JAKUB BOJKO (1857 – 1943)
Chłopski Skarga
III Wykład z cyklu:
Nieznani Twórcy Niepodległości Ojczyzny

Pisać muszę, bo czy to pomoże czy nie pomoże,
ale pismo moje mnie przeżyje i świadczyć będzie na Sądzie Bożym za mną.
„Dwie dusze”
Jakub Bojko

Wstęp
Z ziemi czarnej...
W moich poprzednich esejach przedstawiłem dwie postacie wiodące najpierw nurtu
niepodległościowego – Inżyniera Aleksandra Malinowskiego, przyjaciela Józefa Piłsudskiego, a następnie
nurtu narodowego - Jana Ludwika Popławskiego, mentora i przyjaciela Romana Dmowskiego. Przyszedł
teraz czas na zajęcie się nurtem ludowym. Przecież warstwa chłopska w drugiej połowie XIX w. stanowiła
ponad 90% całej populacji we wszystkich zaborach. W różnych częściach zaborów warstwa ta była
zróżnicowana pod względem narodowościowym, i to z dużym procentem reprezentantów innych
narodowości, głównie białoruskiej i ukraińskiej (zwanej wtedy rusińską lub wprost ruską) szczególnie na
terenach wcielonych do Cesarstwa Rosyjskiego, co było też bardzo widoczne we Wschodniej Galicji. W
tym eseju zamierzam zająć się polskim nurtem ludowym i wybrałem postać już zapomnianą, Jakuba
Bojki, jednego z głównych twórców tego nurtu i wyrosłego z niego polskiego ruchu ludowego.

Jego rozwój nastąpił głównie w Galicji, gdzie od 1861 wprowadzono znaczną autonomię w ramach
liberalnej monarchii austro-węgierskiej. W oczach współczesnych, co nie było oczywiście do końca
prawdą, twórcą liberalnej monarchii był cesarz Franciszek Józef I, z dynastii Habsburgów, którego
legenda wykroczyła daleko poza granice Jego panowania i nawet Jego śmierci.

Polacy zamieszkujący Galicję i Śląsk Cieszyński (nie był jej częścią) z tego skorzystali w dużym wymiarze.
To właśnie w Galicji nastąpiła odnowa życia narodowego, a równocześnie powstały główne ruchy
polityczne, które przed i podczas I wojny światowej miały decydujący wpływ na odrodzenie polskiej
myśli politycznej i na odzyskanie niepodległości w 1918 r.
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Franciszek Józef I (1830 - 1916)
cesarz Austrii, apostolski król Wegier, wśrod wielu swoich tytułów
Król Galicji i Lodomerii – fot. z 1908 r. - Wikipedia
Wprowadzono za tych czasów dla różnych krajów wchodzących w skład monarchii, bardzo zróżnicowane
kurialne prawo wyborcze. W Galicji i w Lodomerii wprowadzono 4 kurie wyborcze w wyborach do Sejmu
Krajowego z siedzibą we Lwowie. Wybory do Sejmu odbyły się dziesięć razy w latach 1861 – 1918 (1861,
1867, 1870, 1877, 1882, 1889, 1895, 1901, 1908 i 1913). Oto wykaz kurii i odpowiednie ilości wyborców
przypadających na jeden mandat poselski1.
•
•
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I kuria – wielkiej własności ziemskiej – 44 posłów (liczba wyborców wynosiła ok. 2 tys.
uprawnionych, co dawało ok. 50 wyborców na jeden mandat poselski).
II kuria – izb przemysłowo-handlowych – 3 posłów (po jednym z każdej izby, których w Galicji było
tylko trzy i wybory odbywały w systemie pośrednim i posłowie z tej kurii reprezentowali ok. 30
tys. osób, co daje ok. 9 tys. prawyborców na każdy mandat).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Krajowy_(Galicja)#Ordynacja_wyborcza
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•

•

III kuria – większych miast – początkowo 20 posłów, a od 1896 26, a od 1900 28 posłów (prawo
wyborcze otrzymali jedynie nieliczni mieszakńcy miast, 2/3 podatników podatków bezpośrednich
w danym mieście (np w Krakowie byli to głównie obywatele m. Krakowa, którzy posiadali własność
ziemską lub właściciele różnych firm i większych zakładów rzemieślniczych, wyborcy rad miejskich,
inteligencja (głównie urzędnicy)). Stanowiła ona od 22 tys. do 64 tys. wyborców, co daje ok. 1-2
tys. wyborców na jeden mandat).
IV kuria – mniejszych miast i gmin wiejskich – 74 posłów (wybieranych w okregach
jendomandatowych), także to prawo było związane z cenzusem dot. wysokości płaconego
podatku oraz posiadali je uprawnieni do wybierania rad gminnych, technicy i kandydaci notarialni,
a wybory w tej kurii były pośrednie. Liczba prawyborców wynosiła od 500 tys. do 650 tys. osób,
co daje ok. 7-8 tys. prawyborców na jeden mandat poselski.

Powitanie cesarza Franciszka Józefa I w Krakowie podczas wizyty w Galicji w 1880 r.
mal. Zygmunt Ajdukiewicz - olej (wizerunek z pocztówki)

Jak widzimy system kurialnych wyborców był zależny wprost od statusu majątkowego, wykształcenia,
bądź od statusu społecznego. System kurialny mimo widocznych ograniczeń dawał szansę na rozwój
pierwszych partii politycznych w Galicji. Powstały różne nurty polityczne w tym nurt chłopski – pierwszy
w takiej skali na dawnych ziemiach polskich. W 1897 r. na zjeżdzie chłopskim w Rzeszowie powołano
Stronnictwo Ludowe – pierwszą partię chłopską na ziemiach polskich. Na czele jej stanął mec. Karol
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Lewakowski ze Lwowa, b. powstaniec styczniowy, człowiek szerokich horyzontów nie pochodzący ze wsi
ale z miasta i dodatkowo z bogatego bardzo mieszczaństwa pochodzenia szlacheckiego.

Karol Lewakowski (1836 – 1912) – Po co ci te chłopy?
Adwokat, dr praw (Uniwersytet Lwowski), powstaniec styczniowy, komisarz Rządu Narodowego w Mołdawii,
pracował w Galicji i w Rumunii. Poseł do austriackiej Rady Państwa (1882-1897), współtwórca polskiego ruchu
ludowego, pierwszy prezes Stronnictwa Ludowego (1895 – 1897), współtwórca Polskiego Towarzystwa
Demokratycznego, członek Ligi Narodowej (1895-1904). Ostatnią część bujnego życia spędził w Szawjacarii
(1896 – 1912) gdzie zmarł - fot. nieznanego autora z 1894 - Wikipedia

Jego zastępcą został Jakub Bojko, młody chłop z Gręboszowa, w pow. Dąbrowa Tarnowska. O nim będzie
trzeci kolejny esej o zapomnianych i często nieznanych twórcach odzyskania Niepodległości Ojczyzny.

