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Mariusz Mysiakowski 

Streszczenie: Artykuł przedstawia wiat powstawania, rozwoju  
i funkcjonowania samowystarczalnych maj tków (folwarków) ziemskich 
przed dziejow  zagład  1939 roku, plastycznie ujmuje podstawowe 
zagadnienia zwi zane z aran acj  przestrzenno-krajobrazow  siedzib 
ziemia skich, zajmuje si  ich architektoniczno-budowlanym zagospo- 
darowaniem funkcjonalnym, tudzie  relacjami słu bowymi pomi dzy 
pracodawcami rolnymi a najemnymi i stałymi robotnikami folwarcz- 
nymi, tak e opowiada o yciu codziennym słu by folwarcznej oraz ich 
mo nych protektorów.  
Słowa kluczowe: przed rokiem 1939, dwór polski, siedlisko wiejskie, 
park dworski, ogród kwiatowy, ogródek warzywny, budynki gospodar- 
cze, budynki mieszkalne, praca najemna, własno  ziemska, słu ba 
folwarczna, ziemia stwo, inteligencja wiejska. 

Summary: The article tells about the world of manorial culture wherein 
deals relationships between agrarian employer to cotter and also presents 
as some manors progress and operate in the small community. 

Keywords: before 1939 year, polish manor, rustic residence (also abode), 
manor’s park, backyard, the farm buildings, the multi-family buildings, 
piecework, tenant, land ownership, landowner, rural intelligentsia. 
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Historia wiata jest ci głym d eniem ludzi do zbudowania sobie 
raju na ziemi. W tym nieodpartym d eniu człowiek zawsze starał si
stworzy  wokół siebie cho by namiastk  swego marzenia, takiego 
marzenia, które jak receptura dawałoby poczucie bezpiecze stwa  
i wyleczyłoby z l ku przed samotno ci . W dobrze zorganizowanej 
społeczno ci, gdzie ka dy wiedział, co do niego nale y, gdzie coraz 
silniej jeden zale ał od drugiego, rodziły si  wi zi, których nie mógł 
rozerwa aden kataklizm, adne przewarto ciowanie.  

W XIX wieku ci lejsze zespolenie si rodowiska wiejskiego 
nast piło w wyniku ewolucji stosunków społeczno-gospodarczych, któr
przyspieszył post p naukowo-techniczny i uwłaszczenie chłopów.  
W nowym systemie ekonomicznym wymagaj cym wi kszej operatyw- 
no ci, bli szej współpracy, ale i krzykliwego współzawodnictwa osoba 
stawała si  mniej anonimowa, wi cej za  społeczna. Na wsi nadej cie 
kapitalizmu zwiastowało uwłaszczenie, które dawało chłopom na 
własno  uprawian  przez nich ziemi  i znosiło kr puj ce obci enia 
feudalne, wr cz nakazało szlachetnie urodzonym opłaca  ka d  prac
najemcz . Na ziemiach polskich prekursorem kapitalistycznego my lenia 
był Dezydery Chłapowski (†1879), wła ciciel maj tku ziemskiego 
Turwia pod Poznaniem, który po 1818 roku, wykorzystuj c swoje 
angielskie do wiadczenia, jako pierwszy wprowadził płodozmian, 
zasiewaj c pola koniczyn , do której posadzenia stosował elazne pługi 
słu ce gł bszej orce. I cho  wówczas wielu uznawało go za szale ca1, 
wkrótce i na pozostałych ziemiach polskich przyjmowano nowinki 
gospodarcze, demokratyzowano stosunki społeczne, uwalniaj c chłopów 
od podda stwa i darmowego wiadczenia pracy. Ostatecznie po upadku 
powstania styczniowego, tak e w najbardziej konserwatywnym zaborze 
rosyjskim, jak nigdy przedtem, zacz ła liczy  si  przedsi biorczo   
i wolno  samostanowienia o sobie. W tym wy cigu z czasem  
w rodowisku wiejskim prym wiodła inteligencja wiejska, zapobiegliwe 
ziemia stwo, które, dysponuj c rodkami i fachow  wiedz , przeorgani- 
zowało swoje maj tki ziemskie w sprawne, samowystarczalne gospodar- 
stwa, przeorganizowało w duchu kapitalistycznym z solidaryzmem jako 

1  Ju  samo znikni cie tarczy herbowej znad głównego wej cia do pałacu, a zast pienie jej 
du ym zegarem było wystarczaj c  oznak  ekscentryczno ci; Por. Stanisław 
Wasylewski, ycie polskie w XIX wieku, Iskry, Warszawa 2008, s. 391. 
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motywem sprawczym. Jak wygl dał i działał ten organizm wiejski,  
i jakie mechanizmy społeczne kształtowały jego pozycj ? 

Podjazd do dworu z trawnikiem i kopcowatym klombem 

Punktem wyj cia do zrozumienia tamtego wiata stanowiło same 
posadowienie dworu, rodowego siedliska i aran acja jego otoczenia.  
Na ten czas, czyli po powstaniu styczniowym, przypadała restauracja 
starych i pobudowywanie całkiem nowych, wygodniejszych siedzib  
w stylu dworkowym, jak równie  ujarzmianie otaczaj cej przyrody  
w parki krajobrazowe. Najcz ciej ziemianie sadowili swoje domostwa 
na skraju wsi na niewielkich cho by wzniesieniach, równie cz sto  
w centrum ycia wiejskiego w pobli u ko cioła, niekiedy nieopodal 
jeziora czy rzeki w jej bystrych zakolach, tak e, cho  rzadziej,  
w blisko ci lasu, który po przekształceniach, przynajmniej w cz ci, 
przybierał posta  parku. Tak czy inaczej zawsze chodziło o to samo:  
jak malowniczo wyró nia  si  na tle otoczenia i jaki mie  st d widok  
na cał  okolic . Z takim wła nie zamysłem przyst pili do uszlachetnienia 
swego widoku wła ciciele dworku w Uniszkach Zawadzkich pod 
Mław , odsłaniaj c siedzib  poło on  „na najwy szym miejscu w parku 
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[gdzie – przyp. aut.] teren od dworu łagodnie opada w kierunku 
stawu”2. Podobne rozwi zanie zastosował Jan Eustachy Kossakowski 
(†1979), sytuuj c swój wojtkuski pałac w perspektywie, której „całe 
rozwi zanie ogrodu wojtkuskiego wynikało z usytuowania pałacu –  
z wojtkuskiej góry kilku parowami i przeł czami schodziło si
stopniowo w dół, a  do poziomu wspomnianego Traktu Wile skiego, 
id cego w dół do Poszelina”3.  

