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Do dziś dnia nie ukazały się żadne poważniejsze próby periodyza-
cji polskiej ku ltu ry  ludowej. A przecież w  ciągu stule с i-« leg a ła  ona 
bardzo poważnym  zmianom i przeobrażeniom . I otóż niekiedy przyj
m uje się, że dla ziem środkow ej Polski okresam i poważnych przem ian 
w  zakresie kultury ludowej było pierw sze oraz czwarte dwudziesto
lecie XIX w., a zachodzące zmiany w znacznym stopniu w iązały się 
ze spraw ą zniesienia poddaństw a, następnie zaś likw idacją pańszczy
zny na tym terenie.

Zmiany, jakie zachodziły w kulturze ludowej ziem środkow ej Pol
ski w latach 1807— 1864, a w ięc między zniesieniem  poddaństw a oso
bistego a likw idacją pańszczyzny, m iały jednak różne źródła. Na wsi 
zachodziły przecież tego rodzaju zjaw iska jak  intensyfikacja niem al 
w szystkich działów gospodarstw a w iejskiego. Nie bez znaczenia był 
proces rozw oju miast, k tóre w chłaniały coraz to w ięcej zbędnej lud
ności w iejskiej. Rozw ijające się coraz bardziej w m iastach rzem iosło 
czy następnie również i zakłady typu przem ysłow ego w znacznym  stop
niu znajdcwałjy konsum entów na wsi, niekiedy doprow adzały naw et do 
likw idacji lub poważnego zm niejszenia rozm iarów utrzym ującego się 
od w ieków  rzemiosła wiejskiego. N astąpił dość isto tny (chociaż wciąż 
jeszcze jak  najbardziej niedostateczny) rozwój szkolnictwa w iejskie
go. Na skutek tego liczba osób ze środow iska chłopskiego um iejąca 
czytać znacznie się zwiększyła. W pływ  więc tzw. „słowa pisanego" na 
środow isko chłopskie staw ał się coraz to bardziej istotny. Nie bez zna
czenia w reszcie był znacznie silniejszy niż poprzednio w pływ  państw a, 
a więc początkowo państw  zaborczych, z kolei Księstwa W arszaw skie
go, następnie Królestwa Polskiego, a w reszcie cesarstw a rosyjskiego,



które przez swą adm inistrację, przez różnego rodzaju zakazy czy też 
naikazy, czy wreszcie naw et przez służbę wojskową, do k tórej pow o
ływano sporo osób ze środow iska chłopskiego, poczęło w yw ierać Znacz
ny wpłiyw na różne dziedziny życia wsi.

W  tych rozważaniach nie można jednak pomijać tak  ważnego czyn
nika, jakim  były reform y 1807 r. i zniesienie osobistego poddaństw a 
chłopów na ziemiach Księstwa W arszawskiego. Z pewnością nie miało 
ono takiego znaczenia dla życia wsi jak  późniejsze uwłaszczenie 
z 1864 r., ale jednak  stanow iło znaczny przełom  w życiu społeczności 
chłopskiej tego terenu.

Znaczne zmiany zaszły w  kulturze m aterialnej gospodarstw a w iej
skiego. Odnosi s;ę jednak wrażenie, że zmiany te w poważnym stop
niu spow odow ane były ogólną tendencją podnoszenia techniki gospo
darstw a wiejskiego, inspirow aną przez władze, postępow e ziemiaństwo, 
czy też w yw ołane były widocznymi wzorami, jakie stosowali niem iec
cy koloniści o s iada jący  na polskich ziemiach. Nie bez znaczenia było 
w reszcie i to, że w ielu chłopów podczas sw ej służby w ojskow ej prze
wędrowało przez liczne kraje  Zachodniej Europy, widziało pewne osią
gnięcia tam tejszego rolnictw a i po powrocie do rodzinnej wsi wpro-> 
wadzało różnego rodzaju innowacje. Natom iast można mieć znaczne 
wątpliwości, czy sam fakt zniesienia osobistego .poddaństwa miał bez
pośredni w pływ  na zmiany zachodzące w tym zakresie.