Dzieciństwo i młodość (1857 -1879)
Jakub Bojko urodził się 7 lipca 1857 jako syn Gabriela Bojki i Franciszki Maj, w Gręboszowie, pow.
Dabrowa Tarnowska, w Małopolsce a wtedy w Galicji. Była ona druga żoną Gabriela i przyniosła mu troje
potomstwa: Jakuba, młodszą od niego Jadwigę i starszego brata Zygmunta. Ojciec Jakuba Bojki
pochodził z Wojciechowa w Królestwie Polskim i był małorolnym chłopem. Gabriel Bojko był zbiegiem do
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Jakub Bojko (1857 – 1943) – autor słynnej książki p.t. Dwie dusze
Współtwórca polskiego ruchu ludowego w Galicji i w wolnej Polsce fot. nieznanego autora z końca XIX w. - Wikipedia

Galicji by uniknąć 25-letniej rosyjskiej służby wojskowej. Pobór do wojska rosyjskiego obejmował cały
przekrój ludności zaboru i był przeprowadzony przymusowo na zasadzie losowania rekrutów. W Galicji
okres służby wojskowej był zasadniczo krótszy od 10 do 14 lat. Przymusowy pobór do wojska zwany był
asenterunkiem (od aust. Assentierung). Nie ma danych czy Gabriel uniknął całkowicie austriackiej służby
wojskowej czy też nie. Dopiero w 1868 wprowadzono w Galicji 3-letnią obowiązkową służbę wojskową.
Rodzina Bojków wychowała się w biednej, kurnej chacie, potem sytuacja jej się poprawiła gdy Gabriel
objął składającą się z 2 mórg, gospodarkę plebańską. Chata Bojków składała się z izby, sieni, komory i
stajni. W sieni nie posiadającej powały, stała dębowa stępa do wyrobu pęcaku i jagieł. Dzieci przebywały
najczęściej w małej izbie z dwoma oknami na ogród księży. W izbie znajdował się piec chlebowy z nalepą
i z tzw. przymurkiem, na którym gotowano pożywienie. Od powały zwisała drewaniana szura spełniająca
rolę prymitywnego komina. Gdy nie palono w piecu zatykano ten prymitywny komin słomą i szmatami –
tzw. babą. Szura była tak niedoskonała, że izba podczas gotowania była pełna dymu i trzeba było
otwierać drzwi chaty. Matka Kuby gotowała w glinianych garnkach. W izbie był tez stół, ale posiłki
zjadano na ławie. Garnek stawiano na ławie po obu stronach siadali rodzice, a liczne dzieci jadły na
stojąco z tego samego garnka razem z rodzicami. Ojciec Kuby sypiał na prymitywnym łóżku zbitym z
desek w komorze, a na drugim w izbie spała matka razem z dziećmi. Spano na słomie przykrytej płachtą.
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W izbie była też szafka na naczynia, garnki i łyżki. U powały wisiała tzw. polednia na dosuszanie drewna
na opał oraz na suszenie sera. W okresie zimy w izbie trzymano kury i króliki, a w czasie silnych mrozów
wprowadzano jedyną krowę Bojków zwaną ,,Kwiatulą”. Z chwilą gdy robiło się cieplej krowę
wyprowadzano i sprzątano po niej podłogę. W komorze stały beczki gdzie zsypywano zboże i stała też
skrzynia posagowa matki, a w niej były przechowywane odświętne ubrania używane tylko w niedzielę na
mszę św. do kościoła. Ziemię uprawiano marnie zdając się na „wolę Bożą”.2

Ks. Prałat Henryk Otowski (1823-1904), Proboszcz gręboszowski
Pochodził ze zbiedniałej rodziny szlacheckiej, h. Łabędź, Prałat Jego Świątobliwości Leona XIII,
działacz społeczny w Galicji – fot. nieznanego autora - Wikipedia

Prymitywne warunki życia, skąpe wyżywienie i niski poziom higieny, powodowały choroby i
przedwczesne zgony w rodzinie. W domu rodzinnym Kuby zmarła młodsza siostra w wieku 8 lat i matka
w wieku tylko 43 lat.
Na życie całej okolicy miał pozytywny wpływ miejscowy proboszcz ks. Henryk Otowski (pochodzący ze
zbiedniałej szlachty h. Łabędź). W tych czasach Gręboszów należał do dóbr siedliszowskich i był
własnością gen. Józefa Załuskiego z czasów napoleońskich (dwór był w Siedliszowicach). Ks Otowski
2

Bogusław Kasperek – Jakub Bojko 1857 – 1943, Wyd. UMCS, Lublin 1988.
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chociaż był człowiekiem niezwykle surowym, przyczynił się do postępu cywilizacyjnego całej okolicy.
Odnowił nie tylko sam kościół z plebanią, ale dbał by wszystkie nowe chaty były pobielane i by posiadały
murowany komin i dobre piece. Proboszcz wymagał bezwględnego posłuszeństwa, ale zaczęło to
przynosić dobre efekty. Odnowił też szkołę, która była utrzymywana przez plebanię i także przez dwór, i
należące do parafii wsie. Sprowadził też dobrego jak na owe czasy, nauczyciela Marcelego Stohadela z
Chochołowa i razem z nim założył bibliotekę parafialną przeznaczoną dla parafian. Nawiązał też ścisłe
kontakty z redakcjami gazet wiejskich wychodzących we Lwowie: Dzwonkiem, Nowinami i szczgólnie z
Chatą. Gręboszowski proboszcz też pisał do nich artykuly by podnieść świadomość narodową i miłość do
zniewolonej Ojczyzny. To silnie oddziaływało na młodego Kubę. Po śmierci matki, która z pełną czułością
odnosiła się do swego potomstwa i w tym do syna Kuby – przyszło ostateczne nieszczęście i śmierć
starego Bojki. W wieku 16 lat Kuba stał się pełnym sierotą i musiał zostać komornikiem czyli
najemnikiem, i pracował na plebanii jako chłopiec do wszystkiego, a nawet w gręboszowskiej karczmie u
lokalnego Żyda. Jakub Bojko należał do pierwszego pokolenia popańszczyźnianego i był poddany
działaniom proboszcza od najmłodszych lat. W latach 1864-1871 uczęszczał zimą do 4-klasowej szkoły
gdzie nauczył się dobrze czytac i pisać, i również śpiewać. Bojko w swoich wspomnieniach przywołuje
jedną z pieśni: Jestem chłopem i wiem o tem, że udziałem moim praca [...]. Nie znam zbytków ni wygody,
siermięga moim okryciem. Kawał chleba i dzban wody krzepią siły, zdowie, życie [...]. Żyję bez białego
chleba i bez kosztownego mięsa.3 Po śmierci ojca Bojko zaczął się wynajmować do pracy u bogatszych
gospodarzy.
Młody Bojko przejawiał wielkie zdolności w szybkim przyswajaniu sobie wiedzy szczególnie z historii
Polski i historii Kościoła. Był zapalonym czytelnikiem i czytał dosłownie wszystko, a szczególnie J. I.
Kraszewskiego i narodowych wieszczów. Wkrótce nabył tyle wiedzy, że mógł być zatrudnionym w 1877
w szkole w okolicznych Biskupicach. Ciągnęło go jednak w świat i postanowił wybrać się do Krakowa i
tam spotkał przypadkowo swego pierwszego nauczyciela Marcelego Stohadela, który oprowadzil swego
dawnego ucznia po wzgórzu wawelskim i po starym mieście w Krakowie.
Tak napisał o swoim latach nauczycielskich Bojko w swoich wspomnieniach. Przez 12 zim uprawiałem ten
święty proceder: kiepski był nauczyciel, kiepska szkoła, kiepska rozpaczliwie płaca, a jednak dziś nie ma
milszego wspomnienia w moim życiu nad chwile, którem wśród dziatwy w szkólce strawił3.
Jakub Bojko był ciekawy świata, a tym światem dla tej ziemi zwanej Powiślem, była Wisła, królowa
polskich rzek. Była uregulowana jedynie na krótkich odcinkach, ale spławianie drzewa i przewóz wodny
towarów trwał nieprzerwanie nawet za czasów zaborów. Wisłą płynęły galary i trzeba było się
wynajmować do załogi flisaczej. Kuba postanowił podczas kilku lat skorzystać z tej okazji i zaciągał się do
flisaków. Spływ Wisłą aż do Gdańska otworzył mu oczy na piękno kraju ojczystego. Ta wielka przygoda
utrwaliła w nim pasję pisarską i ugruntowała poczucie wolności osobistej. Wtedy ujrzał w pełni smutny
los wieśniaczy i jego zniewolenie. To ugruntowało w Nim misję podjęcia walki o godność życia swojej
warstwy, co nie było rzeczą łatwą w Galicji gdzie panowały zastałe i niesprawiedliwe stosunki społeczne
w trójkącie: wieś-dwór-kościół, a dochodził do tego wyzysk przez żydowską sieć karczmarską, która
wprowadzała dodatkowe zniewolenie nałogiem pijaństwa. Swoje wspomnienia jako flisaka
zaprezentował Bojko w wydanej ciekawej pozycji p.t. Flis do trzeciego króla. W sposób iście niezwykły
opisuje tam kolejne miasta i miasteczka zawierając w tych opisach szeroką wiedzę na temat ich historii i