Tak wi c zazwyczaj na byle jakim wzniesieniu, ale nie z byle 
jakim widokiem, wznoszono konstrukcje murowane, ale i drewniane na 
wysokiej, kamiennej podmurówce z wysuni tymi gankami b d cymi  
w najlepszej komitywie ze słoneczn  stron wiata, gdzie nigdy nie 
brakowało naturalnego wiatła. W przekroju now  budowl  od ganku ku 
werandzie przecinała o  sieni, po jednej stronie sytuuj c pomieszczenia 
reprezentacyjne i mieszkalne, po drugiej za  gospodarcze i słu bowe.  
W pierwszej cz ci dominowała przestronna jadalnia, tzw. pokój stołowy, 
gdzie zawsze o tej samej porze spo ywano rodzinne posiłki, tak e tu 
mie ciło si  du e pomieszczenie, tzw. salon, w którym przyjmowano 
go ci i sp dzano czas na wspólnych rozrywkach. W tej cz ci równie
znajdowały si  pokoje mieszkalne z przeznaczeniem dla dziedzica i jego 
mał onki, rzadziej dzieci ca bawialnia. Po przeciwnej stronie nadal na 
parterze z sieni wchodziło si  do tzw. kredensu, gdzie przechowano 
naczynia i zastawy stołowe, sk d dalej przechodziło si  wprost do 
kuchni, w której przyrz dzano jedzenie i gromadziła si  przy stole słu ba 
dworska. W tej cz ci mie ciły si  równie  pomieszczenia o charakterze 
gospodarczym, w tym spi arnia na zapasy, podr czna apteczka na zioła  
i lekarstwa, tak e kancelaria dziedzica z osobnym, bocznym wej ciem 
od folwarku, gdzie pan i rz dca naradzali si  z sob . Po s siedzku  
w samej kuchni, najcz ciej za prost  jedynie zasłonk  lub osobno  
w małym pokoiku pomieszkiwała słu ba domowa, zwłaszcza pokojówki 
i posługaczki, rzadziej kucharze. Co ciekawe, w całym dworze pokoi nie 
trzymano rygorystycznie pod kluczem, mo e za wyj tkiem spi arni,  
do której wej cie regulowała sama pani domu, zawsze nosz c przy sobie 

2  Narodowy Instytut Dziedzictwa, O rodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 
Przedsi biorstwo Polonijno-Zagraniczne ARPEX, Hanna Spychaj, Ewa Rzetecka, 
Ewidencja zabytkowego parku w Uniszkach Zawadzkich, woj. ciechanowskie, 
Warszawa 1983, nr inw. 4540, s. 7.  

3  Zofia Kossakowska-Szanajca, Zapiski dla wnuków, Wi zi, Warszawa 2009, s. 68. 
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„strategiczne” klucze. Z sieni, gdzie wieszano ubrania, gdzie znajdowała 
si  te  poczekalnia, na pi tro prowadziły proste lub kr cone schody,  
z których szczególnie w wi teczny lany poniedziałek „woda spływała 
[…] ciurkaj c [i mocz c – przyp. aut.] przebywaj cych akurat  
na dole”4. A zatem nie inaczej jak na pi trze lokowano pokoje go cinne  
i dzieci ce. Jeszcze klika słów o werandzie. W osi sieni, ale od strony 
elewacji tylnej rozci gał si  rozległy taras z widokiem na ogród, rzadziej 
na sad. Pierwotnie przystawka (weranda) miała stanowi  dobudowane do 
dworu, podwy szenie „od strony najpi kniejszej i najrozleglejszej widok 
daj cej”5 z murowanymi schodami i por czami naturalnie opadaj cymi 
w kompozycje ogrodowo-parkowe. Z czasem, prócz tradycyjnego 
przeznaczenia na werandzie po prostu odpoczywano, relaksuj c si  mił
rozmow , lekkim pocz stunkiem i rzecz jasna pi knem krajobrazu. I tak 
na przykład w Młocku-Kopaczach pod Ciechanowem go cie „byli 
przyjmowani na werandzie, cz stowani owocami, chłodnymi napojami  
z lodem, herbat  lub kaw ”6. 

Szczególn  wag  dziedzice przykładali do aran acji drogi 
dojazdowej do własnej siedziby. Od drogi głównej, czasem wzdłu  niej 
samej zasadzali reprezentacyjne drzewa, w tym zwłaszcza lipy, wierzby  
i topole, rzadziej klony i kasztanowce, które układaj c si  w długie 
szpalery wyznaczały perspektyw , na ko cu której pojawiało si
wybielone miejsce z oknami zapatrzonymi w wiat. W epoce poprzedza- 
j cej rozwój motoryzacji do składania wizyt najcz ciej wykorzysty- 
wano zaprz one pojazdy konne, zwłaszcza karety, powozy, bryczki, 
tak e lekkie, jednokonne linijki. Przeje d aj c przez bram  wjazdow , 
stangret musiał zwolni , gdy  przed dworem wchodziło si  w półkolisty 
podjazd, który wysypany wirem prowadził wprost przed ganek.  
Z jednej strony takie rozwi zanie pozwalało naturalnie wprowadzi
konie w stan spoczynku, z drugiej dawało gospodarzom wi cej czasu na 
dostojne, uroczyste wyj cie ku nadje d aj cym. Mi dzy podjazdem,  
a symetrycznym, półkolistym wyjazdem woln  przestrze  ozdabiano 
eliptycznym gazonem z bukszpanow  lub kwietn  rabat , kopcowatym 

4  Wanda Bojanowska-Ole ska, Historia naszej rodziny, Warszawa 2009, s. 33. 
5  Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia, Wydawnictwo Kluszczy ski, Kraków 

2007, s. 53.  
6  Pami tniki o miło ci, o wojnie, o ziemi ciechanowskiej, Polskie Towarzystwo 

Historyczne, Ciechanów 2005, s. 270. 
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klombem, prostym trawnikiem, rzadziej mał  architektur  z mis
wodotrysku, antycznymi pos gami czy ozdobn  fontann  po rodku.  