W  najbliższych latach po zniesieniu poddaństw a nastąpił poważny 
wzrost a reału  upraw y ziem niaków w gospodarstw ach chłopskich. Zna
ne one już byłjy w  Polsce w XVIII w., przew ażnie jednak ich up ra
wa miała charakter ogrodowy. Trudno jest uchwjycić dokładną datę, 
od k tórej można mówić o polowej upraw ie ziemniaków. Z grubsza 
jednak  można ją przyjąć na lata istnienia Księstwa W arszawskiego. 
Jeszcze w edług danych statystycznych z 1810/1811 r. obsiew ano nimi 
ok. 2% upraw nej ziemi chłopskiej. Natom iast do 1827 r. obszar ten 
wzrósł trzykrotnie, do 1848 r. sześciokrotnie, a do 1861 r. dziesięcio
krotnie. Ziemniak począł odgryw ać coraz poważniejszą rolę zarówno 
w pożyw ieniu szerokich rzesz ludności, jak i w paszy dla zwierząt gos
podarskich. Obawiałbym  się jednak wiązać te bardzo istotne przeobra
żenia zachodzące w gospodarstw ie chłopskim ze spraw ą zniesienia pod
daństw a osobistego, chociaż nie wykluczam, że tego rodzaju zmiany 
sytuacji praw nej m ogły w  pewnym  stopniu w płynąć na gospodarcze 
uaktyw nienie ludności chłopskiej.

W  latach po zniesieniu poddaństw a istotne zm iany zaszły również 
i w innych działach gospodarstw a wiejskiego. N astąpiło dalsze, coraz 
szersze upowszechnienie użycia kosy jako narzędzia służącego do żę
cia zboża, co miało bardzo poważne znaczenie ńie tylko gospodarcze,



ale również i społeczne. Przy pracy sierpem  rów ny był w ysiłek ko
biety i mężczyzny. Rozpowszechnienie się kosy przerzucało najw ięk- 
szjy ciężar pracy przy żniwach na mężczyzn, przez co zwiększała siię 
jeszcze i tak  dom inująca ich rola w gospodarstw ie.

Pewne, m niej jednak już istotne zm iany zachodzimy w konstrukcji 
pługów, bron, czy też innych narzędzi rolniczych, w  chowie zwierząt 
gospodarskich, w przechodzeniu od  trójpolów ki do płodozm ianu itp. 
1 te zmiany w stosunkowo niewielkim  stopniu w iązały się jednak  ze 
spraw ą likw idacji poddaństwa.

W  tym w łaśnie okresie nastąpiła znaczna popraw a zabudowy wsi. 
Poczęto staw iać chałupy coraz w iększe i solidniejsze. N iekiedy n astę 
powały pewne, drobne zresztą zmiany w ich konstrukcji, np. zastępo
wanie tradycyjnych  dachów  czterospadow ych przez dwuspadowe. Prze
ważnie przyjm uje się, że nastąpiło to pod wpływem ingerencji władz 
pruskich, czy też postępow ych właścicieli ziemskich, częściowo zaś 
mogło być chęcią naśladow ania niem ieckich kolonistów. Nie w yklu
czam tego rodzaju czynników. Jednocześnie można postawić pytanie, 
czy zniesienie poddaństw a osobistego, k tó re  miało bezsprzecznie znacz
ny wpływ na zmianę psychiki chłopa, nie spowodowało, że w  coraz 
większym stopniu czuł się on człowiekiem niezależnym  i w związku 
z tym zaczął większą uw agę przykładać do w arunków  codziennego ży
cia. Obawiam się zresztą, że w m ateriałach źródłowych trudno będzie 
znaleźć dane na poparcie czy też na przeciw staw ienie się tej tezie.

