
"nie pomaga", "jedynie żąda podatków" i innych świadcz'eń. M~odsi mniej 

48 Ibid., s. 352. 
41 Ibid., s. 342. 
50 Ibid., s. 370. 
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wyrzekając na państwo i złe czasy, krytykowali rząd l lego poLitykę, 
żywiąc nadzieję na zmianę. To było zapewne źródłem ich optymizmu 
i nadziei wiąza1nych z lepszą przyszłością chłopów i Polski. Oto jedll1ego 
z nich optymistyczny akcent umości w rozwijającą się świadomość chło
pów, która zmieni przyszłość wsi. 

"Reasumując wszystkie str,ony dodatnie i ujemne w życiu wsi trzeba stwier
dzić, że stron dodatnich jest daleko więcej i ooraz więcej przybywa. Być może, że 
i dzi siejsza bieda przyczyniła się w dużej mierze do tego, że chłop się przebudz,'.1 
z długiego uśpienia przegląda na oczy, zaczyna myśleć o sobie i poczyna sz.ukac· 
wyjścia z tego chaosu, w jak,i został wplątany. Wyjście to wcześniej czy póżniej 

znajdzie, bo samo życie mu je wskaże, a kiedy chłop je ujrzy i zacznie przez nie 
wyChodzić, nie będzie przes7Jkody ani siły, która by zatrzymała, a tym bardziej 
cofnęła na dawne miejsce". 

O sobie pisał pamiętnikarz: 

"Pozmałem swój cel życia i swoje w życiu przeznaczenie i obowiązki. Nauczy
łem się cenić swoją godność i honorność chłopską [ ... J Poczułem się dumny ze swe
go chłopskiego pochodzenia, którego się wiel~ razy wstydziłem i czułem się poni
żonym i upośledz,onym".51 

Wraz z godnością i honornością chłopską odzyskaną w Uniwersytecie 
Ludowym w Szycach, w którym przebywał pamiętn1karz ll1a sk'rooOll1ym 
kursie z powodu wyborów do sejmu w r. 1930, budziła się jego i mnych 
młodego pokolenia chłopów ufność w lepszą przyszłość wsi polskiej. Opty
mizm budziła świadomość coraz szerzej występująca wśród chł'opów 

o wartości własnej i swojej warstwy oraz pogłębiające się poczucie obo
wią~ku, 2iwłasz~ pracy w imię postępu. Optymizm młodych kontra
stO'Wał z przestrogami ojców, odmaczających się dojrzalszą świadomością 
społeczną. Wyraził ją w wierszowanej formie cieśla wioskowy z pow. 
hrubieszowskiego, zwracając się do synów: "Pracujcie biedll1e syny: »Bo 
bez pracy nie ma kołaczy«. Przyjdą bogacze zjedzą kołacze, a wam zo
stawią okruszyny" .52 

Był to nie opuszczający chłopów, zwłaszcza stars:rego polkolenia, lęk 

przed Polską, której rząd zawiódł nadzieje obywateli, że stworzy państwo 
sprawiedliwości społec~nej. Nadzieje takie wiązali chłopi z 'llzyskall1iem 
niepodległości w 1918 r., widząc w niej swoją jedyną ojczymę. 

51 Ibid., s. 379. 
52 Ibid., s. 344. 
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PE3lOME 

Pa60Ta rrOCBRll.\eHa MaJlO ,1\0 CHX nop HCCJle,l\OBaHHOH HCTOpHH rrOJlbCKOH ,lIe

peBJUI, 06ll.\eCTBeHHOMY C03HaHIDO KpeCTbRH B nepHO,l\ rrepBoro ,lIecaTHJleTHR cYll.\e

CTBOBaHHR II Pe'łH IIocrroJlHTOH. B OCHOBy pa60Tbl JlerJll-l OOCITOMHHaHHR KpeCTbRH, 

H3p;aJlllble B 1935 r. ).i[HCTHTyTOM 06ll.\eCTBeHHblx npo6JleM (BcTyrrHTeJlbHaR CTaTbR 

Jllop;BMKa KWHBHl~Koro), H 0Ily6mm:Cl'BaHHble B 1837 r. KOJlJleKTHBHble BOCIlOMHHaUHR 

KpeCTbRll KpacHoCTaBcKoro rrOBRTa (K rre'łaTH nO,llrOTOID1Jl ct>. )KypeK) rrop; 3arJla

D1-1eM "KpacHocTaBcKHH 1l0BRT B 6opb6e 3a cBo60p;y". 