Zupełnie inaczej, jak równie  ze zdecydowanie wi kszym 
rozmachem, kształtowano otoczenie od strony werandy, u stóp której 
najcz ciej rozci gały si  bujne ogrody i parki krajobrazowe, tak e mniej 
efektowne, ale za to praktyczniejsze ogródki owocowo-warzywne. I tak 
schodz c z werandy, wst powało si  do parku, gdzie rosły pot ne d by, 
strzeliste wierki lub pachn ce akacje, które samotnie, cz ciej za   
w grupach wyznaczały naturaln  przestrze  dla mniej lub bardziej 
geometrycznie wij cych si  dró ek i alejek. Nic nie ujmuj c tej estetyce, 
trzeba przyzna , e wszystkie aran acje parkowe miały charakter tak e 
praktyczny. Bowiem, gdy zasadzano aleje, pami tano o takiej odległo ci 
mi dzy sadzonkami, eby w przyszło ci g ste ju  korony drzew chroniły 
przed nagłym, rz sistym deszczem. W parku rzecz jasna sytuowano 
ławeczki, niektóre ze stolikami z pnia d bowego, gdzie mo na było 
postawi  np. kokilk 7 ze wie o zaparzon  kaw . Obowi zkowo  
i nie przypadkowo dostawiano tak e owalne i prostok tne altanki,  
które na starych fotografiach niejako wst puj  w obj cia pn cych si
kapryfolium8, w których cz sto przesiadywały dzieci, a to bawi c si ,  
to czytaj c, kiedy indziej za  odrabiaj c lekcje szkolne. Szczególnie  
w ciepłe pory roku w parku sp dzano sporo czasu, „przesiadywały tam 
panie, bawiły si  starsze dzieci, maluchy spacerowały pod opiek  bony, 
urz dzano plac do gry w krykieta [lub palanta9 – przyp. aut.],  
a w pó niejszych latach – w tenisa. Po obiedzie domownicy, a cz sto  
i ich go cie, wychodzili na przechadzk , za  w romantycznych zak tkach 
panienki snuły marzenia”10. Je li taki park miał charakter publiczny  
z jego dobrodziejstw korzystała tak e słu ba folwarczna wraz z rodzi- 
nami, rzadziej ubogie dzieci z pobliskiej wsi.  

7  Kokilka - małe naczynie w kształcie otwartej muszli, w którym si  zapieka u ywki  
i ciepłe przystawki. 

8  Kapryfolium, inaczej wiciokrzew przewiercie  – ozdobna ro lina pn ca z rodziny 
wiciokrzewów o białych, ółtych lub ró owych kwiatach. 

9  Palant – zespołowa gra na punkty z u yciem drewnianego kija i piłeczki; wyst powała 
w dwóch odmianach: jako gra szkolna i ludowa; prekursor ameryka skiego baseballu.  

10  Irena Doma ska-Kubiak, Zak tek pami ci. ycie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, 
Iskry, Warszawa 2004, s. 46. 
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Okr gła altana z daszkiem w stylu chi skim 

Jeszcze bli ej dworu rozpo cierała si  kwietna cz  parku  
z rozległymi trawnikami, z k pami bzów i ja minów, ze szpalerami 
krategusów, tak e z klombami i egzotycznymi ro linami z dalekich 
woja y, cho  i nie brakowało bardziej popularnych, przez co łatwiej 
dost pnych czerwonolistnych sumaków11. Z niejednego, du ego okna 
centralnie usytuowanego dworku rozpo cierał si  widok na sady, gdzie 
rosły drzewa owocowe, gdzie stał równie  domek ogrodnika, a w jego 
pobli u przechowalnie na owoce, szklarnie i tzw. inspekty, czyli 
przeszklone od góry skrzynie, za którymi wegetowały ro liny pospolite  
i egzotyczne. Równie  obowi zkowo w samym sadzie instalowano tzw. 
słomiane banie, czyli spiczaste ule z drewnianym, spadzistym daszkiem, 

11  Krategus, inaczej zwany głogiem – ro lina z rodziny ró owatych, wyst puj ca  
jako cierniste krzewy b d  niewysokie drzewa z czerwonym owocem przypomina- 
j cym jarz bin ; Sumak octowiec – ro lina z rodziny nanerczowatych, wyst puj ca 
jako drzewko.  
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z których potem podbierano miód specjalistkom od zapylania faluj cego 
kwiatostanu. W cieniu drzew owocowych cz stokro  odpoczywano,  
ale i przygotowywano, szczególnie latem, smakowite, mlekiem  
i miodem płyn ce podwieczorki. W rzeczywisto ci sady najcz ciej 
oddawano w dzier aw , w zamian zadowalaj c si  niewielkim czynszem  
i słodkimi owocami, które po przetworzeniu w drowały do miejsca pod 
strategicznym nadzorem. Z podobnym nastawieniem przyst powano do 
zakładania ogródków owocowo-warzywnych. Ro liny okopowe kopco- 
wano lub przechowywano w ciemnych ziemiankach, za  drobne owoce 
zrywano, a nast pnie wyciskano w soki i sma ono na przetwory. O ile  
w samym parku czu  było m sk  r k , o tyle w ogrodzie, a jeszcze 
bardziej w ogródku, niepodzielnie królowało gospodarstwo kobiece.  
W ubo szych dworach ogródkowe prace piel gnacyjne wykonywały przede 
wszystkim same dziedziczki, u zamo niejszych – ogrodnik, posługaczki  
i słu ba najemna. W pracach piel gnacyjnych i zbiorach uczestniczyły 
tak e dzieci, nie zawsze jednak z u miechem na twarzy12. Poza tym, 
praktyczna uprawa ro lin pospolitych, w tym selerowatych, str czkowych, 
głowiastych czy niskopiennych, nie tylko zaspokajała potrzeby głównego 
czy po ledniego stołu, ale co wi cej przynosiła dodatkowy dochód  
w gospodarstwie nastawionym na uprawy pastewne i przemysłowe.  