3

J. Bojko – Ze wspomnień, Warszawa 1959.
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architektury. W ten niezwykły sposób Bojko poznawał kraj ojczysty. Książka ta zawiera też już dawno
zapomniany słownik wyrazów polskiego flisactwa na rzece Wiśle.

Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie
w dekanacie dąbrowskim diecezji tarnowskiej, w pow. dąbrowskim, obecnie woj. Małopolskie,
zbudowany przez Franciszka Dembińskiego, h. Nieczuja w 1650 r. – fot. wyglądu obecnego - Wikipedia

Przytaczam w tym miejscu fragment książki Jakuba Bojki p.t. Flis do trzeciego króła a wydanej też pod
tytułem Pod trzeciego króla4. Tytuł oznacza, że flis czyli spływ Wisłą obejmował trzech króli czyli trzy
zaborcze królestwa.
Dzień był prześliczny, na jaki się tylko polski maj mógł zdobyć. W nadwiślańskich wiklinach tkliwy słowiczek
nie żałował swego gardziołka, a szare skowronki nuciły na cześć Stwórcy swe ranne paciorki, rozweselając
ubogą ludność nadwiślańską. O! Bo ta ludność wtedy bardzo potrzebowała takiego rozweselenia. Nie
widziała drogi ani do Saksoni, ani do Ameryki, zarobku po wioskach nie było prawie żadnego w zimie, a i
w lecie, co to był za zarobek? W Ujściu pojezuickim, leżącej wiosczynie na wprost Opatowca roiło się od
rana niby w ulu, od różnorodnej ludowiny. Mężczyźni z tobołkami na barczystych plecach żegnali się z
żonami i z dziatwą, która wieszała się u szyjek tatusiów, i rzewnie płakała.
To flisacy, czyli oryle wychodzili na flis czyli na ‘ryzę’ Wisłą do Gdańska. Całą zimę siedziało to biedactwo
w dusznej chacie, czekając wiosny jak dusznego zbawienia, toć nie dziw, że z radością wyrusza gromadka
oryli na modrą Wisłę, bo wie, że grosza co nie bądź zarobi, i świata Bożego szmat zobaczy, a do tego któż
z młodych chęci by nie miał?

4

Jakób Bojko – Pod trzeciego króla – Macierz Polska, Lwów 1908.
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[...] Widok tych oryli utkwił mi głęboko w pamięci; lusterko modrej Wisełki stało mi odtąd w pamięci
nieustannnie.
A dalej opisuje już swoją własną wielką przygodę na flisie i opisuje z wielkim wyczuciem i znajomością
wszelkie miasta i miasteczka mijane na brzegu lub gdzie dobijali i wysiadali na odpoczynek. Kuba zwiedzał
wszystkie zabytki by wszystko potem zanotować. A tak opisuje samą tratwę:
Każda tratwa składała się z czterech pasów, zwanych z flisacka: ‘gleniami’; glenie te były powiązane do
siebie grubymi nićmi, z brzozy lub z dębu, które flis zowie ‘śrykówki’. Śrykówki zapinają się w oczka, a
przetykaja się ‘kołkami’. Chcąc tratew zatrzymać, używa się do tego grubego i długiego dębu lub brzozy,
który zwą ‘śrykiem’. Śryki te umieszczone są w otworze tratwy, na to umyślnie zrobionym, który zowie się
‘skrzynią’ i na komendę: ‘śrykuj’ topi się w wodzie te drągi. Dodać należy, że tutaj można się i śmierci lub
kalectwa napytać, i więcej tu zrobi zręcznością i sposobem jak siłą.
Na tratwach, było 8 ludzi, 4-ech na przedzie, czyli na głowie, a 4-ech na tyle czyli na ‘calu’. Komendant
tratwy, czyli ‘przednik’ stoi na głowie tratwy, po lewicy, flisak po tamtej stronie na calu, zwie się
‘hartulnikiem’. Stojący po prawej stronie, zwą się: ‘jałowi’. Gdy rotman krzyknie: ‘śryki jałowe na calu’, to
dwóch flisów po prawej swoje drągi topią w wodzie, które się redują w piasku, i tratew się zatrzymuje w
biegu [...].
Jakub Bojko coraz więcej czytał i został pisarzem gminnym co było dla niego dużym wyróżnieniem. Uczył
juz nie tylko w Biskupicach, ale w innych okolicznych wsiach w Woli Żelichowskiej, Hubenicach, Kozłowie
i Samocicach. Wcześniej też miał dorywcze prace na plebanii, w kościele a nawet u Żyda w karczmie, gdzie
też był bardzo lubiany. W tym czasie zakochał się z wzajemnością, ale bogaci rodzice Katarzyny Adamczyk
nie przyjęli jego prośby o jej rękę. Bojko ciężko to przeżył ale postanowił się jednak ożenić może bardziej
z rozsądku niż z milości z Julianną Świątek, córką znajomych gospodarzy, którzy znali dobrze jego rodziców.
Został przyjęty i ślub ich odbył się w farze w Gręboszowie w 1880. Więcej wtedy pracował by zapomnieć
o swojej wielkiej miłości, ale Jego młoda żona była bardzo dobrą i oddaną mu kobietą. Rozumiała, że Jakub
jest człowiekiem nieprzeciętnym. Malżeństwo przyniosło czternaścioro dzieci, z których aż ośmioro zmarło
w wieku niemowlęcym lub jako małe dzieci. Naturalna selekcja powodowała, że tylko najsilniejsze dzieci
przeżyły i nawet dożywały potem podeszłego wieku. Dzieci umierały przeważnie na różne choroby
zakaźne, a ogromne żniwo zbierał dyfteryt i również panująca szeroko gruźlica. Należy pamiętać, że
pierwszy szpital dziecięcy św. Ludwika powstał w Krakowie z pomocą fundacji ks. Marceliny Czartoryskiej
i za wielkim udziałem dr Macieja Leona Jakubowskiego, pierwszego profesora pediatrii na UJ. Pomoc
lekarska rzadko jednak trafiała do biednej wsi.

