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Marta Szymor-Rólczak

KonteKsty inKulturacyjne w „ręKodziele fabryKi 
sukiennej…” wacława sieraKowsKiego

Słowa kluczowe

Wacław Sierakowski; Rękodzieło Fabryki Sukienney…; akulturacja; praca; miasta 
w XVIII wieku

Wiek osiemnasty to w Polsce okres głębokich przemian kulturowych i społecz-
nych1, charakterystycznych dla rozkładu feudalizmu. Były one związane z rozwo-
jem gospodarczym, a  w  konsekwencji — ze wzrostem liczby mieszkańców, 
zwłaszcza w miastach, układaniem stosunków międzywyznaniowych i międzykul-
turowych. Ponadto dokonywało się wówczas przekształcanie struktury społeczno-
-zawodowej oraz formowanie nowej struktury kapitalistyczno-klasowej. Proces 
akulturacji przebiegał zatem w dobie oświecenia w sposób zarazem nasilony, jak 
i wielotorowy. Wzmożone bezpośrednie konfrontacje z odmiennymi systemami 
wartości, reprezentowanymi przez cudzoziemców i innowierców, w — dotychczas 
dość homogenicznym kulturowo i wyznaniowo — kraju wywołały szereg dysku-
sji i przemian, ale zarazem stawały się pożywką dla stereotypowego myślenia. 

U  schyłku osiemnastego wieku przybywało ludności niemieszczącej się 
w  tradycyjnym schemacie społeczeństwa, w  którym obok hierarchizującego 
„urodzenia”, pojawiło się nowe kryterium dyferencjacyjne — majątkowe. Coraz 
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liczniejszy stawał się margines społeczny — heterogeniczna grupa ludzi, najczę-
ściej napływowych, poszukujących jakiegokolwiek zajęcia, której gros stanowili 
zbiegowie, przestępcy, włóczędzy oraz „ubóstwo żebrzące”2. Zwano ich „ludźmi 
luźnymi” z  uwagi na ich kondycję gospodarczą i  społeczną: byli to przybysze 
bez przeszłości i przyszłości, niepotrafiący zakorzenić się w nowym środowisku, 
bezdomni tułacze. 

Zarazem jednak w końcu osiemnastego wieku wśród mieszczaństwa rodziły 
się nowe, budujące odrębność, wspólnoty interesów, owocujące ekonomiczno-
-gospodarczymi projektami promieniującymi na struktury społeczne miast. Ale 
rozwój handlu i rzemiosła nie był możliwy bez dużej liczby rąk do pracy. Tę zaś 
próbowano pozyskać wśród „ludzi luźnych”. Podejmowano próby ich masowego 
zatrudnienia jako najemnej siły roboczej, tak zwanego proletariatu. Ze względu 
na wysoki stopień demoralizacji rekrutowanych, stosowano szereg działań służą-
cych ich produktywizacji, z poprzedzaną obławami pracą przymusową na czele 
(patrz szerzej: Zahorski 1984: 289). Prowadzono także działalność edukacyjną 
i resocjalizacyjną, której dalekosiężnym celem była unifikacja i  inkulturacja tej 
grupy społecznej, po uprzednim przywróceniu jej moralnego kręgosłupa. 

Zarysowana powyżej sytuacja historyczno-gospodarczo-demograficzna skło-
niła kanonika Wacława Sierakowskiego (1741–1806)3 do założenia na krakowskim 
Kazimierzu drukarni płócien i magla, a w 1786 roku manufaktury włókienniczej4 

2 Według relacji F. Lichockiego, przed III rozbiorem liczba żebraków na terenie miasta 
Krakowa, liczącego sobie wówczas niespełna 9500 osób, utrzymywała się na poziomie około 
500 osób (Lichocki, Naruszewicz, llner, Kleszczowa 1979: 46). 