O specyfice krajobrazu przydworskiego decydowały równie
liczne stawy, w cz ci endemiczne i naturalne, w cz ci ukształtowane  
i sztuczne. W Szulmierzu pod Ciechanowem mieniły si  w sło cu 
„stawy: zielone, kryte rz s , otoczone g stymi chaszczami. Było ich 
pi , trzy stanowiły jakby obramowanie parku, dwa znajdowały si  po 
jego zewn trznej stronie, w nich fornale poili krowy, pławili konie.”13. 
W stawach zatapiano tak e beczki z kiszonymi ogórkami, utrzymywano 
w nich urz dzenia zwane pijawczarni , gdzie hodowano pier cienice  
od dawien dawna słu ce do walki z chorobami zapalnymi. W tzw. 
rybnikach, czyli w akwenach o przeznaczeniu hodowlanym przebywały 
ryby słodkowodne, przewa nie karpie, karasie, liny i szczupaki, które po 

12  O czym wspomina Wanda Bojanowska, opisuj c swoj  awersj  do pracy w ogródku, 
której nie akceptowała ani Mama, bo dla niej ta praca była prawdziw  pasj  ani Tata, 
który nie rozumiał jak mo na nie chcie  wykona  polecenia, nie chcie  zrobi  czego   
od r ki. Por. Wanda Bojanowska-Ole ska, Historia…, s. 133. 

13  Stanisław Załuski, Wygnanie z arkadii, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ciechanowskiej, 
Ciechanów 2006, s. 47.  
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odłowieniu, przetworzeniu i podaniu zdobiły stoły wła ciciela, czasem 
ksi dza, rzadziej wójta. W pobli u stawu, czasami rzeki b d  strumienia 
instalowano mał  pralni , gdzie słu ba dworska na tarze przepierała 
odzie , czasem gotowała magle, a nawet prasowała elazkiem  
z przysłowiow  dusz . Nad stawami budowano równie  szczelne groble  
i specjalne urz dzenia nawadniaj co-spustowe, maj ce regulowa
przepływ, natlenienie, tak e sam poziom wody14. Czasem przydomowe 
akweny umy lnie osuszano, daj c asumpt do uprawiania zbo a, szcze- 
gólnie owsa, do programowego odkwaszenia gleby i do utrzymywania  
w pogotowiu zapasowej ł ki, której urodzaj mierzono w kopach siana. 

Dzieci folwarczne na wozie na deskach 

W przeci tnym gospodarstwie ziemia skim, zwłaszcza o du ym 
areale, istniało wi ksze zapotrzebowanie na sił  robocz . W okresie 
poprzedzaj cym uwłaszczenie słu ba folwarczna mieszkała w swym 
miejscu pracy, głównie w stajniach, stodołach, a nawet oborach. Wraz  
z uwłaszczeniem ta sytuacja yciowa poprawiła si  im na lepsze. 
Nieopodal zabudowa  gospodarczych wznoszono bowiem drewniane, 

14  Tak na co dzie groble i spusty pomagały przy zarybianiu i pozyskiwaniu szlamu jako 
nawozu. Por. Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia… s. 89.



211

parterowe budynki z czterema mieszkaniami i osobnymi wej ciami, 
konstrukcje pokryte strzech , niestety, niepodpiwniczone, ale za to od 
frontu bielone i od ilo ci zamieszkuj cych w nich rodzin nazywane 
popularnie czworakami, czasem sze ciorakami, rzadziej o miorakami15. 
W Jancewiczach nad Bugiem, kiedy stawiano nowy czworak „Ojciec 
głosował za du ymi izbami i du ymi (weneckimi trzydziałowymi) 
oknami. W nagrod  dostawali te mieszkania zasłu eni starsi pracow- 
nicy.”16. W bardziej cywilizowanych dzielnicach zaboru pruskiego 
wznoszono obszerniejsze i murowane dwojaki cz stokro  wzdłu  drogi 
dojazdowej wiod cej do dworu. W takich, mo na powiedzie , domkach 
mie ciły si  dwa osobne mieszkania z dwiema izbami i kuchni , tak e  
z dwoma wej ciami w sieni, gdzie tylnym ka da rodzina wracała  
z małego ogródka, w którym mogła uprawia  warzywa i kwiaty. Oprócz 
tego, po drugiej stronie drogi wszyscy dostawali małe poletko pod 
własne zasiewy. Oczywi cie, nie poprzestawano tylko na jednorazowej 
akcji budowlanej, ci gle poprawiaj c niedoskonałe konstrukcje budyn- 
ków. W Czerninie niedaleko Sztumu dziedzic „co roku przeprowadzał 
kapitalny remont i modernizacj  jednego domu, stopniowo likwiduj c 
słomiane strzechy, pozostałe jeszcze z dawnych lat na kilku domach. 
Pami tam jego zadowolenie, gdy kolejne zast powano dachówk .”17.  
W zamo niejszych dworach, oprócz słu by folwarcznej, samodzielnie  
na folwarku lub rzadziej na wsi, mieszkali wraz z rodzinami tak e 
najwa niejsi oficjele dworscy: rz dcy, ekonomowie, a nawet kucharze. 
Pozostali, w tym zwłaszcza słu ba domowa, pomieszkiwała zazwyczaj 
we dworze. 

W typowej przestrzeni folwarcznej najwi cej miejsca zajmowały 
budynki gospodarcze, które oddalone od dworu o przynajmniej kilkaset 
metrów miały nie dra ni  zapachami wła ciciela i jego rodziny. W swej 
mnogo ci i ró norodno ci najwi ksze znaczenie miały murowane 
stajnie, gdzie stały konie poci gowe i hodowlane, którymi zajmował si
fornal, karmi c, poj c i dbaj c o stan ich kopyt, a u tych drugich równie

15  Na przykład w Klicach pod Ciechanowem, gdzie w o mioraku mieszkała podstawowa 
słu ba folwarczna; Por. List Pani Jadwigi Zar by z Mierzanowa do Mariusza 
Mysiakowskiego, s. 1-2.  

