
Choć od momentu zniesienia poddaństwa (co w zaborze rosyjskim, w którego skład 

wchodziła większość Kielecczyzny, nastąpiło w 1864 roku) chłopi posiadający własne 

gospodarstwa byli zależni od dworu w coraz mniejszym stopniu, to niezależność prawna nie 

oznaczała braku relacji. W oczywisty sposób z właścicielem ziemskim związani byli 

wszechstronnie jego pracownicy. Punkty styczne między dworem a wsią sytuowały się przede 

wszystkim w sferze symbolicznej, religijnej i kulturalnej, czyli wszędzie tam, gdzie dziedzic 

po utracie władzy ekonomicznej utrzymywał niejako honorową rolę przywódczą. O tym, że 

mimo braku realnej władzy nad gospodarzami ze wsi ziemianin pozostawał w swoim 

otoczeniu postacią znaczącą – istotnym innym – świadczy to, jak żywa jest wśród 

najstarszego pokolenia pamięć o ostatnim właścicielu i jego rodzinie. Czy pozytywna, czy 

nie, zależy, oczywiście, od konkretnej miejscowości, jednak daje się zauważyć następującą 

prawidłowość: tam, gdzie relacje z dziedzicem były dobre, rozmówcy w wywiadach mają 

tendencję do podkreślania swoich dobrych stosunków z nim. 

Doskonałym przykładem są tu Paśmiechy, w szczególności zaś opowieść o śmierci Anny 

Karwackiej, córki ostatniego właściciela, Wacława Karwackiego. Anna umiera jako młoda 

dziewczyna w czasie wojny i jej śmierć jest mocnym wspomnieniem dla każdego w zasadzie 

rozmówcy, który mógł ją zapamiętać. Władysława Stanek, córka zamożnego gospodarza 

i sołtysa, pochodziła z rodziny, która nie musiała zabiegać o względy dziedzica, ale zapytana 

o Karwackiego, dwukrotnie dzieli się wspomnieniami mającymi potwierdzić szacunek 

żywiony przez dziedzica dla jej ojca. Najpierw mówi o tym, jak Karwacki odwiózł ją i jej 

rodzinę do domu po uroczystościach z okazji 3 Maja, na których występowała w inscenizacji 

patriotycznej; potem zaś relacjonuje pogrzeb Anny Karwackiej. Rozmówczyni deklamuje 

podczas wywiadu wiersz, który recytowała na pogrzebie młodej dziedziczki, ale to dla niej 

również kolejna okazja, by podkreślić, w jak dobrych stosunkach jej ojciec był z Karwackim: 

„To znowu na cmentarzu… Znowu ta dziedzicka mnie tak złapała i tak mnie już pilnowała, 

i tak mnie też zabrała, do domu przywiezła. No tak my byli poważani”. Dla Henryki Adamek, 

dziecka z czworaków, śmierć Anny Karwackiej stwarza pierwszą okazję, by wejść do wnętrza 

dworu, ale opowieść puentuje podobnie jak córka sołtysa: „Bo to dziedzice były, a dzieci 

takiego chłopa wiejskiego to nie wpuszczali. Ino mój ojciec był bardzo dobrym takim, te 

panienki woził”. 

Wypowiedź rozmówczyni dowodzi rozłączności symbolicznej i przestrzennej świata 

właścicieli ziemskich i ich pracowników, tak blisko przecież siebie mieszkających. 

Jednocześnie pragnienie podkreślenia przez rozmówców, jak dobre relacje mieli ich rodzice 

z dziedzicem i jak bardzo dziedzic ich cenił, pokazuje też, jak istotnym punktem odniesienia 

był dziedzic dla wsi – również dla tej jej części, która posiadała własną ziemię, jak rodzice 

Władysławy Stanek, więc nie była od niego bezpośrednio zależna ekonomicznie. Narracje 

z Paśmiech są bardzo typowe – podobne znaleźć można w każdej wsi, w której chłopi 

szanowali dziedzica. 

Dziedzic jest więc dla wsi mimo wszystko istotny: jako punkt odniesienia i wyznacznik 

prestiżu, ale, jak zaraz zobaczymy, nie tylko. Co się dzieje, gdy znika? Życie społeczne nie 

znosi próżni, więc jeśli jakiś element struktury wypada, to albo musi go zastąpić inny, albo 

system przestanie działać, albo okaże się, że nie był aż tak niezbędny, jak sądzono. Widać to 

dobrze po licznych wiejskich zwyczajach, praktykach i rytuałach, które po parcelacji majątku 

ziemskiego ulegają niezbędnym przekształceniom bądź zanikają. Najbardziej ewidentnym 

przykładem takiego obyczaju, przed wojną odgrywającego dużą rolę w kalendarzu 

świątecznym wsi, są dożynki. Organizował je zawsze właściciel majątku na zakończenie 

żniw, na terenie folwarku i przede wszystkim dla jego pracowników, jednak chłopi ze wsi 

często również brali udział w urządzanej po uroczystościach zabawie. W Bieganowie dożynki 

obchodzono szczególnie uroczyście. Jak wspomina Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz – 



córka ostatniej właścicielki majątku, Niny Morstin – jej matka ustawiała w parku specjalny 

podest do tańców, wynajmowała orkiestrę i osobiście otwierała trwający do północy bal. 