W  okresie tym istotne zmiany zaszły w  odzieżiy chłopskiej. W y 
mienić tu można tego rodzaju przykłady, jak np. w ytw orzenie się 
barw nego stro ju  łowickiego, zamiana dom inującej barw y w stro ju  kur
piowskim z niebieskiej na zieloną, rozpowszechnienie się typów odzie
ży m ęskiej szytej na wojskową modę itp. Zwykle wiąże się to z zupeł
nie innymi czynnikami, a więc w ytw orzenie się s tro ju  łowickiego 
z funkcjonowaniem  w Łowiczu farbiarni pracujących na potrzeby w oj
ska, zmianiy w  stro ju  kurpiow skim  z napływ em  now ych barw ników  
przem ycanych z terenu  Prus W schodnich itp. Nasuwa się tu  jednak 
znowu pytanie, czy zmiany te nie zostały w  pewnym  stopniu w yw o
łane wspom inanym i już tego rodzaju czynnikami jak  przeobrażenia 
w m entalności chłopa, k tó ry  po zniesieniu poddaństw a coraz to w ięk
szą w agę począł przykładać do swoiście pojętej elegancji itp.

W  niektórych regionach wyraźne zm iany zaszły w zakresie poży
wienia chłopskiego. W iązały się one np. z rozpowszechnieniem  ziem
niaków, większym przerobem  zboża na m ąkę (a więc p iaktycznie bio
rąc na chleb) kosztem zm niejszania się konsumpcji kasz oraz tzw. brjyj 
i polewek, zastępowaniem  piwa wódką itp. I te zm iany nie m ają po
zornie nic wspólnego ze spraw ą zniesienia poddaństw a. Al© i w  nich



dopatrzeć sią można wpływu przemian, jakie nastąpiły  w psychice 
chłopa, który  poczuł się „wolnym człowiekiem ".

W  om aw ianych latach poważne zmiany zaszły w zakresie ochrony 
zdrowia i higieny. W iązały się one z kontynuacją akcji, rozpoczętej 
w latach oświecenia, w ydaw ania litera tu ry  przeznaczonej dla najszer
szych rzesz czytelników, a dotyczącej ochrony zdrowia. Z pewnością 
chłop nie cziytał tego rodzaju książek. Zaw arte w nich jednak  poucze
nia dochodziły do niego różnym i drogami, a więc przez plebanię, dwór, 
w iejskiego nauczyciela, czy naw et przez w iejskiego znachora.

Bardzo istotne zmiany zaszły w tym okresie w kulturze społecznej 
wsi na ziemiach środkow ej Polski. N astępow ało w yraźne rozbudzenie 
się poczucia narodowego. N aturalnie zjaw iska tego nie można w y
olbrzym iać i przypisyw ać mu tych cech, k tó re  m iały miejisce dopiero 
po uwłaszczeniu. W  porów naniu jednak z poprzednim  okresem  nastą
pił w yraźny skok do przodu. Chłop coraz bardziej przeobrażał się 
z m ieszkańca danej wsi lub co najw yżej danego kom pleksu dóbr w  czło
wieka związanego silnymi więzami z całą społecznością polską. Nie bez 
znaczenia biyły tu  lata porozbiorowycih rządów pruskich lub austriac
kich, kiedy to  chłop często stykał się z mówiącymi tylko po niem iec
ku przedstaw icielam i zaborczej adm inistracji. Pow ołany do w ojska słu
żyć m usiał w regim entach, w  których była obca kom enda, podlegał 
dowództwu złożonemu z obcych mu językiem , a często i wyznaniem  
religijnym  oficerów i podoficerów. Coraz silniej wyczuw ał „inność” 
językow ą i narodow ościow ą, poczynał rozumieć, że jest Polakiem. Nie 
bez znaczenia były wreszcie czasy napoleońskie, gdzie już pod włas
nymi polskimi sztandaram i walczjył na różnych teatrach  w ojennych 
Europy. I w  tam tych też latach coraz silniej nurtow ało  go poczucie 
łączności z rodakami używ ającym i tego samego języka oraz należą
cych do tego sam ego narodu.