Początki działalności lokalnej (1890 -1895)
W tym czasie Bojko też zaczął publikowac zarówno wiersze jak i utwory prozą w piśmie ludowym Chata.
Pismo to wychodziło częściowo z inicjatywy ks. Otowskiego, który znał przecież dobrze Bojkę i go w tym
wspomagał. Poglądy Bojki w tym czasie można określić jako konserwatywno-klerykalne. Dopiero później
nabrały one bardziej radykalnych kształtów i były wymierzone w podniesienie godności chłopskiego zycia.
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Od 1890 Bojko zaczął publikować w Przyjacielu Ludu, piśmie radykalnej inteligencji lwowskiej,
prowadzonego przez Marię i Bolesława Wysłouchów, samych pochodzących z zubożałego ziemiaństwa,
którzy chcieli wpłynąć na zmianę stosunków społecznych na wsi i propagować oświatę wśród ludu. W tym
czasie dużo czytał, a do jego lektur jak sam wspomina, należała klasyka polska i obca – Antygona, Wojna
trojańska, Iliada i Odyseja, powieści Wiktora Hugo, Aleksandra Dumasa, Jonathana Switha, Trylogia
Sienkiewicza, poezje i dramaty Adama Mickiewicza, czy Opowiadania Soplicy Henryka Rzewuskiego.
Podawany przez niego spis lektur obejmował też mu współczesnych i szeroko znanych pisarzy polskich jak
Jan Zachariasiewicz, Wincenty Pol, Zygmunt Kaczkowski, Walery Łoziński czy Józef Ignacy Kraszewski.5
Poza beletrystyką Bojko czytał też pamiętniki, a lekturę dotyczącą spraw społecznych zaspokajały liczne
różne czasopisma: Wieniec, Pszczółka, Gwiazdka Cieszyńska, Chata oraz lokalne pisma Pogoń i Unia.6

Bolesław Wysłouch, h. Odyniec (1855-1937), wybitny działacz chłopski
Pochodził z poleskiej szlachty, inżynier chemik (Instytut Technologiczny w Petersburgu), socjalista i więzień Cytadeli
w Królestwie Polskim, wybitny działacz oświatowy i społeczny, współtwórca ruchu ludowego w Galicji, redaktor
pism: Przegląd Społeczny, Kurier Lwowski, Przyjaciel Ludu., senator II Rzeczypospolitej
– fot. nieznanego autora – Wikipedia

Jako pisarz gminny i nauczyciel znalazł się Bojko w kręgu oddziaływania inteligencji z Dąbrowy Tarnowskiej
i Tarnowa. Należeli do niej m.in. Ludwik Zakrzewski, Adolf Kukiel, Olimpia i Tadeusz Dybowscy. Tadeusz
był bratem Benedykta Dybowskiego znanego zesłańca i badacza Syberii. Wszyscy oni byli członkami
tarnowskiego oddziału Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64.7

5

J. Bojko – Ze wspomnień, Warszawa 1959.
B. Kasperek – Jakub Bojko 1857 – 1943, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
7
Ibidem
6
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Maria Wysłouchowa z d. Bouffał (1858 – 1905), działaczka oświatowa i społeczna
Pochodzenia ziemiańskiego, nauczycielka, emacypantka, tłumaczka z jęz. serbskiego, czeskiego, słoweńskiego i
rosyjskiego, jej rodzicom skonfiskowano majątek po Powstaniu Styczniowym. Ukończyła studia w Petersburgu na
Wyższych Kursach dla Kobiet, razem z mężem Bolesławem współtworzyła ruch ludowy w Galicji, utworzyła m.in.,
Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, które założyło ponad 300 bibliotek i 100 czytelni ludowych w Galicji – fot.
nieznanego autora z okresu lwowskiego - Wikipedia

W tym czasie rozpoczął się też pierwszy spór Bojki z Proboszczem ks. Otowskim. Tła tego sporu Bojko nie
znał a było przypuszczalnie związane z powiązaniami Wysłoucha z tzw. postępowymi kręgami. Przyjaciele
Bojki byli zwolennikami pracy organicznej wśród ludu, ale treść przekazu bardzo różniła się od tego co
propagowali konserwatyści galicyjscy i Kościół. U Dybowskich gościli wszyscy obok Bojki przywódcy ruchu
ludwego jak Jan Stapiński, Bolesław Wysłouch czy słynny ks. Stanisław Stojałowski, który przez pewien
czas był nawet objęty klątwą kościelną za swoją działalność.
W 1891 Bojko został wybrany wójtem w Gręboszowie i pełnił tę funkcje przez wiele lat aż do 1918.
Świadczyło to o jego pozycji wśród miejscowego chłopstwa a równocześnie pełnienie tej funkcji pozwoliło
mu lepiej zrozumieć z nowej perspektywy cały zakres problematyki życia wiejskiego na poziomie gminy.
Dał się też poznać jako doskonały mówca na różnych uroczystościach poza swoja gminą jak np na zjeżdzie
delegtaów kółek rolniczych w Tarnowie czy podczas odsłonięcia pomnika na mogile zmarłych z ran
powstanców styczniowych (9-10 VI 1891). W tym czasie Tadeusz Dybowski b. powstaniec 1863 stał się
najbliższym opiekunem Bojki. Gdy dawniej u niego ks. Otowski chciał kształtować odpowiedni typ
pogłądów , to teraz Dybowski wspomagał samodzielny rozwój Bojki. Równocześnie rozwinął się w pełni
spór pomiędzy wójtem gręboszowskim a proboszczem ks. Otowskim. Proboszcz nie tylko zaczął atakować
Bojkę ale wszystkich prenumeratorów Przyjaciela Ludu. W tym niepotrzebnym sporze wspierali Bojkę
Dybowscy i słali do niego wspierające listy i powstrzymali go od rezygnacji z urzędu wójta. W tym czasie
Bojko został zaproszony do wzięcia udziału w wystawie osiągnięć czeskich w Pradze jako członek małej
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delegacji chłopów polskich. Jej udział był finansowany przez postępowe pismo inteligencji krakowskiej
Nowa Reforma i Towarzystwo Śpiewacze Lutnia. Bojko napisał trzy Listy z Pragi, które spotkały się z bardzo
żywym przyjęciem wśród czytelników zarówno Nowej Reformy jak i Przyjaciela Ludu. W tym czasie konflikt
pomiędzy dawnym sponsorem Bojki ks. Otowskim, a nim samym się bardzo nasilił. Wszystko to zakończyło
się w 1892 gdy jednak ks. Otowski złożył urząd marszałka powiatowego szłachty i wyjechał pod Kraków do
Chełmu gdzie zmarł.
To wszystko zaważyło też na rozwoju dalszym pozycji Jakuba Bojki., który wiązał się coraz bardziej z
ruchem ludowym tworzonym przez Wyslouchów, który dążył do przywrócenia Niepodległości przez
wciągnięcie szerokich mas ludowych do tego wielkiego zadania. Równocześnie głównym pismem dla tych
idei, które dążyły do pełnego ‘uobywatelnienia’ chłopstwa był Przyjaciel Ludu. Teksty Bojki były szeroko
czytane na wsi. Tak napisał o tym piśmie Wincentry Witos, który był młodszy od Bojki, ale również
podobnie rozpoczynał swój start od piastowania funkcji wójta w swoich rodzinnych Wierzchosławicach:
W pismo zupełnie uwierzyłem bo ono wyjmowało spod serca dążenia tam drzemiające, odgadywało myśli,
rozumiało ból i krzywdę, dawało też choćby małą, odległą nadzieję poprawy. W miarę czytania pogłębiała
się wiara, rozszerzały się horyzonty, a pismo stawało się pokarmem, bez którego żyć było
niepodobieństwem. Było ono też dla mnie wyrocznią i ewangelią nienaruszoną w każdej sprawie.8