3 Sierakowski Wacław h. Ogończyk (ur. 1741 r. w Bogusławicach koło Koła, zm. 1806 r. 
w Krakowie), kanonik krakowski i sandomierski, filantrop, animator życia muzycznego — założy-
ciel prywatnej szkoły muzyki; pisarz, tłumacz i wydawca, m.in. dzieł i podręczników poświęconych 
muzyce i edukacji muzycznej (Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej, t. 1–3, 1795–96), grze na 
fortepianie (Krótko zebrana szkoła fortepianu dla zaczynających się uczyć, z najlepszych autorów 
muzyki wyjęta, [b.m. i r.w.]), architekturze (Architektura cywilna dla młodzieży narodowej, cz. 1–2, 
Kraków 1796–97), rolnictwu i sztuce komponowania krajobrazu (Postać ogrodów, która do dwóch 
zmysłów, smaku w owocach i powonienia w kwiatach szczególniej ściąga się, cz. 1–2, Kraków 1798), 
technice (Silnie, czyli oszczędzenie zdrowia pracujących około ciężarów, Kraków 1799; przeróbka 
z dzieła włoskiego N. Zabaglia), sztuce składania wierszy (Igraszki uczonego dowcipu, czyli rozma-
itość gustu tworzenia wierszów, 1800) oraz publikacji religijno-moralizatorskich. (Informacje bio- 
i bibliograficzne opracowano na podstawie: Aleksandrowska 1996–1997; Pachoński 1956; Snopek 
1992: 76, 79, 103, 105, 121–122, 134, 141–142).

4 Manufaktura była formą produkcji przemysłowej, opartą na podziale pracy i technice ręcz-
nej. Pierwsze manufaktury włókiennicze powstały w XIII–XIV w. we Flandrii (Gandawa, Brugia, 
Ypres) i we Włoszech (głównie Siena, Florencja); w XV w. — w południowych Niemczech, we 
Francji i Anglii. W Polsce forpoczty manufaktur powstały na przełomie XVI/XVII w. — m.in. 
kuźnice żelaza (Małopolska), zakłady metalowe (Gdańsk), zakłady hutnicze (Bobrza, Panki, 
Łaziec, Samsonów, Wschowa), wełniane S. Koniecpolskiego (Brody). Druga połowa XVIII w. to 
okres rozkwitu zwłaszcza manufaktur magnackich, królewskich i mieszczańskich, m.in.: kompleks 
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na Stradomiu5, działającej do 1791 roku. Fabryka powstała w budynku dawnego 
cuchthauzu6, czyli domu poprawczego, mieszczącego się przy ulicy Szpitalnej. 
Funkcję głównego inżyniera oraz dyrektora technicznego, nadzorującego proces 
technologiczny, powierzył Sierakowski majstrowi Świerczkowskiemu, sam zaś 
podjął starania o zdobycie nakładów finansowych niezbędnych do uruchomienia 
fabryki. Zaowocowały one utworzeniem 30 stycznia 1788  roku stowarzysze-
nia 77 przedsiębiorców różnych specjalności, którzy zgodzili się finansować manu-
fakturę. Pracowników rekrutował Sierakowski głównie wśród żebraków i  sierot, 
będąc głęboko przekonanym o  resocjalizacyjnym charakterze ich zatrudnienia. 
W fabryce produkowano sukno na potrzeby armii. jednak nawet stałe zamówienia 
od tak ważnego odbiorcy nie uchroniły zakładu przed upadkiem, który nastąpił 
w  1792 roku wskutek rozbieżnych interesów administratorów i  niefachowego 
prowadzenia produkcji7. 

W związku z działalnością manufaktury, krakowski kanonik napisał i wydał 
własnym sumptem filantropijne Uwiadomienie o funduszu dla żebraków i fabryce 
sukiennej (Kraków 1789) oraz składające się z  trzech części Rękodzieło fabryki 
sukiennej, które w Krakowie 1786 dla wielu pożytków i zatrudnienia ubogich jest 
ustanowione (Kraków 1797). Do dziś publikacja ta jest wysoko oceniana przez 
badaczy i praktyków włókiennictwa jako merytorycznie wartościowe kompen-
dium wiedzy na temat technologii ostatnich lat ręcznego przędzenia w Polsce 
(Łuczak, Przybył 2004: 15–20).

W  części pierwszej Rękodzieła fabryki sukiennej… autor ukazał w  sposób 
wieloaspektowy przyczyny8, cele oraz skutki założenia manufaktury sukiennej 

A. Tyzenhauza (Horodnica, Łosośna), fabryka sukien Elżbiety Sapieżyny z Branickich w Kodniu 
(patrz: Czeppe on-line, dostęp: 12.02.2017), manufaktury tkackie w Brodach, Buczaczu, Łowiczu, 
Nieświeżu, Skierniewicach, Słucku i Warszawie, szklane w Urzeczu, Nalibokach, farfurnie w Belwe-
derze, Korcu i Telechanach. Większość manufaktur w Rzeczypospolitej upadła w końcu XVIII w., 
zaś te zakładane w 1. połowie XIX w. w większości przekształciły się w fabryki (Kula 1956, passim).