Bo BCTyIJJleHIDI: npHBep;eHbl 6HorpacPWIecKHe ,1\aHHbIe p;eBRTH aBTopoB BOCIlO

MHHaHKH. 3TO 6bIJlH JllO,l\H pa3Horo B03paCTa - OT 30 p;o 58 JleT, MaJlO- H cpe,!{lle-

3eMeJlbl!ble KpeCTbRHe, P;BOHX H3 HHX MomHO OTHeCTH K 6ora'łaM. IIo 06pa30BaHIDO -

caMoy'łKI1, OKOII'łI1BWHe lleCKOJlbKO KJlaCCOB Ha'łaJlbHOH WKOJlbI, OP;HH H3 HHX -

UeIlOJll-IblU KypC Hapop;Horo yllHBepCHTeTa. OHH XpaHHJlH ceMeUHbIe Tpa~HH, rra

MRTb o rrOBCTaH~ax H o TeX, KTO 6opoJlCR rrpOTHB PYCCHcPHKa~H H repMaHI13a.~HH, 

rrpOTI1B HaCHJlbCTBeHHoro HaBSł3bIBaHHR rrpaOOCJlaBHH Ha JIlO6=ll.\HHe. KpeCTbRHe 

npHllJ1Mamr y'łaCTHe B 06ll.\eCTBeHHoH mH3HH, B OCHOBHOM yme B B03pomp;eIlHOM 

rrOJlbCKOM rocyp;apCTBe, B rrpoWJlOM y'łaCTBOBaJlH B HeJleraJlbHOH 06ll.\eCTBeHHO-rrpo

CBeTHTeJlbCKOH p;eSlTeJlbHOCTH. IIocJle 06cYJK,!{eHHR npep;cTaBHTeJlbHOCTH aBTOpoB 

BOcrrOMHHaHKH HCCJleP;OBaTeJlb rrepeweJl K paCCMOTpeHJfiQ BorrpocoB, OTMe'łeHHbIX 

B 'BOCnOMHHaHHHX H B J1HTepaType. IIoBcep;HeBHaR ml13Hb rrOJlbCKOrO KpeCTbSlHHlla 

COCTOSlJla B rrOCTORHHOM Tpyp;e, B 3a60rnx o cop;epmaHHH CeMbH, B mmCKax p;orrOJl

HHTeJlbHblX 3apa60TKoB. IIpHBJleKaeT BHJ1MaHHe Ja60Ta KpecTbRH 06 o6pa30BaHHH 

COOHX p;eTeH. B HeKOTOpbIX cJlY'łaRX po~TeJlH OTp;aBaJlH HX B peMeCJleHHHKH. ABTO
pbI BOcrrOMHllaHHH CTpeMHJlHCb K yK!pyllHeHIDO COOHX X03aHCTB, HO y,1\aJlOCb 3TO 

TOJ:bKO lleKOTOpblM H3 HHX H TO IB pe3yJlbTaTe 60JlbWHX YCHJIH:ił H caMOrrOmePTBO

saHHR. Jllo60Bb K 'łTellIDO Ha6JllO,lIaJlaCb npemp;e Bcero y MOJlO,!{bIX JllO,1\eH. ,l!;eSlTeJlb-

1l0CTb KpeCTbRH 6bJJla HanpaBJleHa Ha yJly'łWeHHe CBoero 6blTa, 06ll.\eCTBeHHO-XO-

3aHCTBeHHO pa3BHTHe p;epeBHH H Ha 6Jlaro rocy.ąapCTBa. 

BbtpamaSl CBOlO pa,l\OCTb no rrOBOp;y 003poJK,!{emm coo60NiOH IIoJlbwH, KpecTbRHe 

6bIJlH roTOBbI y'łaCTBOBaTb B ee 3all.\HTe H P;06poBOJlbHO JarrHCblBaJlHCb B apMHlO. 

CJlym6a B BOHCKe IIOJlbCKOM C'łHTaJlaCb WKOJlOH rpamp;aHCKoro BOCllHTaHHR. C03Ha

BaR Heo6xoP;HMOCTb BbmOJlHeHHH csoero rpam.ąaHCKoro p;OJlra, KpeCTbRHe rrop;TBep

m.ąaJlH rOTOBHOCTb rrJlaTHTb HaJlOrH, HO H npoTeCTOBaJlH npoTHB 'łpe3MepHoro 06JIO

meHHR J1MH KpeCTbRHCTBa. Y'łaCTByR B Bbl60pax IB CeHM, XOTeJlH pa3BHTHR p;eMO

Kpa= CBoe y'łaCTHe B noJlHTH'łecKOH mH3HH BblpamaJlH B npHHa.ąJle:lKHOCTH 

K KpeCTbRHCKHM napTHRM. B rMHHax KpeCTbRHe CTpeMHJlHCb pa3BHBaTb Cal>łOynpaB

JleHHe H C06JllO.ąaTb 38KOHHOCTb. 