N ie bez znaczenia były w reszcie jawna, czy częściej jeszcze kons
p iracyjna działalność uśw iadam iająca chłopów pod względem narodo
wym, kierow ana przez różnego rodzaju czynniki patriotyczne. Dociera
ła ona na wieś różnymi drogami. Nie bez znaczenia były tu  np. ksią
żeczki dla ludu opow iadające' o  historii Polski, k tórej pew ne szcze
góły silnie weszły do ku ltu ry  m ieszkańców wsi czy też naw et na trw a
łe zajęły odpowiednie m iejsce w folklorze ludowym. Prawdopodobnie 
też wówczas wiele z postaci bohaterów  narodow ych weszło do folkloru 
om aw ianego terenu. Do przebadania jest problem , dla którego obecnie 
dysponuję ty lko  m ateriałem  typu sondażowego, w jakim  stopniu imio
na bohaterów  narodow ych przyjm ow ały się w  środow isku chłopskim. 
Nie ma chyba wątpliwości, że coraz częściej nadaw ane imię Tadeusza 
wiązało się  z rozpowszechnieniem  opow iadań o  ..chłopskim" Naczel



niku. Bardzo silniy wzrost liczby chłopów otrzym ujących na chrzcie 
imię Józef z pewnością wiązało się z coraz większym  popularyzow a
niem postaci księcia Józefa Poniatowskiego, a nie wzrostem  ku ltu  św ię
tego Józefa. W  oparciu o  licznie zaćhow ane księgi chrztów  dotyczące 
poszczególnych parafii można by dokładnie przebadać to zjawisko.

N atom iast m ówiąc o wzroście świadomości narodow ej nie można w y
suwać tezy o dającej się jakoby wyczuwać w środow isku chłopskim 
w latach 1831— 1863 obawie przed rusyfikacją. Zjawisko to  pocznie 
występow ać na wsi w silniejszym  stopniu  dopiero  po pow staniu stycz
niowym. Natom iast w latach m iędzypowstaniowych to, co stanowiło 
zagrożenie dla w yrobionej patriotycznie części m ieszczaństwa i szlach- 
tiy, w minimalnym stopniu docierało do chłopów. Niższa adm inistracja, 
z k tórą się oni stykali, składała się nadal w przew ażającej części z Po
laków. Car, rezydujący w  odległym  Petersburgu, cieszył się jeszcze 
opinią „dobrego władcy", k tó ry  chciał bronić chłopów przed w yzys
kiem ze strony  ziemian. Znaczny w zrost nadaw anych w tym  okresie 
imion „cesarskich", jak M ikołaj, A leksander, czy naw et Konstanty, 
świadczy chyba o  dużej popularności w śród chłopów osoby „dobrego 
cara" i jego rodzimy, co nie było zresztą sprzeczne ze w zrostem  św ia
domości narodow ej m as chłopskich.

W  tym zresztą ostatnim  okresie zachodziły poważne zmiany. Oto 
np. gdy m łody uczeń z łęczyckiego M azewa, chłopski syn, M ateusz 
Grala vel G ralewski został w  1843 r. aresztow any i zesłany do służby 
wojskowej na Kaukazie; m ieszkańcy jego rodzinnej wsi przeklinali go 
jako „buntow nika", k tóry  w ystępow ał przeciw  „dobrem u carow i". Gdy 
jednak po kilkunastu latach służby w ojskow ej na Kaukazie w rócił do 
rodzinnej wsi otaczany był czcią bohatera. N aturaln ie  zmian w św ia
domości narodow ej chłopów i ich stosunku do caratu  nie można gene
ralizować. W ystąpiło  to zresztą jeszcze podczas powstania stycznio
wego, gdy część chłopów popierała powstańców, część jednak w ykazy
wała w yraźną sym patię dla władz carskich.

Innym  zjawiskiem, k tóre w om aw ianym  okresie  w yraźnie w ystępo
wało, było zwiększenie się w zajem nej konsolidacji wsi. W iązało się 
ono m. in. zarówno w znacznie w iększej niż poprzednio solidarności 
wsi w walce z wyzyskiem  ze strony  właścicieli ziemskich, jak  rów 
nież i w organizow aniu wzajem nej pom ocy gospodarczej, praw dopo
dobnie w yw odzącej się jeszcze z czasów przedpańszczyźnianych, a le  
w znaczniym stopniu podporządkow anej interesom  dw oru < w okresie 
funkcjonow ania system u folwarczno-pańszczyźnianego. To ostatn ie z ja
wisko, k tó re  specjalnie badałem  na teren ie  dawnych w ojew ództw  łę
czyckiego i sieradzkiego oraz ziemi w ieluńskiej, w  moim m niem aniu 
dość ściśle wiąże się  z likw idacją poddaństw a osobistego.