5 Fabrykę płócien i sukna oraz aptekę dla ubogich (1787) ufundował W. Sierakowski również 
w Sandomierzu.

6 Pierwsze w Europie próby resocjalizacji poprzez pracę przymusową podjęto w początkach 
XVIII wieku we Włoszech, gdzie zakładano domus correctionis. W Polsce przyjęła się niemiecka 
nazwa domów poprawczych — cuhthaus. Patrz szerzej: Rożek, Kracik 2010; zwłaszcza rozdział: 
Przymus pracy. Dom poprawy i manufaktura żebracza.

7 Informacje na temat organizacji fabryki i jej losów podaję za: Dembowski 1791: 57–59, 
84–87; Łuczak, Przybył 2007: 31–34; Łuczak, Przybył 2010: 21–23.

8 Diagnozy Sierakowskiego charakteryzują się dużą wnikliwością, ale i szeroką perspektywą, 
dotykają wielu problemów: „[...] szkody przypomnę: w Kraju gospodarstwo nikczemne, włościan 
ubogi, młodzież rozwiązła, czeladź rozpiła, Szlachta zbytkuiąca, Rękodzieła nie znane, Sztuki piękne 
zaniedbane, Szkoły zubożone, Rząd opuszczony, handel zarzucony, Obywatel wszelki zakłócony, 
Miasta podupadłe, a Saceros ut Populus etc. nie także iest u nas?” (Sierakowski 1797: I, 47; dalej 
lokalizuję: część cyfrą rzymską i stronicę — arabską).
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w Polsce. Część druga stanowi rejestr uwag natury organizacyjnej, część trzecia 
zaś poświęcona została technologii włókienniczej. 

W  Rękodziele fabryki sukiennej… Sierakowski zawarł wiedzę na temat 
włókienniczego rzemiosła, uzyskaną w  praktyce w  ciągu dwunastu lat, jakie 
poświęcił na budowanie i  rozwój manufaktury9. Dzieło ukazało się drukiem 
„pracą i kosztem autora” w 1797 roku, a zatem pięć lat po zamknięciu fabryki. 
Czasowa perspektywa skłoniła Sierakowskiego do sformułowania zawoalowa-
nego rozliczenia niepowodzeń, a  przede wszystkim zwerbalizowania koniecz-
ności wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Taką wymowę ma skierowana Do 
Czytelnika przedmowa do drugiej części dzieła, która „krótkie opisanie historyi 
podaie”, rozpoczynająca się słowami:

W przeciągu Dzieła tego byłoby wprawdzie do rzeczy przytoczyć w szczególności hi-
storyą rozmaitych zdarzeń i wypadków, których to w czasie zakładania i utrzymywa-
nia Fabryki […] w różnym sposobie doznawałem, atoli nie chcę ogłaszać tego, co już 
minęło, ale raczey w postępowaniu do dalszego przedsięwzięcia zdało mi się krótkie 
przyłączyć opisanie w powszechności historii, która nauczając jak […] doskonałości 
i niedoskonałości dochodzić, z różnych odmian, wynalazków i doświadczeń pożytko-
wać […] (II, Do Czytelnika [nlb.])

Wątki inkulturacyjne w Rękodziele fabryki sukiennej… związane są z etosem 
pracy. Zdominowały one pierwszą część dzieła, zwłaszcza zaś jej trzeci rozdział, 
którego kolejne paragrafy stanowią perswazyjny, zretoryzowany wykaz „pożyt-
ków z  fabryki wynikających”. Manufaktura sukiennicza jest: „dobroczynna”, 
„dogodna”, „próżniactwa nieprzyjaciółką i wykorzenieniem”, „cnoty przyczyną”, 
„kołyską bogactw”, „duszą handlu i  społeczeństw ludzi”, „miłości związkiem”, 
„rządu znakomitą zaletą”, „gospodarstwa wszelkiego pomnożeniem”, „prawdzi-
wie rzetelnym skarbem” i  „ludu powszechnym dobrem”. Sierakowski, pisząc 
o pożytkach płynących z założenia fabryki, stworzył zarazem kontekstowy kata-
log walorów pracy in genere. jego dzieło wpisuje się zatem w nurt problematyki 
stanowiącej przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak: 
ekonomia, filozofia, fizjologia, fizyka, pedagogika, prakseologia, psychologia czy 
socjologia. Efektem badań każdej z nich jest odrębna definicja pracy (patrz m.in.: 
Kotarbiński 1965: 88). 