16  Helena z Jaczynowskich Roth, Czasy. Miejsca. Ludzie. Wspomnienia z Kresów 
Wschodnich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 45. 

17  Halina Donimirska-Szymerowa, Był taki wiat…, Cyklady, Warszawa 2007, s. 44-45. 
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i o stan sier ci. W stajni znajdowała si  równie  powozownia, w której 
dominowały wolne zaprz gi, w tym zwłaszcza sanie, bryczki i powozy, 
potem tak e samochody. Po s siedzku razem z powozowni  wygospoda- 
rowywano miejsce na pomieszczenia warsztatowe, gdzie stały 
przyrz dy, narz dzia i cz ci zapasowe, np. buksy18, okucia i koła, tak e 
te do samochodu. W połowie drogi mi dzy stajni  i obor  lokowano 
drewnian  i trójdzieln  stodoł  z dawien dawna nazywan  gumnem lub 
boiskiem, gdzie przechowywano siano i słom , gdzie gromadzono tak e 
rozmaite gatunki zbo a z przeznaczeniem na pasze. W stodole na 
klepisku trzymano równie  najcenniejsze maszyny rolnicze, takie jak 
siewnik, niwiark , pó niej młockarni  z lokomobil . Przed stodoł
znajdował si  tzw. kierat z długim wałkiem metalowym i przegubem do
urz dze  przetwarzaj cych zbo e na pasze, w tym do rutownika, 
sieczkarni i wialni. W codziennej praktyce wał nap dowy i przekładnie 
kieratu obsługiwały konie poci gowe, ale i one z upływem lat musiały 
ust pi  miejsca elektrycznym motorom nap dzanym pasem transmi- 
syjnym. W oborze, inaczej szopie, hodowano bydło i trzod  chlewn .  
W rz dach i na stanowiskach stały krowy i młode jałówki, tak e buhaje  
i nieporadne bukaty19. Pod jednym dachem przebywało bydło dworskie  
i tzw. ordynarii folwarcznej. Najcz ciej przy tzw. godzeniu w kontrak- 
cie ustnym z dziedzicem ordynariusze otrzymywali jedn  lub dwie dojne 
krowy, które mogli pa  na ł ce razem z dworskimi. W drugiej cz ci 
szopy, rzadziej w osobnym budynku instalowano chlewnie. W kojcach 
le ały maciory z warchlakami i tuczniki, a obok w pomieszczeniu, 
zwanym przygotowalni  tłuczono i w parniku parzono ziemniaki, tutaj 
równie  r cznie rozdrabniano brukiew i buraki pastewne. W czworoboku 
folwarcznej zabudowy przestrze  zamykała owczarnia, gdzie za przepie- 
rzeniem z uchyln  bramk  stały merynosy, a je li dziedzic nie prowadził 
takiej hodowli przechowywano torf i drewno opałowe. W zamo niej- 
szych i lepiej rozwini tych dworach rodkowej oraz zachodniej Polski 
popularnymi były własne ku nie, a nawet 3-pi trowe spichlerze20.  
W wysokich, drewnianych spichlerzach z portykami i arkadowymi 
podcieniami składowano ziarno, robi c zapasy z my l  o nieurodzajach, 
ale tak e przechowuj c je w celu osi gni cia lepszej ceny na rynku  

18  Buksa – w gwarze chłopskiej rodkowa cz  koła w wozie drabiniastym. 
19  Bukat – młody byczek w wieku 18-20 miesi cy przeznaczany do rze nickiego uboju. 
20  Aniela z Belinów Kowalska, Niczego nie ałuj ….,Czytelnik, Warszawa 2009, s. 8.  
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o zmiennej koniunkturze. W cz ci spichlerza zwanej porz dkowaniem 
stały proste narz dzia polne, takie jak: motyki, grabie, piły do drewna, 
siekiery i du e młoty, czasem cz ci zamienne do maszyn rolniczych. 

W ogrodzie w artystycznej pozie graj  nie tylko na nerwach... 

Na rodku podwórza, ale bli ej stajni w sło cu ja niała studnia  
z urawiem, którego długie rami  z kołowrotkiem i wiadrem pozwalało 
zaczerpn  z ocembrowanej gł bi idealnie zimn  i krystaliczn  wod .  
W pobli u, w korycie z pnia d bowego fornale poili ni  spragnione 
konie, a ze studni roze miane, bose dziewczyny z jarzemkami21 nosiły j
do dworu i do czworaków. Na podwórzu stały równie  po ledniejsze 
narz dzia rolnicze, takie: jak pługi, radła, brony, drapacze i grabiarki,  
a o ciany stajni opierały si  wozy na deskach, które w zale no ci  
od potrzeb przerabiano na drabiniaste. Na obrze ach podwórza z ziemi 

21  Jarzemka, tak e koromysło, kluki, s dy, kule, szelki, pedy - nosidło, drewniany 
przyrz d do noszenia najcz ciej wiader z wod  o kształcie pał kowatej belki  
z wyci ciem na szyj  zakładanej na ramiona. 
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wyrastały obsypane darni  ziemianki i drobne, murowane piwniczki,  
w których przechowywano selerowate, bulwiaste warzywa i co wi ksze 
owoce. Szczelne zaciemnienie takiej komórki nie dawało dost pu 
wiatłu dziennemu, które mogło tylko przyspieszy  wegetacj  i narazi

owoc, np. na zepsucie. O wiele ciekawiej prezentowały si  na podwórzu 
tzw. lodownie, w których przechowywano desery i peklowane mi sa.  
W Karszewie w Pozna skiem w mro ne dni stycznia „kopano lód  
z gł bokiego zamarzni tego stawu i bryły lodowe umieszczano  
w gł bokim, wysłanym słom , obszernym dole. Lód układano w wysok
pryzm , izoluj c go od otaczaj cego powietrza warstw  słomy i torfu,  
a nast pnie grubo przysypan  ziemi .”22.  