Józef Chełmoński – Modlitwa przed bitwą – olej - Wikipedia

8

W. Witos – Moje wspomnienia, t. I, Instytut Literacki, Paryż 1964.
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W szerokiej swojej działalności publicystycznej, Bojko zacofanie wsi galicyjckiej, upatrywał nie tylko w
niechęci innych warst oświeconych do pracy z włościanami, ale również w wadach swojej własnej
warstwy. Wymieniał wśród nich: niechęć do oświaty i nauki, bierność w sprawach politycznych (jak wybory
na różnym poziomie) oraz zawiść, która uniemożliwiała stworzenie jednolitej opinii.
Jednym z najważniejszych narodowych rocznic było 100-lecie insurekcji kościuszkowskiej w Krakowie, gdy
u stóp kopca Kościuszki urządzono 1 kwietnia 1894 wiec chłopski. Przemawiał na nim Bojko, a tego samego
roku podczas Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie przemawial też podczas pierwszej prezentacji
Panoramy Racławickiej. Nawiązał w obu tych przemówieniach to tradycji kościuszkowskiej i wolności
osobistej przyznanej przez Naczelnika wszystkim tym co walczyli z nim o wolność Ojczyzny.
Sprawa obciążenia jego warstwy pozostałościami z wyzysku pańszczyzny było przez cały wiek XIX sprawą
kluczową w mentalności chłopskiej. Apogeum konfliktu na linii wieś – dwór była tzw. rabacja galicyjska w
1846 pod wodzą degenerata jakim był niewątpliwie Jakub Szela. Cała ziemia tarnowska za sprawą również
zaborcy austriackiego była wtedy miejscem krwawej rozprawy. Widmo Szeli miało tez wpływ na ówczesne
stosunki społeczne i na zabiegi z różnych stron by doprowadzić do zmiany warunków życia warstwy
chłopskiej oraz na podniesienie tożsamości narodowej w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego.
Powstałe w tym czasie Towarzystwo Demokratyczne Polskie organizowało wiece chłopskie i wysyłało na
nie odpowiednio przygotowanych prelegentów. Następowało coraz większe ożywienie sprawami
politycznymi i społecznymi wśród włościaństwa galicyjskiego. Motorem tych działań była cała plejada
działaczy reprezentujących różne odłamy ruchu chłopskiego: ks. Stanisław Stojałowski, Jan Stapiński i
Jakub Bojko. Zaczął się tez ujawniać nowy przywódca Wincenty Witos, który dobrze znał Bojkę. Bojko
ciężko zapracował sobie na swoją popularność biorąc udział w wielu wiecach i uroczystościach wiejskich.
Dbał o rozwój szkolnictwa, zabiegał o scalenie wspólnotowych gruntów, założył pierwsze kółko rolnicze w
Gręboszowie, walczył z pijaństwem, organizowal uroczystości patriotyczne i działał również w kasach
zapomogowo-pożyczkowych i nowopowstałym Banku Parcelacyjnym.

Działalność w ruchu ludowym w Galicji (1895 -1918)
Z każdym rokiem postępowała edukacja polityczna ludu w Galicji. Było to też związane z działalnością
oświatową samego Bojki. Latem 1895 został on wybrany jako delegat na pierwszy ogólno-krajowy zjazd
włościański w Rzeszowie. Obradom przewodniczył mec. Karol Lewakowski. Sam został prezesem
nowoutworzonego Stronnictwa Ludowego, a wiceprezesem Jakub Bojko. W kilka miesięcy później Bojko
został wybrany jako poseł chłopski do Sejmu Krajowego we Lwowie, a za dwa lata do Rady Państwa czyli
do ówczesnego parlamentu wszystkich części cesarstwa austro-węgierskiego.
Czy można stwierdzić, że te wszystkie działania były nastawione na dążenie do niepodległości i scalenia
ziem zaborczych? Raczej w pełni nie można, ale były te działania bardzo dobrym przygotowaniem do tego
celu i przyczyniły się do wzrostu tożsamości narodowej chłopstwa galicyjskiego. Oddziaływały jednak na
niego dwa inne jeszcze ośrodki: zachowawczy: stronnictwa stańczyków i bardziej demokratyczny: czyli
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narodowi-demokraci. Trudno mówić o wpływie kręgów socjalistycznych, które ograniczało się prawie
wyłącznie do warstwy robotniczej. Ważnym też czynnikiem był wpływ Kościoła.

Ks. Stanisław Stojałowski (1845 – 1911), współtwórca polskiego ruchu ludowego
Radykalny ksiądz społecznik z przełomu XIX i XX w. pochodzenia ziemiańskiego, wychowanek jezuicki, uk. nowicjat
w Starej Wsi, a studia wyższe w seminarium jezuickim w Krakowie, twórca radykalnego ruchu ludowego
w Galicji, wydawca pism ludowych Wieniec i Pszczółka, zał. pisma Apostolstwo Serca Jezusowego (obecnie
Posłaniec Serca Jezusowego), propagator radykalnych haseł społecznych wśród włościaństwa w Galicji,
ekskomunikowany przez Kościół w 1896, w rok póżniej ekskomunikę cofnięto, chłopski polityk i poseł na Sejm
Krajowy i do parlamentu austriackiego we Wiedniu – fot. z końca XIX w. nieznanego autora - Wikipedia