Choć Sierakowski nie zdefiniował wprost terminu „praca”, to w jego wywo-
dzie dostrzegalne są liczne odwołania do pokrewnych pojęć i kategorii, takich 
jak: potrzeby człowieka, będące jego siłą napędową oraz związane z nimi typy 

9 „Fabryki zatem Sukienney, która od lat 12. była zabawą moją, wyjawię tu choć z większa 
przymioty […]” (I, 5).
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motywacji; a  nade wszystko oddziaływanie pracy na jakość życia, opisane za 
pomocą funkcji, jakie praca pełni. 

Współcześnie w socjologii potrzebę definiuje się jako „poczucie braku czegoś, 
co jest odczuwane przez jednostkę jako konieczny, a  przynajmniej pożądany 
element jej życia lub samorealizacji” (Olechnicki 1997: 160) i wydziela się — za 
Abrahamem Haroldem Maslowem — dwa typy potrzeb: podstawowe (zwane 
też potrzebami niedostatku) oraz poznawcze. Do pierwszego typu należą 
potrzeby: fizjologiczne (np. zaspokojenie głodu, pragnienia, ochrony przed 
zimnem), bezpieczeństwa (np. zniwelowanie ryzyka utraty środków do życia), 
przynależności i miłości (np. zdobycie przyjaźni, uznania, ludzkiej życzliwości, 
posiadanie rodziny), szacunku i uznania (np. akceptacja i pochwała działań), 
samorealizacji/samourzeczywistnienia (polegająca na stawaniu się tym, kim 
chciałoby się widzieć, doskonaleniu roli społecznej). Do typu drugiego zaliczamy 
zaś potrzeby: wiedzy i rozumienia (polega na systematyzowaniu, analizowaniu, 
konstruowaniu lub poszukiwaniu systemów wartości) oraz estetyczne (związane 
z wyrabianiem gustu, doznaniami estetycznymi) (patrz: Maslow 1964: passim).

Argumentacja Sierakowskiego, dotycząca pożytków założenia fabryki sukien-
nej i  podjęcia pracy w  niej, odwołuje się pośrednio do wszystkich wymienio-
nych powyżej potrzeb jednostki ludzkiej. Fabryka, a w domyśle praca jako taka, 
pozwala człowiekowi zaspokoić potrzeby fizjologiczne — osłonić nagość, która 
jest tematem tabu dla człowieka cywilizowanego, zaspokoić głód, ochronić się 
przed zimnem:

Wstyd Człowiekowi rozumnemu tak iest wrodzony [...] iż gdyby nie był odziany, 
znaiąc nagość swoią nie śmiałby wniść między podobnych sobie, nabywać rzeczy ko-
niecznie iemu potrzebnych do utrzymywania śmiertelnego życia (I, 35)

[...] prócz okrycia nagości naszey, chroni od zimna, ciepła dodaie, zdrowie konserwuie, 
czyni rozmaite i nieprzeliczone wygody i ozdoby (I, 8)

I tak widzisz chleb na niwach roskosznie okrytych, ktoż go ie w kłosie? O iak to wiele 
i wielu gatunków dowcipu ludzkiego doświadczeń potrzeba, nim się w bochenek do 
pożywania wypiecze! (I, 30)

Praca zapewnia także poczucie bezpieczeństwa, stabilności uzyskiwania 
dochodów niezbędnych do utrzymania siebie i  najbliższych, co szczególnie 
istotne jest dla najuboższych, którym: „daie ciągle sposób utrzymywania życia 
przystoynego” (I, 11).

Silną motywacją do podjęcia pracy jest, mająca kilka oblicz, wewnętrzna 
potrzeba przynależności i  miłości. Zaś zaspokajaniu tej potrzeby towarzyszy 
koncentrowanie się na zyskaniu szacunku i uznania, rozumianego jako wyrażona 
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pochwałą akceptacja ze strony rodziny i grupy społecznej, której człowiek pracu-
jący czuje się członkiem. 