Z nastaniem wiosny w ogródku sprawne kobiece r ce piel gno- 
wały równo posadzon  zielenin , a potem krz tały si  przy zbieraniu  
i gromadzeniu tej praktycznej ozdoby ziemskiej, tak e posługaczki 
codziennie wychodziły do ogródka po wie  na  b d  marchewk .  
W czeredzie folwarcznej szczególnymi wzgl dami cieszyła si  tzw. 
dójka, która w ci gu dnia a  trzy razy wychodziła z domu, by obsłu y
krowy, których wymiona były pełne mleka. Pełne r ce roboty miały  
i tzw. obrz dki, które opiekowały si  ptactwem domowym, w tym 
zwłaszcza zielononó kami, peki czykami i g gaj cymi, które zawsze 
dostarczały wie ych jajek, delikatnego mi sa i pierza, a jego darcie  
w zimowe wieczory nale ało do rytuału szcz liwego zam pój cia 
panien na wydaniu.  

W gospodarstwie ziemia skim jak w ka dym, dobrym przedsi - 
biorstwie, istniała silna hierarchizacja oparta na u wi conej tradycj
pozycji społecznej i na praktycznych umiej tno ciach z równie siln
specjalizacj , ale i z systemem zale no ci, w którym jeden pracował  
na rzecz drugiego. Na czele maj tku ziemskiego stał dziedzic wraz  
z rodzin , który o wszystkim decydował niemal jednoosobowo. 
Sprawami gospodarczymi zarz dzał rz dca, który sprawował w jego 
imieniu piecz  nad całym maj tkiem, czasem prowadził ksi gi 
rachunkowe, a tak e w czasie dłu szej nieobecno ci pana kontaktował 
si  z otoczeniem, administruj c dobrami i prac  ludzk . W zarz dzaniu 
folwarkiem ludzkim i bie cymi pracami w polu kierował tzw. ekonom, 
zwany tak e włodarzem, którego rytmiczne i dono ne uderzanie w gong 

22  Teresa Kar nicka-Kozłowska, Dawniej ni  wczoraj, Arcana, Kraków 2008, s. 108.  
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na podwórzu obwieszczało pracownikom rozpocz cie i zako czenie 
robót, tak e ogłaszało przerwy na regeneracyjne posiłki, a w nagłych 
wypadkach wr cz wzywało do porzucenia pracy.  

W swojej zło ono ci słu ba dzieliła si  na domow  i folwarczn . 
W samym dworze ziemia skim, oprócz pani domu, niepodzielne rz dy 
sprawowała „stara gospodyni”, gdzie indziej kucharz, rzadziej kucharka. 
W Siemkowicach pod Sieradzem o „kucharzyczku” mówiło si , e  
„w młodo ci wysłany był do Pary a, aby nabył umiej tno ci wypieku 
ciast francuskich. Był rzeczywi cie mistrzem w swej klasie: od zupy 
rakowej i chłodnika, poprzez kołduny litewskie i podw dzane ryby, 
kuropatwy, ba anty i słonki, w dzone szynki dzicze i jelenie, po lody 
pistacjowe i babki mietanowe”23. Do takiej pracy potrzebna była 
niejedna posługaczka, która przynosiła drewno, wod  i wie e produkty, 
która tak e obierała zwłaszcza warzywa, nast pnie zmywała naczynia,  
a i raz w tygodniu szorowała drewniane podłogi. W zamo niejszych 
dworach ziemia skich utrzymywano tzw. lokaja, który dumnie krocz c 
w liberii, anonsował proszonych go ci, tak e przekazywał polecenia 
ja nie pa stwa pozostałej słu bie, cho  ju  w po ledniejszych wystar- 
czała sama pokojówka, która zajmowała si  równie  sprz taniem pokoi, 
przynoszeniem wody do mycia, dyskretnym usługiwaniem przy stole,  
a nawet dokładaniem w gla do kaflowego pieca. W dobrze zapowiada- 
j cym si  dworze nie mogło zabrakn  nauczycielki, która do wieku 
szkolnego opiekowała si  i wychowywała dziatw  dziedzica, daj c 
pierwsze lekcje, w tym lekcje dobrego wychowania, tudzie  podstaw gry 
na jakim  instrumencie np. na pianinie. W po ledniejszych dworach rol
opiekunki pełniła najcz ciej miejscowa nia ka, a wychowaniem  
i przygotowaniem do pierwszych lekcji w szkole zajmowała si  sama 
pani domu. Do niepracuj cych w polu nale ał tak e stangret. Jego 
zaj ciem było powo enie ko mi, którymi dziedzic wraz z rodzin   
w bryczce b d  powozie podró ował nader cz sto. Z czasem 
prowadzenie samochodu stawało si  równie wa ne jak zacinanie batem,  
a powo cego cz ciej widywano za kółkiem ni  na ko le. Drugim sług
domowym, cho  pracuj cym fizycznie, był ogrodnik, który pomiesz- 
kiwał w domku w sadzie, ale bywało, e i w pobliskich czworakach.  
W samym dworze cz sto mieszkali jeszcze tzw. rezydenci, jacy  krewni 

23  Tam e, s. 39. 
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b d  znajomi dziedzica, dziedziczki, z ró nych przyczyn stanu wolnego, 
owdowiali lub osamotnieni, cho  dla gospodarzy zawsze mili jako byli 
towarzysze broni b d wiadkowie dawnych przygód, niekiedy z godn
po ałowania reputacj .  