Można jednak stwierdzić, że w swojej początkowej fazie rozwoju Stronnictwo Ludowe połączyło różne
żywioły od bardziej radykalnego ks. S. Stojałowskiego czy Jana Stapińskiego, aż do bardziej zachowawczych
posłow chłopskich z kręgów inteligencji, i też nielicznych z mieszczaństwa czy też nawet ze szlachty.
Chociaz sam Jakub Bojko utożsamiał się zawsze z bardziej zachowawczym odłamem ruchu ludowego, był
on odbierany jednak inaczej w samych kręgach chłopskich.
Zwycięstwo w wyborach do Sejmu Krajowego we Lwowie było dużym sukcesem nowopowstałego
Stronnictwa Ludowego. Łącznie wybrano 11 posłów z tego stronnictwa (7 chłopów (w tym Bojkę) i dwóch
ludowców-inteligentów). Wyniki wyborów IV kurii było też wielkim sukcesem dla ks. Stojałowskiego
ponieważ świadczyło o zasięgu jego działalności, a wtedy przebywał on okresowo we więzieniu w
Cieszynie. Ks. Stojałowski jednak przegrał spór o swój prymat na kierunek działalności stronnictawa i to
głównie na rzecz Bojki i Stapińskiego. W tle tych wewnętrznych sporów rozwijał się inny konflikt, na linii
tradycyjne duchowieństwo kontra rozwijający się dość burzliwie ruch chłopski. W przypadku Bojki miał on
jeszcze bardziej specyficzny i trochę osobisty charakter.
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Konflikt z hierarchią kościelną kiedyś zapoczątkowany przez ks. Otowskiego, rozwinął się wtedy z nową
siłą gdy zaczęto określać Bojkę jako przyszłego nowego Szelę. Próbowano w ten sposób zahamować jego
wzrastającą popularność. Głównym orędownikiem konfliktu był biskup tarnowski Leon Wałęga (1859 –
1933), sam pochodzenia chłopskiego. Biskup Wałęga powołał nawet w 1914 Stronnictwo KatolickoLudowe, które miało za zadanie zmniejszyć popularność wtedy już głównej partii chłopskiej – Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
W 1903, biskup Leon Wałęga wydał tzw. kurendę zakazującą czytanie Przyjaciela Ludu i odmawiającą
czytelnikom udzielania rozgrzeszenia. W odpowiedzi na to Jakub Bojko napisał ważną pracę p.t. Dwie
dusze. Książka ta miała wiele wydań i nawet jedno dla Polonii Amerykańskiej. W sposób obrazowy i
niezwykle trafny scharakteryzował w niej autor kluczowy problem duszy wieśniaczej podzielonej
wewnętrznie na jakby dwie dusze: jedną niezależną i tęskniącą za pełną wolnością, i drugą poddańczą
duszę pańszczyźnianą. Była to bardzo trafna ocena wnętrza rozdwojonej polskiej duszy chłopskiej, co
współcześnie już być może się w pełni nie ujawnia.
Problem ten nie był nigdy szeroko zbadany ani pod względem socjologicznym, ani nawet
antropologicznym. Obciążenie jednak przez wielowiekowe poddaństwo szerokich rzesz społeczeństwa
polskiego, było kluczowym problemem stojącym na przeszkodzie dążeniom niepodległościowym i
koncepcji solidaryzmu społecznego rozwijanego zarówno przez nurt ludowy jak i przez nurt narodowy.
Wszyscy wielcy przywódcy tych nurtów jak Bojko, Lewakowski czy Stapiński, po stronie ludowej czy
również szczególnie Popławski i Dmowski, po stronie narodowej demokracji – uważali problem edukacji
rzesz chłopskich jako podstawowy dla odzyskania w przyszłości niepodległości Ojczyzny.
Bazując na zasadzie solidaryzmu stanęły przy sobie wszystkie postępowe odłamy społeczeństwa polskiego
warunkując to od odejścia od koncepcji elitarnego przywództwa narodowego wyłącznie przez warstwy
uprzywilejowane. Jedynie one uważały się wtedy za warstwę wystarczająco oświeconą. To dzięki ruchowi
ludowemu w Galicji ukazało się wtedy zacofanie stronnictwa zachowawczego tzw. Stańczyków i
niemożność stworzenia przez nich wspólnej platformy z ruchem ludowym. Nie należy jednak całkowicie
pomniejszać znaczenia dążeń z obu stron by jednak reprezentować wspólnie polskie cele narodowe
zarówno na forum Sejmu Krajowego jak na forum parlamentu austriackiego we Wiedniu. Całkowity
rozbrat miał nastąpić później po nieudanej próbie stworzenia ośrodka pod nazwą Naczelnego Komitetu
Narodowego (NKN). Społeczne uwarunkowania okazały się nie do pokonania chociaż po obu stronach
brały udział w tych pracach ważne postacie w dziejach najnowszych Polski. Ważną cezurą był też układ
brzeski zawarty pod koniec I wojny światowej pomiędzy państwami centralnymi a nowopowstałą Ludową
Republiką Ukraińską. Płonne nadzieje na opcję pro-austriacką w wyzwoleniu Ojczyzny zostały wtedy na
zawsze pogrzebane.
Następnym sprawdzianem sytuacji wyborczej na wsi czyli pomiędzy Stronnictwem Ludowym a
stronnictwem stworzonym przez ks. Stojałowskiego były wybory w 1897 do parlamentu austriackiego,
tzw. Rady Państwa we Wiedniu. Wprowadzono dla nich tzw. V kurię dla najbiedniejszych wyborców.
Stronnictwo Ludowe uzyskało tylko trzy mandaty: dla F. Krempy, J. Bojki i Fr. Winkowskiego. Natomiast
stronnictwo ks. Stojałowskiego wprowadziło dwukrotnie więcej posłów chłopskich – sześciu. Bojko wtedy
ustąpił z urzędu poselskiego w Sejmie Krajowym i przyjął przewodnictwo koła ludowego we Wiedniu.
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Jan Stapiński (1867 – 1946), współtwórca polskiego ruchu ludowego
Współzałożyciel polskiego ruchu ludowego w Galicji i w Polsce, Stronnictwa Ludowego, następnie Polskiego
Stronnictwa Ludowego (PSL), po rozłamie w 1913 przywódca PSL-Lewica, poseł do Sejmu Krajowego i parlamentu
austriackiego (tzw. Rady Państwa), poseł w II Rzeczypospolitej – fot. z 1898 (autor nieznany - Wikipedia)

Posłowie chłopscy nie mieli łatwego życia. Wyśmiewano ich powszechnie i starano się utrudniać ich prace
przez odrzucanie ich wniosków. Konserwatywna większość w Sejmie Krajowym dyskredytowała ich na
każdym kroku, za nią szła zachowawcza prasa, której głównym organem był krakowski Czas. Konflikt ten
miał swoje apogeum w osobistym starciu sejmowym pomiędzy Bojką a Rektorem UJ prof. Henrykiem
Jordanem gdy doszło do ostrtej kontrowersji w sprawie weryfikacji wyborów w pow. gorlickim.
Większością głosów zakceptowano jednak wtedy kandydata popieranego przez konserwatystów, ks.
Artura Skrzyńskiego, mimo pełnego udowodnienia konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów
przez posłów chłopskich. Rozżalony Bojko w swoim wystąpieniu sejmowym stwierdził: Wiemy także i to,
że choćby byśmy tu z tej strony postawili nie wiem jaki wniosek, to każdy upadnie. Nawet gdyby to można
było, gdybyśmy, dajmy na to, postawili taki wniosek, żeby można bylo Polskę odbudować, to już tym
samym, że wniosek wyszedłby z naszej strony, to byście go nie przyjęli9. Wywołało to burzę w ławach
rządzących konserwatystów. Wstał poseł senior Dawid Abrahamowicz, reprezentujący koło tzw.
Podolaków i oskarżył Bojkę o brak szacunku dla siwych już głów posłów, którzy przez całe życie służyli
swemu krajowi. Z pewnością służyli, ale jednak głównie interesom warstw uprzywilejowanych, które nie
chciały ani reformy rolnej czy jakiejkolwiek zmiany ich stanu posiadania i wpływów. To była główna oś
konfliktu. Na sali obrad zawrzało, a Bojkę upomniał marszałek Sejmu hr. Stanisław Badeni, a po nim
9