Sierakowski wielokrotnie wspomina o konieczności wdrażania do pracy od 
jak najmłodszych lat, co zapobiegać miałoby deprawacji młodzieży i wzmacnia-
łoby więzi rodzinne pomiędzy rodzicami i dziećmi:

na ubogich Rodziców dobroczynna Fabryka, iż dzieci rozpustne do pracy zaprawia 
(I, 10)

[...] Rodzice dzieci rozwiozłemi czynią, niechże je od naymłodszego wieku do roboty 
oddaią, wdzięcznieyszemi ich dla siebie w dalszym wieku doznaią, zamiast co teraz na 
nich utyskują powszechnie. (I, 63)

Nadto praca wykonywana wspólnie, z radością i śpiewem na ustach pozwala na 
zżycie się ze społecznością środowiska. Oddalając groźbę zarówno waśni między-
ludzkich i nieakceptowalnych zachowań, jak i zawodowej nieuczciwości, ułatwia 
pozyskanie przyjaźni, ludzkiej życzliwości oraz umożliwia osiągnięcie stabilnej 
pozycji na drabinie społecznej:

A to tak miłe, iż życie na śpiewaniu wdzięcznie i wesoło przechodzi, bo spółem ro-
biącym [...] słów i rzeczy w reszcie materii do swarów nie staie, tylko do śpiewania na 
Chory Pieśni pobożnych, maią naywiększą sposobność. (I, 41)

Taki był zwyczay dawnych naszych Oyców Polaków, kiedy Sukiennice Krakowskie Ka-
zimierskie nie próżnowały, a kiedy na woynie maszerując ich Woyska: Zawitay Ran-
na Jutrzenko i Pieśń S. Woyciecha między innemi razem śpiewali [...]. Toż czyniono 
po domach, to przy warsztatach, toć nie dziw, iż były szczęśliwsze czasy nad nasze. 
(I, 41–42)

Taki życia spólnego nad robotą sposób, iest prawdziwym miłości Chrześcijańskiej 
związkiem, bo w śpiewaniu pobożnych Pieśni uczy się cnoty, czas wesoło spada, robo-
ta śpieszniey idzie, BOG którego brzmi Chwała prace pomyślnym końcem uwiecznia. 
Mniey czasu do kłótni, do swarów, do swawoli i do niepoczciwości. (I, 42–43)

Wiele uwag autora odnosi się do potrzeby samorealizacji, zwanej też potrzebą 
samourzeczywistnienia, a zatem stawania się tym, kim człowiek chce być i dosko-
nalenia jego społecznej roli. W przedmowie Do Czytelnika w  części pierwszej, 
prezentując cel i genezę powstania opracowania, Sierakowski stwierdza, że:

Nic życia ludzkiego równie nie wzmacnia, jak uczciwa i ustawiczna praca, tudzież In-
dustrya pilna. Lenistwem tępią się umysły, ciała trętwieją i do chorób sposobnieyszemi 
się staią. Od tego wszystkiego broni ćwiczenie. (I, Do Czytelnika [nlb.])
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Dzięki podjęciu zajęcia zarobkowego możliwe jest kreowanie własnego życia, 
praca daje bowiem do tego niezbędne narzędzia: „dowcip zaostrza, siły zastala, 
czerstwości pomaga” (I, 13), pozwala na „pędzeni[e] życia swojego zabawnie, 
wesoło i  pożytecznie” (I, Do Czytelnika [nlb.]). Praca, rozumiana przez Siera-
kowskiego jako przeciwieństwo rozpowszechnionego w  Polsce próżniactwa, 
będącego, zdaniem autora, przyczyną wielu klęsk kraju, rozbudza intelektualnie, 
dając asumpt do dalszego rozwoju osobistego:

[...] Młodzieniec poczciwego serca tak się usposobi i  zakocha w pracy, iż wszelkiey 
usilności nie tylko w industyi przemysłu zażywać będzie na pozyskanie Talentów Sztuk 
i Nauk. (I, Do Czytelnika [nlb.])