W systemie patriarchalnym, jakim jawił si  dwór ziemia ski, 
korzy ci z pracy czerpali tak e mieszkaj cy w czworakach robotnicy 
rolni, inaczej zwani fornalami lub ordynariuszami. W kontakcie ustnym  
z dziedzicem fornal zobowi zywał si  do opieki nad czwórk  koni,  
dla których dostawał ruchomy przydział ruty i owsa. Niejako w zamian 
do pracy w polu miał on przychodzi  z dwojgiem parobków, czyli tzw. 
posyłk  bez wzgl du na to, czy posiadał własn  rodzin  i dzieci czy te
nie. W klauzuli takiego kontraktu dziewcz ta w wieku produkcyjnym 
miały stan  do takich robót rolnych, jak pielenie, wykopki i pomoc  
przy niwach, za  chłopców potrzebowano głównie jako kosiarzy  
i stajennych. W strukturze dochodów stała pensja fornala była 
stosunkowo niska. O jego sile wi cej mówiła tzw. ordynaria, na któr
składała si  zapłata w naturze, w tym prawo do posiadania dwóch krów, 
kilku tuczników i kilkunastu sztuk drobiu, tak e własnej ziemi  
pod ziemniaki i przeró nych dóbr z przydomowego ogródka. Ponadto  
ze strony opiekuna ordynariusze mieli zapewnion  darmow  opiek
medyczn  w kasie chorych24, tak e ubezpieczenie powypadkowe  
i emerytalne. Nieco gorzej wiodło si  lub raczej nie wiodło si  wcale 
niestałym mieszka com czworaków tzw. komornikom25, którzy tak jak 
w przypadku robotników sezonowych musieli najcz ciej liczy  tylko  
na siebie. W kontrakcie ustnym zawieranym mi dzy dziedzicem  
a ordynariuszem obowi zki zawodowe rozumiano znacznie szerzej ni
nakazywałoby proste nazywanie wykonywanego zaj cia po zwyczajo- 
wym imieniu. I tak fornal, który miał w umowie para  si  kowalstwem, 
słu ył swemu miejscu pracy umiej tno ciami, które dobrze charakte- 
ryzuje przymiotnik artystyczne. To kowalowi zlecano konserwacj   
i renowacj elaznych balustrad i por czy, wyrób pomysłowych bram, 
konstrukcji ogrodzeniowych i prostych narz dzi rolniczych, tak e 
niektórych mebli ogrodowych i domowego o wietlenia w metalowej 

24  Por. Stanisław Załuski, Wygnanie z arkadii…, s. 68-69. 
25  Komornik – chłop nieposiadaj cy własnej ziemi, mieszkaj cy „k tem” u gospodarza 

b d  ordynariusza, którym pomagał w zamian „za dach nad głow ” np. syn z synow   
i dzie mi.  



217

oprawie. W przypadku stelmacha, zwanego te  kołodziejem do naprawy 
kół i obejm, dochodziła równie  stolarka, tapicerka i struganie 
przedmiotów codziennego u ytku. Gdzie indziej z bednarstwem kojarzo- 
no wyrób plecionek i koszy wiklinowych. W gospodarstwie kobiecym  
z upraw  lnu, który moczono i suszono nad stawem, wi zało si  szycie 
koszul, spodni i po cieli, dzierganie serwetek i wyszywanie obrusów  
z ciekawymi, ludowymi mere kami. Jednym słowem, o sukcesie 
społeczno ci ziemia skiej decydowały osobiste zdolno ci ka dego  
z pracowników, które w poł czeniu z pasj  i zaanga owaniem w prac
przekładały si  na samowystarczalno  i atrakcyjno  całego przedsi - 
biorstwa rolnego. Nic zatem dziwnego, e takie przedsi biorstwo 
potrzebowało jedynie produktów ze sklepu kolonialnego26, czasem  
i bardziej luksusowych wyrobów przemysłu rodzimego, a w pó niej- 
szych latach tak e maszyn i urz dze  rolniczych. 

Na sofie w salonie zaczytani, zamy leni... 

26  Sklep kolonialny – miejsce, gdzie sprzedawano towary importowane z krajów 
wówczas kolonialnych, sklepy oferuj ce, m.in. kaw , herbat , przyprawy, owoce itp. 
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W przeci tnym folwarku ziemia skim ycie płyn ło wartko, 
niejako za pan brat z nakładem pracy i zmiennymi porami roku, które 
przemijały jak burza przechodz ca gdzie  bokiem. Dzie  powszedni  
na podwórzu zaczynał si  dono nym gongiem wzywaj cym robotników 
na pole, a u dziedzica nie mniej hała liwym, ale zawsze tym samym 
ruchem szufli w kaflowym piecu sypialnego pokoju. Po oci ganiu si   
i porannych ablucjach domownicy zazwyczaj schodzili si  na niadanie. 
Mówiło si  zazwyczaj bowiem „tylko dla niadania był robiony wyj tek 
i mo na było o nie prosi  [do łó ka – przyp. aut.] mi dzy siódm   
a dziewi t ”27. Po niadaniu dziedzic znowu udawał si  na przegl d pola, 
niekiedy jechał do miasta b d  po s siedzku za interesami, a w tym 
samym czasie dziedziczka krz tała si  po domu, obmy laj c pilne 
zaj cia domowe, dzieci za  na kilka godzin z przerwami przechodziły 
pod kuratel  domowej nauczycielki. Na folwarku o 8.30 spo ywano 
niadanie, o 9 wracano do zaj , od 12 do 14 czas wykorzystywano  

na przerw  obiadow , a mi dzy 16.30, a 17 na podwieczorek. Na ogół  
o 18-tej ogłaszano koniec robót, cho  w sezonie letnim, szczególnie  
w okresie niwnym, pracowano nawet do godziny 20 oczywi cie  
nie inaczej jak za dodatkowym wynagrodzeniem. We dworze ci sami 
domownicy ponownie spotykali si  na obiedzie i przy długim stole, 
gdzie „rozmawiali niewiele, cichym głosem zwracaj c si  do osoby 
siedz cej obok”, a „trzeba si  było bardzo pilnowa , eby ani słowem, 
ani skrzywion  min , nie okaza , e si  czego  nie lubi. Nie nale ało te
zbyt hała liwie demonstrowa  rado ci na widok jakiej  ulubionej 
potrawy. Musiało si  spróbowa  ka dego dania, nie wolno było niczego 
odmówi  – poza czernin  i flakami.”28. Generalnie i do  jednak 
pryncypialnie na posiłki nie mo na było si  spó nia , nie mo na było 
równie  przychodzi  w zbyt swobodnym stroju. Po obiedzie dziedzic 
nadal kr ył za nurtuj cymi go sprawami, pani domu dalej wydawała 
polecenia słu bie domowej, a dzieci wracały do nauki, w tej cz ci dnia 
bardziej przykładaj c si  do obowi zkowej lekcji piewu i do gry  
na ulubionym instrumencie muzycznym. Z podwieczorkiem wi zało si
myszkowanie dzieci za słodyczami, a u dorosłych celebrowanie picia 
orze wiaj cych napoi, potem degustowanie deserów i układanie 
dedykowanych pasjansów, a tak e czytanie ulubionych czasopism 