Stenograficzne sprawozdanie z pierwszej sesji siódmego periodu Sejmu Krajowego, Lwów 1896.
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nastąpiły jeszcze gorsze ataki ze strony zachowawczych konserwatystów. Jedyną gazetą, która wystąpiła
wtedy w obronie Bojki był Przyjaciel Ludu. Bojkę zaatakowano nie tylko serią artykułów w całej ówczesnej
prasie, ale również pełnymi ordynarnych stwierdzeń anonimami. Bojko jednak podjął walkę o chłopskie
postulaty m.in. wzmocnienie elementarnego szkolnictwa na wsi, ale widział to szerzej jako walkę o
podniesienie oświaty dla wszystkich Polaków pod zaborem austriackim. Bojko zabierał też głos bardzo
mądrze w wielu sprawach gospodarczych jak np regulacja rzek i potoków by uchronić rolnictwo od
corocznych prawie powodzi czy występował również przeciwko wprowadzeniu państwowej kolektury
loteryjnej w Czarnym Dunajcu. Większość jednak wniosków, postulatów czy interpelacji poselskich nie
była brana pod uwagę. Zdarzało się też, że posłowie chłopscy popierali jednak konserwatystów,
szczególnie na forum Rady Państwa we Wiedniu gdzie przeważało stanowisko wspólne dla różnych
ugrupowań wchodzących w skład Polskiego Koła Poselskiego. Było to związane z okresowym dojściem do
urzędu premiera hr. Stanisława Badeniego. Bojko uważał, że jednak na forum austriackim należy poprzeć
Polaka, który jest premierem Austrii nawet wtedy gdy to stało w sprzeczności ze stanowiskiem posłów
chłopskich na forum Sejmu Krajowego we Lwowie. Koło posłów ludowych chociaż bardzo małe, było
bardzo podzielone. Po dodatkowych wyborach wszedł do niego Jan Stapiński, który miał poglądy bardziej
zdecydowane i radykalne. Jakub Bojko z nim współpracował, ale współpraca nie była dla niego łatwa
ponieważ Jakub zajmował zwykle postawę bardziej umiarkowaną, która często była nie do przyjęcia przez
Stapińskiego.
Stronnictwo też pozostawało w opozycji do zwolenników ks. Stanisława Stojałowskiego, który po cofnięciu
na niego rzuconej klątwy, zmienił swoje poglądy by dostosować je do pozycji przyjętej przez kręgi
konserwatywne.
Jakub Bojko włączył się też w działalność lokalną w samorządzie na poziomie swojego powiatu Dąbrowy
Tarnowskiej, gdzie został radnym Rady Powiatowej, członkiem a potem prezesem tamtejszej Kasy
Zaliczkowej, przewodniczącym rady szkolnej w Gręboszowie, a także od 1899 członkiem rady nadzorczej
Banku Parcelacyjnego. Rozpoczął też już wcześniej działalność w Radzie Muzealnej Polskiego Muzeum w
Rapperswilu, wtedy niewątpliwie jednym z najważniejszych ośrodków opiniotwórczych na emigracji.
Wziął udział w 1897 w złożeniu serca Kościuszki w kaplicy zamkowej i wtedy wygłosił przemówienie w
imieniu chłopów polskich. Bojko rozumiał, że sposób potraktowania sprawy chłopskiej przez Kościuszkę
był związany z najważniejszym celem czyli z odzyskaniem niepodległości. W swojej mowie Bojko stwierdził:
Kochamy go za to, że ocalił honor Ojczyzny, że pokazał, która właściwa jest droga do odbudowania tej
Ojczyzny...
Bardzo ciekawe były przemówienia Jakuba Bojki z okazji uroczystości 100-lecia urodzin Adama
Mickiewicza. Najpierw wziął udział 28 maja 1898 w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Dąbrowie
Tarnowskiej, a 26 czerwca wygłosił przemówienie w imieniu chłopów polskich na uroczystym odsłonięciu
pomnika Adama Mickiewicza na Rynku w Krakowie. Upomniał się wtedy o miejsce dla chłopów w
społeczeństwie polskim. Wygłosił w nim ważne słowa: Naród polski to nie tylko jeden stan, także sam lud
nie jest narodem. Wszyscy są dziećmi jednej Ojczyzny – Polski. Dalej gdy lud zostanie oświecony nastąpi:
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jedność celów i dążeń od Bałtyku do Karpat, od Odry aż do Dunaju... Powstanie wtedy Rzeczypospolita
wielka i piękna. Kładł tez silny akcent na solidaryzm wszystkich warstw w Galicji10.
Przemówienie Jakuba Bojki zamieszczono w specjalnym dodatku literackim głównego pisma Kuriera
Lwowskiego w Galicji (podwójny numer ,,Tygodnia”) poświęconego całkowicie Adamowi Mickiewiczowi.
Obok wypowiedzi J. Bojki znajdują sie tam wypowiedzi znanych pisarzy i publicystów, m.in. Jana
Kasprowicza, Tomasza Teodora Jeża, Piotra Chmielowskiego, Benedykta Dybowskiego, Adolfa Ciernego i
Bolesława Limanowskiego. Bojko podkreślał życzliwość poety dla chłopów, czego najlepszym przykładem
miało byc postępowanie głównego bohatera najważniejszego utworu poety. Pan Tadeusz nadaje
chłopom, wolność i szlachectwo.11
Bojko stał się bardzo popularnym i znanym mówcą, Jego działalność, głoszone poglądy w konkretnych
kwestiach społecznych i politycznych w Galicji stawały się przedmiotem dyskusji i oceny w różnych kręgach
społeczeństwa galicyjskiego, a przez prasę ludową sięgały również do innych zaborów. Tak opisywano
reakcję tłumu podczas jego wspomnianego już wystąpienia w Dąbrowie Tarnowskiej w piśmie ,,Przyjaciel
Ludu”: Chwila ciszy i szmer braci siermiężnej... To Bojko wstępuje na trybunę, by prostymi a serdecznymi
słowami uczcić pamięć tego, co ukochał lud wiejski!” Wystąpienie ludowego przywódcy zostało przyjęte
bardzo gorąco: ...mówcy ściskano ręce, a rozentuzjazmowana publiczność odśpiewała ,,Jeszcze Polska nie
zginęła.12
Jakub Bojko przez te wystąpienia stawał się coraz bardziej popularnym przywódcą chłopskim. Pisano do
niego wspólne listy i petycje. Równocześnie chłopi chwalili go za radykalizm, a przedstawiciele szlachty za
umiarkowanie. Sam Bojko wyraził też mocno opinię, że chopi powinni iść nie pod szlachtą, ale obok
szlachty.13
Kolejne wybory w 1900 pokazały jednak pewną słabość Stronnictwa Ludowego ponieważ do Sejmu
Krajowego weszło tylko trzech posłów, w tym również jeszcze raz wybrany Bojko. Zwolennicy ks. St.
Stojałowskiego zdobyli jednak 5 mandatów. Jakub Bojko został wybrany jako poseł do Sejmu Krajowego
Galicji na następujące kadencje: VII (1895-1901), VIII (1901-1907), IX (1908-1913) i X (1913-1914). Ostatnia
została zakończona przedwcześnie z chwila wybuchu pierwszej wojny światowej. Natomiast do Rady
Państwa (parlamentu austriackiego) był wybrany na dwie kadencje: IX (1897-1900) i XII (1911-1918).
Po okresowym zjednoczeniu różnych odłamów ruchu ludowego i powstaniu tzw. Zjednoczenia Stronnictw
Chłopskich doszło jednak w 1913 do szeregu rozłamów. Było to spowodowane z jednej strony próbą, ze
strony endecji, objęcia już wcześniej pewnego wpływu na ruch ludowy, a z drugiej strony, było
spowodowane nieustannym konfliktem ze strony stronnictwa chłopskiego prowadzonego wcześniej przez
ks. Stanisława Stojałowskiego. Po jego śmierci wpływy tej frakcji ludowej uległy poważnemu osłabieniu.
Od 1903 Stronnictwo Ludowe założone przez mec. Karola Lewakowskiego, Jakuba Bojkę i małżeństwo
Wysłouchów przyjęło nową nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Jednak stanowisko Wysłouchów też
ulegało ewolucji i spowodowało ich odejście w 1911 r. i stworzenie małego ugrupowania PSL-Zjednoczenie
10