W reszcie innym zjawiskiem  wchodzącym w zakres problem atyki 
społecznej kultury  ludow ej jest bardzo poważny w zrost wpływ u śro
dowiska m iejskiego na wieś. Przed zniesieniem  poddaństw a były to 
dwie odrębne społeczności, żyjące obok siebie, ale k tórych w zajem ne 
przenikanie było bardzo słabe. W  społeczeństw ie stanow ym  m ieszcza
nin w yraźnie odcinał się od chłopa, k tóry  w jego m niem aniu sta ł na 
znacznie niższym stopniu drabiny społecznej. Liczni natom iast chłopi, 
k tórzy uciekali do m iasta i w sposób nielegalny wchodzili do środo
wiska m ieszczańskiego, czy też żyli na jego m arginesie jako ludzie 
luźni lub czeladź m ieszczańska, z zasady zrywali swe więzy z rodzin
ną wsią, niekiedy naw et celowo zatajali swe m iejsce pobytu, aby  nie 
narazić się na rew indykacyjną akcję dziedzica, k tóry  form alnie mógł 
odebrać z m iasta swego poddanego. Po zniesieniu poddaństw a chłop 
najzupełniej już legalnie mógł przenosić się do m iasta, a osiedliw szy 
się tam  na stałe nie m usiał zryw ać sw ych stosunków  z rodzinną wsią. 
I oto ci dawni m ieszkańcy wsi, którzy w coraz w iększej liczbie poczę
li się przenosić do m iast i miasteczek, a nadal utrzym yw ali żywe sto
sunki z rodzinną wsią, stali się pew nego rodzaju pomostem między 
specyficzną kulturą drobnom ieszczańską a  typow ą kulturą wiejską.

Istotne zmiany zaszły w problem atyce tzw. duchowej k u ltu ry . lu
dowej. W brew  pozorom  zwiększył się znacznie w pływ  Kościoła na 
środowisko chłopskie. P rzeciętny proboszcz z okresu  kontrreform acji 
w m ałym  stopniu troszczył się o ' to, aby w ierzenia jego chłopskich 
parafian były zgodne z podstawowym i zasadami katolicyzm u. W ysta r
czyło mu powierzchowne w ykonyw anie najw ażniejszych zaleceń władz 
duchownych. Tymczasem już w latach  oświecenia, a jeszcze bardziej 
w  pierw szej połowie XIX w., w katolicyzm ie ludowym  zaczęły zacho
dzić istotne, Ghociaż może jeszcze nie rzucające się tak  bardzo w oczy, 
zmiany. Podnosił się poziom duchowieństwa. W yższe władze ducho
wne coraz większą uwagę zw racały na spraw ę w ierzeń szerokich rzesz 
ludności w iejskiej; w ydaw ane były różnego typu  „katechizm y" czy 
„pouczenia" dla dzieci wiejskich, znacznie podniosły się w ym agania 
staw iane przystępującym  do pierw szej komunii czy też w stępującym  
w związki małżeńskie.

I oto ten zwiększony w pływ  Kościoła z pew nością wpływał na zmia
ny w kulturze ludowej. Z jednej strony  cały szereg św iąt katolickich 
otrzym ał znacznie bogatszą opraw ę. Tu wym ienić można np. w szelkie
go rodzaju uroczystości związane z Bożym Ciałem. Jednocześnie poczę
ły zanikać pewne dawne obrzędy, wywodzące się jeszcze z czasów 
przedchrześcijańskich, do których władze kościelne odnosiły się z n ie
ukryw aną dezaprobatą. Tak np. w tym właśnie okresie  na znacznej 
części om awianego terenu  zlikwidowane zostały obrzędy sobótkowe,