Zaspokoiwszy potrzeby pierwszego rzędu, człowiek pracujący zaczyna dążyć 
do dalszego doskonalenia się i  poszerzania swej wiedzy, rozwija procesy anali-
tyczne, systematyzuje zdobytą wiedzę, usiłując odkryć nadrzędne prawa i zasady:

jle zaś Ludzi potrzebuje Fabryka niżej się oznaczy: a  to, do roboty, do rachunków, 
do straży, do dozoru, do handlu, do rządu, etc. do iakieyże zaś doskonałości zatrud-
niających się sobą nie doprowadza? Gdyż procz starania i prac powszechnych musi 
pilnować Wagi, co do włosa, Opisu co do sierci; Miary, co do calu; Rachunków co do 
denaru; Czasu co do momentu; Świadectwa co do Imienia; Wiary co do słowa; Kre-
dytu co do poczciwości co do cienia niepoślakowanie; A zawsze wszystko z rozumem 
i racyą, jakże wśrzód tak doskonalącego się w ustawiczney pracy i wydoskonalonego 
Ludu, nie ma bydź miłe pożycie? (I, 40–41)

Posiadłszy szczegółową wiedzę empiryczną, człowiek ewoluuje w  kierunku 
myślenia teoretyzującego, czego dowodzi kierowany do czytelników wykład 
historyczny: „Naywięksi i naysławnieysi Ludzie mimo pracy wysokich Urzędów 
swoich, ręcznemi się zabawiali robotami.” (I, Do Czytelnika [nlb.]).

Sierakowski wspomina także wielokrotnie o ludzkich motywacjach podjęcia 
pracy, różnicując je ze względu na osiągnięty status majątkowy: „Do niey [pracy] 
ubogiego przyciska niedostatek, bogatych sama fortuna” (I, 22). Autor objaśnia 
pozorny alogizm zawarty w powyższym sformułowaniu, kładąc nacisk na większą 
odpowiedzialność społeczną bogatszych reprezentantów społeczeństwa: „[boga-
tych] cięższe krzyże od których są wolni nędzarze, iako to: Prawa, kłótnie, spory, 
utrzymanie maiątku, punkt honoru, edukacya dzieci, Urzędów sprawowanie 
&c” (I, 22).

Człowiek, który nie musi całej swej uwagi koncentrować na zaspokajaniu 
potrzeb podstawowych, zwraca uwagę na harmonijność funkcjonowania oraz 
estetyczne — w  tym także higieniczne — walory swego otoczenia, wyrabia 
w sobie wyczucie piękna i gust:
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[Fabryka] i w materialnym gospodarstwie [...] ćwiczy, czyniąc Panów potrzebnemi 
ubogim, w dostarczaniu produktów, ubogich Panom wzajemnie w wyrabianiu tych-
że produktów, i  gruntowe nawet gospodarstwo wspomaga, bo naciska dla zarobku 
przychowywać trzody, czynić rolą zyznieyszą, czystość  koło nich zachowy-
wać, i wszystkich innych Krajowych produktów konsumpcyją czyni [...] (I, 50–51; 
podkr. — M.S.R.)

Nawet wykonywanie prostej pracy fizycznej może stać się okazją do obco-
wania ze sztuką i pięknem, a tym samym wyrabiania zmysłu estetycznego. jak 
podkreśla bowiem Sierakowski, rozwój fabryki sukiennej oznacza pozostawanie 
pod wpływem „innych Sztuk, Kunsztów, wszelkiego gatunku rzemieślniczych 
rąk, pomocy, Mechaniki, handlów, tysiącznych potrzeb [...]” (I, 12).

Duża cześć tez Sierakowskiego ukazuje oddziaływanie pracy na jakość życia. 
Wpływ ten można opisać za pomocą pięciu funkcji (Furmanek 2008: 57, 210), 
jakie praca pełni w życiu człowieka. Homo faber to człowiek świadomie kieru-
jący swym życiem, praca zaś pozwala mu osiągnąć poszczególne fazy rozwoju. 
Na poziomie potrzeb podstawowych praca jest źródłem egzystencji człowieka 
i  sposobem na kreowanie przez niego własnego życia, co autor Rękodzieła… 
wyraża explicite: „Ten iest nas śmiertelnych udział, ani inszemi Prawami i Monar-
chów Syny rodzą się, iak: Quisquis nascitur ad laborem nascitur. Do pracy, do 
pracy.” (I, Do Czytelnika [nlb.]) bądź też konstruuje alegoryczną przypowieść:

Migdał najpierwszy z drzew kwitnie i  swóy kwiat na niebespieczeństwo mrozu wy-
stawia, chociaż nie rodzi owoców aż w głębokiey jesieni, Morwowe zaś drzewo szcze-
gólnieysze bo lubo ostatnie [...] kwitnie, naypierw iednak swe wydaje owoce10. O iak 
większa część ludzi podobnieysza do pierwszego niż do drugiego z tych drzew gatun-
ku; dla tego też kwiat młodocianego wieku swojego narażając nie dościgają wydawać 
cnotliwych owoców. (I, Do Czytelnika [nlb.])