27  Aniela z Belinów Kowalska, Niczego nie ałuj ..., s. 18. 
28  Tam e. 
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popularnonaukowych i nieco skromniejszych gazet o profilu ogólnym 
lub zawodowym29. Po lekkiej i cichej kolacji dziedzic udawał si  do swej 
kancelarii, gdzie miał rozmówi  si  z rz dc  i zaplanowa  z nim prace 
polne na dzie  nast pny, gdzie równie  przegl dał ksi gi rachunkowe,  
w których bilansuj c si  miesi cznie, doliczał si  zysków i strat30, gdzie 
równie , ale ju  pó nym wieczorem odpisywał na korespondencj
prywatn  i słu bow . Pozostali domownicy gromadzili si  w salonie,  
w którym wspólnie zaczytywali si  literatur  polsko i obcoj zyczn , 
nami tnie oddawali si  grom towarzyskim, w tym zwłaszcza karcianym 
z pikiet , d enkisem i bryd em na czele, rzadziej przenosili si   
do s siedniego pokoju zwanego bilardowym, na szcz cie graj c  
tylko mi dzy sob  w dosłowne kulki31. Czasem urz dzano wieczorki 
deklamacyjne, wspólne muzykowanie przy fortepianie, a i popularne ju
w wi kszym towarzystwie domowe przedstawienia, tzw. ywe obrazy  
o tematyce artobliwej i codziennej, powa nej, ale i patriotycznej, tak e 
metaforycznej, nawi zuj cej wprost lub po rednio do znanych w tków 
literackich32. Niemał  atrakcj  stanowiło równie  wspólne korzystanie  
z tzw. kryształkowego radia, dzi ki któremu mo na było przy u yciu 
słuchawek dowiedzie  si , co było słycha  w dalekim, jak e szerokim 
wiecie. Rzadko jednak te rozrywki przeci gały si  do pó nych godzin 

nocnych, bowiem nad zabaw  górowały zdrowy rozs dek i prosta 
kalkulacja, które nakazywały oszcz dzanie wiec, lamp naftowych  
i karbidowych, pó niej tak e i wiatła. Chodzono zatem nie za pó no 
spa , ale pami tajmy, e i wstawano dosy  wcze nie z rana, znowu 
poddaj c si  kolejnym, wr cz rutynowym zaj ciom z t  sam , 
niegasn c  pasj .  

Dzi ki takiej organizacji ycia społecznego, które przenikało si   
z wytrwał  prac  całego organizmu folwarcznego dziedzice mieli 
wystarczaj co du o czasu na prac  edukacyjn  i dobroczynn  na rzecz 
miejscowego ludu. W najbli szym s siedztwie na pobliskiej wsi 
dziedziczka sama dogl dała chorych, którzy boj c si  lub nie wierz c 

29  Por. Mirosław Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914, Arcana, Kraków 
2006, s. 87-88. 

30  Por. El bieta Kowecka, W salonie i kuchni, Zysk i S-ka, Pozna  2008, s. 241-255.
31  Por. Tomasz Adam Pruszak, O ziemia skim wi towaniu, Neriton, Warszawa 2006, 

s. 120-121.
32  Por. Maja Łozi ska, W ziemia skim dworze, PWN, Warszawa, 2011, s. 281-284.
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lekarzom, ufali jej zbawczym r kom i do ust przyjmowali z wdzi cz- 
no ci  parzone zioła i dost pne lekarstwa. W niejednym dworze 
dziedziczki prowadziły podstawowe nauczanie i tzw. ochronki daj c 
dziatwie folwarczno-chłopskiej aktywn  opiek  na czas nieobec- 
no ci zapracowanych rodziców w domu. Podczas kl sk ywiołowych, 
zwłaszcza po ogi wojennej dwór dawał schronienie - azyl półsierotom  
i sierotom, w tym niejako wyr czaj c miejskie sieroci ce, które wła nie 
wtedy nie mogły sobie poradzi  z nadmiarem potrzebuj cych.  
W czasach pokoju dziedziczki organizowały w swym maj tku kolonie  
i półkolonie, gdzie pod opiek  własn , ale i pa  kolonijnych dzieci 
hartowały ciało i ducha. Pod swoim dachem ja nie panie przyjmowały 
te  dorosłe chłopki, które w kole gospody  wiejskich uczyły si , jak 
przyrz dza  kanapki i smakowite potrawy, jak y  higienicznie,  
a zwłaszcza zdrowo, jak obchodzi  si  z rabatkami, kwietnikami  
i bukieciarskim układaniem, jak wreszcie piewa  nie tylko nabo ne 
pie ni. W swym wolnym czasie dziedzic aktywizował na wsi bierne 
chłopstwo, którym w kółkach rolniczych przekazywał wiedz  o rentow- 
no ci i technice upraw popularnych ro lin okopowych, kiedy indziej 
mówił o przedsi biorczo ci i zrzeszaniu si  w zarobkowe, niekoniecznie 
te  od razu rolnicze spółdzielnie produkcyjne i samopomocowe. Cz sto 
od słów przechodzono wówczas do czynów, a chłopi wkrótce mogli 
cieszy  si  z własnej zaradno ci. Równie ch tnie dziedzice interesowali 
si  zakładaniem elementarnych szkół powszechnych, a w przypadku 
prywatnych szkół ponadgimnazjalnych pełnieniem w nich roli stałego 
opiekuna i hojnego, corocznego darczy cy. 

Z poczuciem bezpiecze stwa, spokojnego azylu i dostatku 
kojarzyły si  przez lata maj tki dworskie, a pogl d ten na tyle silnie 
zakorzenił si  w zbiorowej wiadomo ci ludzkiej, e w czasie okupacji 
hitlerowskiej młodzi ludzie mogli o nich wypowiada  si  równie 
artobliwie jak i prawdziwie: „– Ja b d  rekwirowa ywno  w okolicz- 

nych dworach. – A jak nie b dzie dworu? – Zawsze jest jaki  dwór.”33. 

33  Jarosław Sokół, Czas Honoru, Zwierciadło, Warszawa 2011, s. 131.  
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