którym  chociaż już dawniej dano katolickiego patrona w osobie św. J a 
na nadal swym ludystycznym  charakterem  wzbudzały nieufność w yż
szych władz kościelnych, a także znacznej części w iejskich probosz
czów. Prawie zupełnie zlikwidowane zostały m atrym onialne wróżby 
dla mężczyzn, też w sztuczny sposób pow iązane z wigilią dnia św. Ka
tarzyny, natom iast utrzym ały się, chociaż w znacznie węższych roz
miarach, takież wróżby dla dziewcząt, też w  sztuczny sposób pow iąza
ne z wigilią dnia św. A ndrzeja. Cały też szereg tradycyjnych  obrzędów 
ludowych został w tam tych latach albo zupełnie zlikwidowanych, albo 
uległ znacznem u ograniczeniu. Zjawisko to nie zostało jednak  jeszcze 
dokładnie przebadane ani przez etnografów , ani przez historyków  k u l
tu ry  ludowej.

W iększe niż poprzednio oddziaływ anie Kościoła n a  środow isko 
chłopskie spow odow ały rów nież pew ne zm iany w dem onologii ludo
wej. W ielu księży nie chciało się godzić n a  w ierzenia związane z p ra 
starym i demonami, sięgające swym rodowodem  do czasów przed
chrześcijańskich. Natom iast chętnie daw ały tym reliktom  etyk ietkę w ie
rzeń w  diabły i czarownice. Bardzo więc często m ęskie isto ty  dem oniczne 
zakwalifikowane były do kategorii uznaw anych przez chrześcijaństw o 
diabłów, a żeńskie do wiedźm i czarownic. Nie bez znaczenia w reszcie 
były w zorce literackie, a więc np. up iora  z rom antycznej litera tu ry  
tam tych czasów, k tó ry  na w ielu terenach  zastąpił strzygonia  prasło 
wiańskiego pochodzenia, czy też krasnoludków , w yw odzących się 
z tłum aczonej na język  polski obcej litera tu ry  dla ludu, k tó re  bardzo 
często w ypierały  dawne w ierzenia w „ubożęta".

W  om awianym  okresie  bardzo poważnie wzbogacił się folklor ziem 
środkow ej Polski. W  znacznym  stopniu w eszły do niego różne w ątki 
z lite ra tu ry  przeznaczonej dla ludu przew ażnie obcej prow eniencji. 
A n iek tó re  postacie, jak  np. Genow efy księżniczki Brabantu czy w y
wodzącej się ze starożytnej G recji Lenory, n a  stałe  zadom owiły się 
w polskim  folklorze. N ie bez znaczenia by ły  w reszcie różne w ojsko
we opowieści, czy też pieśni, przyniesione przez napoleońskich w iaru 
sów z terenu  Francji, czy naw et i Hiszpanii. Różnymi w ięc drogam i 
napływ ały  now e w ątki do m iejscow ego folkloru. N atom iast stw ierdzić 
trzeba, że tak w ażny ,akt praw ny, jakim  było zniesienie poddaństw a, 
w bardzo niew ielkim  stopniu znalazł odbicie w folklorze tego terenu.

W  kulturze ludow ej ziem środkow ej Polski w  okresie m iędzy znie
sieniem  poddaństw a a likw idacją pańszczyzny, czyli mniej w ięcej w  la 
tach 1807— 1864, zaszły duże zmiany. Z pewnością byłoby bardzo du
żym^ uproszczeniem , gdybyśm y chcieli w iązać to tylko z aktam i p raw 
nymi, jak ie  regulow ały położenie chłopów. N a zachodzące w  kulturze



ludowej zmiany w pływ ały różne, bardzo często złożone czynniki. N ie 
można jednak zaprzeczyć, że pew ien w pływ  w yw arły  na nią zmiany 
w  strukturze społecznej, gospodarczej i ku lturalnej wsi spowodowane 
zniesieniem  poddaństw a. Z trzech podstaw ow ych działów kultury  lu
dow ej, a m ianowicie ku ltu ry  m aterialnej, społecznej i duchow ej, n a j
silniej oddziaływ ał ten czynnik na kulturę społeczną.
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LES ÉVOLUTIONS DANS LA CULTURE POPULAIRE 
EN TERRITOIRE DE LA POLOGNE 