Sierakowski udziela także wskazówek w zakresie kreowania dobowego rytmu 
życia osoby pracującej, które stanowią forpoczty zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zwłaszcza zaś właściwego odżywiania i odpoczynku: 

Urządzić trzeba swoie roboty i prace rozumnie, wykonywać ie pilnie a co naywiększa 
statecznie, snu, jak pokarmu zażywać miernie, w tym bowiem przebrana miara, nie 
tylko iest nieprzystoyna, ale i zdrowiu szkodliwa. (I, Do Czytelnika [nlb.])

10 Morwa biała kwitnie w maju, zaś owocuje już latem; migdałowiec pospolity w polskich 
warunkach klimatycznych kwitnie w marcu (zanim wypuści liście), owocuje zaś dopiero we wrze-
śniu. W Biblii migdałowiec zwyczajny nazwany został „drzewem czuwającym”, co związane jest 
z tym, że w klimacie bliskowschodnim zakwita bardzo wcześnie (już w połowie lutego). W języku 
hebrajskim słowo określające migdałowca znaczy ‘czuwać’ lub ‘strażnik’ (Włodarczyk 2011).
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Drugą funkcją jaką pełni praca w  życiu człowieka jest tworzenie podstaw 
moralnego rozwoju jednostki. Wykład krakowskiego kanonika przesycony został 
odwołaniami do moralnych i duchowych wartości. Praca jest w ujęciu Sierakow-
skiego tożsama z cnotą: „Praca więc i cnota są naszą iedyną robotą nie próżnowa-
nie, albo roskoszy.” (I, Do Czytelnika [nlb.]); „Wszelka praca rodzi Cnotę, Cnota 
rodzi honor” (I, 27); „Prawdziwey się Cnoty i Honoru, nie inaczey tylko usilną 
pracą dorabiać potrzeba” (I, 28).

Obligatoryjność pracy stanowi konsekwencję grzechu pierworodnego, a zara-
zem formę jego odkupienia: „Próżniaków Fabryka nie cierpi, nie przyimnie, gdyż 
wszyscy Ludzie [...], nosząc na sobie Dekret wyroku Raju przeciw nim wypa-
dłego po grzechu «W pocie czoła twego będziesz pożywał chleba twojego» pracować 
koniecznie powinni.” (I, 15). Chorobą duszy i  przyczyną cierpień, zarówno 
doczesnych, jak i wiekuistych, jest lenistwo: „Próżniak [jest] igrzyskiem czarta” 
(I, 15), „próżnowanie rodzi wszelkie nieprawości” (I, 16), a „Gdzie [...] próżnowa-
niem bawią się, tam [...] szczebiotania, obmowy, kłótnie, sfary zamnożone, do 
ubóstwa w czasie życia, do utraty zbawienia wiecznego po śmierci przywodzą” 
(I,  22–23). Sierakowski zapewnia, że praca jest jedyną drogą do osiągnięcia 
zbawienia: „Strzeż się próżnowania a wszystko złe wykorzenisz.” (I, 45) i zachęca 
do nieustannego wysiłku: „Niechże nas zawsze i  bezprzestanku prac różność 
zatrudnia, albowiem słabieje bez przeciwnika cnota, w ten czas się pozna iakiegoś 
umysłu, gdy co możesz, cierpliwość okaze.” (I, 23).

W wyniku pracy powstają materialne warunki realizacji i rozwoju człowieka. 
Funkcja ta koresponduje z pierwszą z podstawowych potrzeb człowieka. Siera-
kowski enumeruje liczne korzyści wynikające z pracy: „daie [...] sposób utrzymy-
wania życia przystoynego” (I, 11), karmi, okrywa nagość, chroni od zimna, daje 
ciepło, czyni wygody, a jej wytwory zdobią otoczenie.