,l!;epeBHR, rMHHa, rocyp;apcTBO, OT'łH3Ha - Bce 3TO COCTaBJIRJlO y xpeCTbRH no

HSlTHe IIOJlbillH. HapyweHHe BJlaCTblO rrpHH~HrrOB p;eMOKpaTHH H rpam.ąaHCKHX npaB 

- paBllOrrpaBHR H crrpaBep;JlI1BOCTH Bbl3bIBaJll1 6ecnoKoHCTBO Ja 6Y.llYll.\ee CTpaHbI. 

IIO:l!tHJlbIe aBTOpbI BocrrOMHHaHHH BbIpamaJlH CKerrT~H3M, a MOJlO.ąbIe OnTHMH3M 

B Borrpoce C03,1\aHHR rocyp;apCTBa CO~HaJlbHOH cnpaBep;JlI1BOCTH, X03aHCTBeHHoro rrpo

rpecca B p;epeBHe H rrOBbIWeHHR ee KyJlbTypHoro ypOBHR. 



Les paysans de la region de Lublin ... 155 

RESUME 

La question concerne I'etape la moins connue dans l'histoire de la campagne 
polonaise, la conscience sociale et I'attitude des paysans pendant la premiere de
cennie de la ue Republique. La presente analyse est basee sur des journaux des 
paysans, publies en 1935 par l'Institut des Affaires Sociales, prefaces par Ludwik 
Krzywicki, sur le journal collectif du peuple du canton de Krasnystaw, redige par 
F. Zurek dans le livre Le canton de Krasnystaw dans la lu.tte pou.r la liberM, paru 
en 1937, de meme que sur des publications consacrees a la region de Lublin. 

Tout au debut, on a presente les donnees biographiques de neuf "memorialistes" 
de I'arrondissement de Lublin dont I'age variait de 30, environ, a 58 ans. Si on co n
siderail l'etat de leur richesse, ce seraient, en majorite, de moyens et de petits 
agriculteurs - il n'y avait que deux paysans aises. En ce qui concerne leur edu
cation, c'etaient premierement des autodidactes qui ne frequentaient que quelques 
annees l'ecole primaire; I'un d'eux fit le cours incomplet a l'Universite du Peuple. 
Ils maintenaient les traditions familiales, gardaient le souvenir des insurges et 
de ceux qui s'opposaient li. la russification, germanisation et au fait d'imposer la 
religion orthodoxe aux uniates, nombreux dans cette region. La participation li. la 
vie socio-organisatrice a eu lieu, avant tout, sur le territoire de la Pologne liberee; 
auparavant, elle prenait la forme de l'activite' socio-instructive clandestine. Apres 
avoir discute Je caractere representatif de ces "memorialistes", on s'est interesse 
aux faits notes dans les journaux et dans les publications concernant la vie quoli
dienne de la campagne et des paysans, de meme que l'histoire de Pologne. L'essentiel 
de cette vie s'expliquait par les wins continus de nourir la familie, trouver des 
emplacements supph~mentaires, compares avec le marche du travail d'avant la 
Ie Guerre Mondiale. Ce qui atti re l'attention, c'est notamment le fait d'attacher 
une grande importance a I'education des enfants que I'on faisait entrer parfois 
dans l'artisanat. Le but de tous les "memorialistes" etait d'agrandir leurs fermes. 
Cel objectif ne fut realise que par quelques-uns et ils l'ont toujours paye cher. 
Le golit pour la lecture se faisait voir surtout chez les jeunes gens. Leur activ,ite 
visait l'amelioration des conditions de vie, le developpement socio-economique de la 
campagne et le bien du pays. 

L'independance du pays, precedee par la lutte des paysans, eveilla la joie et 
la- volonte de la defense ce qui s'expliquait par I'enrolement des volontaires. Le 
service dans l'armee fut qualifie de celui qui forme un bon citoyen. Conscients de 
leurs devoirs envers le pays, ils etaient prets de payer les impots, tout en protestant 
conlre les charges demesurees. En prenant part aux elections pour la Diete, ils 
proclamaient le deveJoppement de la democratie; par I'appartenance aux partis 
pol itiques des paysans, ils documentaient leur acces politique. Dans les communes, 
ils souhaitaient developper l'autonomie et respecter la legalite. 

La campagne, la commune, le pays, la patrie - tous ces elements ne pris 
qu'ensemble leur donnaient l'image de la Pologne dont l'avenir fut menace, car 
les autorites ne respectaient pas les droits democratiques des citoyens, notamment : 
l'egalite et la justice sociale. La lecture des journaux a fait voir le contraste entre 
le sceptisisme des "memorialistes" plus ages et l'optimisme des jeUIlt!s qui croyaient 
fermement a la possibilite de creer Je pays fonde sur la justice sociale, d'orienter 
la campagne vers le progres economique et culturel. 