CENTRALE DÈS L'ABOLITION DU SERVAGE À L’AFFRANCHISSEMENT
(1807— 1864)

Les évolutions considérables se sont opérées dans la culture populaire en 
territoire de la Pologne centrale dans les années 1807— 1864. Leurs causes étaient 
très dilférentes. L'une d’elles c ’était l’intensification de l'agriculture et notamment 
la propagation de la culture des pommes de terre. Cette dernière a joué un rôle 
important dans les transformations dans le domaine de la culture matérielle de la 
campagne. N on sans importance était aussi le  processus du développement des 
villes. Le nombre de la population superflue à la campagne engloutie par les villes 
augmentait de plus en plus. L'artisanat urbain se développant toujours ainsi que 
l’industrie d’usine menaient à la liquidation ou à la diminution très sensible de 
l'artisanat campagnard existant depuis des siècles. Bien que insuffisante, l'instruction 
publique a joué un rôle important dans le développement de la culture populaire. 
Grâce à elle le nombre des personnes venant du milieu paysan qui ont appris à lire 
a augmenté considérablement. Il est donc évident que l'influence des belles-lettres, 
de la littérature religieuse ou même de différents guides devenait dans la société  
campagnarde de plus en plus grand. Il faut mentionner le rôle du service militaire 
fait par le nombre remarquable des hommes du milieu paysan dans les armées des 
pays envahissants dans les expéditions de N apoléon dans plusieurs pays européens 
et ensuite dans l'armée tsariste. Les ex-soldats apportaient à la campagne de 
différentes nouveautés du domaine de la culture matérielle, des moeurs, des 
cérémonies, introduisaient des idées nouvelles dans le folklore du pays. Cependant 
on ne peut pas omettre dans ces considérations le rôle des réformes de 1807 et de 
l'abolition du servage personnel des paysans au grand duché de Varsovie. Certes 
leur rôle n'était pas aussi important que celui de l'abolition postérieure de la corvée 
en 1864, mais elles constituaient un tournant dans la v ie  de la campagne en terri
toire de la Pologne centrale.

Les évolutions considérables dans la culture matérielle de la campagne se 
liaient d une façon peu sensible à l'abolition du servage, mais on ne peut pas 
négliger ce facteur. Peut-être l ’abolition du servage a influencé sur le psychisme du 
paysan; ils est senti plus indépendant et par suite II était plus attentif aux ccmdi-



tions de la v ie  quotidienne. Cependant les changements visibles ont eu lieu dans 
la culture sociale de la campagne. Le sentiment national des paysans a augmenté 
considérablement. Bien sûr, on ne peut pas exagérer ce phénomène, on ne peut pas 
le négliger non plus. Un autre phénomène qui s'est aussi manifesté dans cette pério- 
de-là, c'était l'augmentation de la consolidation intérieure de la campagne. Ce fait 
qui était étroitement lié à l'abolition du servage a occasionné l'infiltration de la  
culture de petite bourgeoisie dans le milieu paysan.

De grandes évolutions ont eu lieu dans la  culture spirituelle de la campagne. 
La hausse du niveau du clergé et la popularisation des informations conclues de 
plus en plus abondamment dans la  littérature religieuse destinée au peuple on causé 
la disparition presque complète des coutumes populaires, tirant leur origine des temps 
d’avant l ’ère chrétienne (fête populaire à  la veille  de la St. Jean, celle à la ve ille  de 
la Ste Catherine). L'encadrage des autres fêtes auxquelles les autorités ecclésiatiques 
prêtaient un appui (p.ex., la Fête-Dieu) est devenu beaucoup plus riche.

Le folklore a subi des changements énormes. Il a été enrichi par plusieurs élé
ments nouveaux venant de la littérature destinée au peuple d'origine étrangère et 
ceux apportés par les soldats courant plusieurs pays d'Europe et par les armées 
stationnant dads le pays.