W tekście nie zabrakło także fragmentów, w których założyciel fabryki sukien-
nej dopomina się od władz stanowczych działań, mających na celu stworzenie 
dogodnych politycznych, społecznych i gospodarczych warunków do rozkwitu 
manufaktur w Polsce, wskazując zarazem na korzyści płynące z proponowanych 
reform: „Do Rządu należy, ażeby zbytki obciąwszy potrzebie służyła [...] wszy-
stekby lud kraiowy miał przyzwoitą wygodę, a Kray bylby bogatszy przez handel, 
którego to Rękodzieło iest duszą.” (I, 32).

Praca, głównie przez rozwój rozmaitych technologii, jest także sposobem 
na doskonalenie ludzkiego umysłu „przytępionego lenistwem”. Umysł ludzki 
bowiem bez „ćwiczenia” karleje i podobnie jak ciało staje się podatny na choroby. 
Dodajmy, że Sierakowski widział w swej fabryce potencjał stworzenia sprzyjają-
cych warunków do rozwoju jej pracowników: „[Fabryka] ludźmi zdatnemi czyni 
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do wyższych Urzędów, formalnego gospodarstwa to iest Rachunków, kalkulacyi, 
handlu, przeyźrzenia, potrzebom zaradzenia [...]” (I, 50).

Najbardziej uwypuklona została w Rękodziele… kulturotwórcza i społeczna 
funkcja pracy jako działania wymagającego komunikacji oraz współpracy 
jednostek i  grup. Sierakowski w  różnych fragmentach swego dzieła akcentuje 
płynący z pracy pożytek dla ogółu. Wokół tego motywu buduje własną definicję 
„fabryki”: „Fabryka nic innego nie iest, iak zgromadzenie poczciwych oboiey płci 
Ludzi pracujących na wielorakie pożytki Powszechności” (II, 1). Także w licznych 
przestrogach i  naukach kierowanych wprost do czytelnika, a  zwłaszcza zaś do 
młodzieży, wzywa Sierakowski do ofiarnej i solidarnej pracy na rzecz publicznego 
pożytku: 

Młodzieży [...] życzę i przepisuję, aby się rady [...] chwyciła: bydź powszechności uży-
tecznymi, ani czekać, bydź szukanemi. (I, Do Czytelnika [nlb.])

Przeto ktokolwiek chce [Bogu] bydź miłym [...] publicznego niech szuka pożytku, 
niech dba o zbawienie bliźnich swoich. (I, Do Czytelnika [nlb.])

[...] zgoła iż nic nie mamy z siebie czegobyśmy [...] przez pracą bliźnich naszych nie 
posiadali, podobnież my dla bliźnich naszych iak najusilniej pracować jesteśmy win-
nemi. (I, Do Czytelnika [nlb.])

Sierakowski akcentuje znaczenie pracy jednostki w procesie inkulturacji. Praca 
jest dobrem wspólnym, kreującym rozkwit społeczeństwa, źródłem dobrobytu 
i siłą napędową rozwoju. Przede wszystkim jednak praca daje jednostce szansę na 
godne życie i chroni przed wykluczeniem, zarówno pod względem materialnym, 
jak i mentalnym. Nieproduktywne jednostki, zwane pogardliwie „marginesem”, 
poprzez aktywizację zawodową mają szansę stać się pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa. 

Wizja nowego homo faber oraz postulaty zawarte w Rękodziele… stanowią 
forpoczty kiełkującej nowej kultury pracy — proletariackiej. 
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inculturatory contexts in “ręKodzieło fabryKi 
sukienney…” by wacław sieraKowsKi

The paper presents the inculturatory threads included in the work of Wacław Sierakowski, 
a canon from Cracow, entitled Rękodzieło Fabryki Sukienney… (Cracow 1797). The context 
indicated in the title is closely related to the work ethos presented in this publication. 
Although Sierakowski does not define outright the term “work”, his considerations contain 
numerous discernible references to related concepts and categories, such as human needs 
which are man’s driving force and associated types of motivation. Above all, however, he 
shows the impact of work on quality of life, described on the basis of the functions which 
labour fulfils. Writing about benefits of the founding of a factory, Sierakowski creates 
a contextual catalogue of work-related values in genere. The first part of Rękodzieło is 
dominated by reflections on benefits flowing from work of human hands, especially the 
cultural and social function of labour as an activity that requires communication and 
cooperation between individuals and groups.
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