Bieganowskie dożynki pamiętają właściwie wszyscy rozmówcy z tej wsi, niezależnie od tego, 

czy spędzili dzieciństwo w czworakach czy we wsi, i dla wszystkich jest to wydarzenie 

o szczególnym znaczeniu. Wiesław Pajdarz z Bieganowa wspomina dożynki jako czas 

odświętny, chociażby dlatego, że w trudnych wojennych latach oznaczały one dla folwarcznej 

dzieciarni niedostępne na co dzień smakołyki. 

W opowieściach dzieci gospodarzy powtarza się stwierdzenie, że dożynki były przeznaczone 

bardziej dla ludzi z czworaków, ale że jednocześnie stanowiły dla ludzi ze wsi jedyną okazję, 

by chociaż podejść pod pałac. Maria Grzesik wspomina o symbolicznie otwartej w czasie 

dożynek pałacowej bramie: 

Ten pałac był ogrodzony, kwiatami obsadzony. A w te dożynki to już [drzwi] były otwarte 

i wszyscy tam… Była podłoga, tańczyli, bawili się. Tak dla tych, co służyli we dworze, to taki 

poczęstunek mieli. I zabawa była tam. 

Stanisław Buła pamięta bójki chłopaków ze wsi z tymi z czworaków na zabawie, więc 

młodzież ze wsi musiała na świętowaniu bywać. Dożynki były dla lokalnej społeczności 

ważne, ponieważ ustanawiały i potwierdzały istniejącą hierarchię społeczną, zarówno 

w ramach społeczności folwarcznej/wiejskiej, jak i w relacjach dziedzica z nimi. Weronika 

Orzechowska z Gierczyc z dumą opowiada, że zdążyła jeszcze zostać przed wojną 

„wieńcową”, czyli przodownicą, który niosła dziedzicowi wieniec dożynkowy, a potem 

otwierała zabawę, tańcząc z Łempickim w pierwszej parze. 

O tym, jak ważne były dla wsi dożynki, świadczy fakt, że drobiazgowe opisy tego zwyczaju – 

łącznie z nazwiskami „wieńcowych”, opisami wieńców i tekstami piosenek – znaleźć da się 

również w opowieściach osób, które nie mogą ich pamiętać, bo urodziły się podczas wojny 

albo wręcz po niej. Urodzona w 1938 roku rozmówczyni z Planty na pytanie, czy przed wojną 

Morawscy organizowali dożynki, odpowiada: 

Piękne dożynki były! Wieńców nawiły, szły z tymi wieńcami pod pokoje. Jeszcze moja mama 

opowiadała, że tak śpiewały: „Jaśnie pani stoi w złocie”. Nie, „w błocie”… Nie! „Za stodołą 

kaczki w błocie, jaśnie pani stoi w złocie”. Takie różne przyśpiewki. I potem Morawski 

wyszedł, dał im pieniędzy i poszło wszystko do Mydłowa na odpust, na zabawę. A potem te 

wieńce dożynkowe to zawoziły do kościoła. 

W Konarach rówieśniczka rozmówczyni z Planty, Krystyna Durlik, wciąż mieszkająca 

w ostatnim konarskim czworaku, stwierdza: „Opowiadały nasze rodzice, że tak ładnie było, 

że śpiewali, że wieńce robiły dziedzicowi”. Syn rozmówczyni z Paśmiech, gdy matka zasłania 

się brakiem pamięci, dopowiada szczegóły za nią i wyjaśnia: „Ja wszystko pamiętam, nieraz 

się zebrali tacy jak babcia, to bez przerwy opowiadali, a ja strasznie lubiłem słuchać to”. 

Co dzieje się z dożynkami po wojnie? Nie ma już dziedzica, któremu można by nieść wieńce 

i który mógłby sfinansować poczęstunek, ale szczególnie w pierwszym roku po wojnie rolę tę 

płynnie przejmuje państwo. Po latach okupacji ludzie chcą świętować, a chłopi nie są pod tym 

względem wyjątkiem. Pierwsze powojenne dożynki przybierają eklektyczną formę święta, 

w którym wdzięczność wyraża się za wiele rzeczy – za urodzaj, ale też za zwycięstwo nad 

faszyzmem i koniec wojny. Jan Kaczor, starosta opatowski, wspomina, że gdy organizował 

pierwsze powojenne dożynki w powiecie – w sierpniu 1945 roku w lesie koło wsi Rosochy – 

chłopi przybyli tłumnie. Samo składanie wieńców trwało godzinę, towarzyszyło mu zaś 

śpiewanie specjalnie na tę okoliczność przygotowanych przyśpiewek, skierowanych do 

poszczególnych działaczy politycznych i gospodarczych . Przedstawiciele władz płynnie 

wchodzą w rolę gospodarzy dożynek, oczywiście odwołując się częściowo do przedwojennej 

tradycji dożynek centralnych czy wojewódzkich, jednak nowością jest przejmowanie przez 



władzę poziomu lokalnego, do tej pory mocno zindywidualizowanego. Szczególnie ciekawie 

sytuacja wygląda, gdy dożynki, mimo usunięcia dziedzica, urządzane są wciąż we dworze. 

W Wodyniach w 1947 roku we dworze zorganizowane zostają dożynki gminne, przybywają 

na nie przedstawiciele władz powiatowych i Samopomocy Chłopskiej z Siedlec. Młodzież 

wiejska nie oszczędza gości i śpiewa: „Oj, nasi panowie ze starostwa dobrze zrobili, / Naszym 

panom majątki rozdzielili, / Ale tu gorszej biedy narobili. / Oj dana, oj dana”. 

 