Osłonięcie pomnika Mickiewicza w Krakowie, ,,Przyjaciel Ludu”, nr 19, 1 VII 1898.
B. Kasperek – Jakub Bojko 1857 – 1943, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
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Uroczystość mickiwiczowska w Dąbrowie Tarnowskiej, ,,Przyjaciel Ludu”, nr 17, 10 VI 1898.
13
B. Kasperek – Jakub Bojko 1857 – 1943, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
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Niezawisłych Ludowców. W 1913 roku doszło do następnego głębokiego rozłamu i ostatecznego rozejścia
się Jakuba Bojki i Jana Stapińskiego. Stronnictwo założone przez Karola Lewakowskiego i Jakuba Bojkę w
1895 przestało istnieć. Rozłam ten nastąpił podczas kongresu PSL zwołanego na dzień 2 lutego 1914 r. w
sali ,,Sokoła” w Tarnowie. Przybyło trzy tysiące delegatów z czteredziestu kilku powiatów z Galicji.14
Powstały nowe dwie partie chłopskie: PSL ,,Piast” i jej prezesem został wybrany Jakub Bojko, i PSL
,,Lewica” na czele z Janem Stapińskim. Przy Bojce wzrastał też nowy, silny lider chłopski – Wincenty Witos,
który miał odegrać kluczową rolę w polskim ruchu ludowym i był też niekwestionowanym współtwórcą
Niepodległości. Wincenty Witos został wiceprezesem stronnictwa.To właśnie Witos a nie Bojko był twórcą
ostatecznego programu nowego stronnictwa, którego będzie obecne przez prawie pół wieku w polityce
polskiej pod nazwą PSL ,,Piast”.

Wincenty Witos (1874 – 1945), współtworca polskiego ruchu ludowego
Współzałożyciel i lider polskiego ruchu ludowego w Galicji i w wolnej Polsce, trzykrotny premier Rzeczypospolitej
Polskiej (1920-1921, 1923 i 1926), od 1895 członek Stronnictwa Ludowego, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
(1908-1914), a w latch 1911-1918 poseł do austriackiej Rady Państwa we Wiedniu, prezes PSL ,,Piast” (1918-1931),
wójt Wierzchosławic (1909-1931), rząd Witosa zostal obalony wskutek przewrotu majowego w 1926, przywódca
Centrolewu, oskarżony w procesie brzeskim, skazany przez władze sanacyjne udał się na emigrację do
Czechosłowacji, do kraju powrócił przed wybuchem II wojny światowej, internowany przez Niemców odrzucił
propozycje utworzenia rządu kolaboracyjnego, po II wojnie światowej w KRN, a w roku 1945 prezes
nowopowstałego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego nastepcą został Stanisław Mikolajczyk
– fot. z 1920 (autor nieznany - Wikipedia)
14

W. Witos – Moje wspomnienia, t. I, Instytut Literacki, Paryż 1964.
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Oto główne punkty przyjętej przez kongres rezolucji zaproponowanej przez Wincentego Witosa:
Kongres PSL, stojąc na gruncie programu ludowego, uznaje, że najwyższe wiecznie żywe prawo Narodu
Polskiego do budowania Niepodległej Polski Ludowej powinno być punktem wyjścia i ośrodkiem wszelkich
dążeń i praw ludu polskiego, w PSL zorganizowanego.
Polskie Stronnictwo Ludowe budzić będzie w ludzie polskim świadomość państwowotwórczą i dążności
niepodległościowe, aby ten lud stał się czynnikiem świadomym i odpowiedzialnym w polityce polskiej,
zdolnym do organizowania jej.
Przeciw wszelkim zamachom na całość naszego samorządu lub przeciw podziałowi Galicji na część polską
i ruską PSL opowiada się jak najbardziej stanowczo i zamachy takie odeprze jak najenergiczniej.
Celem utrzymania siły i reprezentacji polskiej w państwie austriackim uważa kongres PSL solidarność
reprezentacji polskiej za rzecz konieczną, a próby rozbicia Koła Polskiego, które dziś ma większość
demokratyczną, wychodzą tylko na korzyść konserwatystów i czynników, którym zależy na osłabieniu
naszej delegacji wiedeńskiej. Wobec rządu PSL, zachowa stanowisko zupełnie niezależne, a stosunek swój
do konieczności państwowych uzależniać będzie zawsze od uwzględnienia przez rząd konieczności Narodu
i Ludu Polskiego.
W praktyce politycznej PSL uważa, za jedynie dopuszczalną politykę narodową, jawną, idącą po linii dążeń
ludu i stwierdza, że polityka brudnych dróg , przekupstw i samowładztwa szerzy w masach ludowych
spostoszenie moralne, podkopuje organizację ludową i polityce polskiej przynosi niepowetowaną szkodę i
hańbę wobec całej Europy.15
Obecny esej jest związany z postacią Jakuba Bojki i nie zawiera wszystkich aspektów skomplikowanego
rozwoju stronnictw chłopskich zarówno w Galicji jak i po pozostałymi zaborami.
Zarówno reprezentacja PSL w Sejmie Krajowym jak i w Kole Polskim we Wiedniu miała w swoim składzie
szereg wybitnych jednostek. Jedną z nich był Jakub Bojko chociaż jego wpływ na działalność bieżącą jak i
ideową nowego stronnictwa uległ pewnemu juz zmniejszeniu. Wchodziły nowe młode siły, które
reprezentował przede wszystkiem Wincenty Witos. Witos raczej nie był bliskim zwolennikiem Bojki i
zarzucał mu często zbyt silne umiarkowanie, chociaż sam jak to udowodniła historia ruchu, był postacią
szukjącą poparcie głównie po prawej stronie spektrum politycznego zarówno w Galicji jak i później w
wolnej Polsce.
Na fotografii poniżej jest przedstawiona część składu reprezentacji ludowej na forum Sejmu Krajowego
jeszcze przed rozłamem w 1913-1914. Fotografia podkreśla, że do stronnictwa w tym czasie należeli
również postępowi reprezentanci innych warstw społecznych zarówno szlachty jak i bogatego
mieszczaństwa.

15

Ibidem
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Posłowie do austriackiej Rady Państwa, wybrani z listy ludowców (PSL) w 1911
Od lewej: Antoni Bomba, inż. Klaudiusz Angerman, Zygmunt hr. Lasocki, Władysław Długosz,
Wincenty Witos, Włodzimierz Tetmajer, Michał Jedynak 16 - fot. z 1911 nieznanego autora – Strona Gminy Sękowa.
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Zdjęcie nie obejmuje wszystkich posłów z listy ludowców. Antoni Bomba z Budziwoja (1868 – 1952)– poseł
chłopski do austriackiej Rady Państwa wybierany z listy SL (1900) i listy PSL (1907 i 1911), w 1918 r. komisarz
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w powiecie rzeszowskim, od 1913 w PSL ,,Lewica”; inż. Klaudiusz Angerman (1861 –
1922) – inżynier, budowniczy i geolog, pochodził z zamożnej lwowskiej rodziny mieszczańskiej, studia w
Politechnice Lwowskiej a później Politechnice Wiedeńskiej, poszukiwacz ropy naftowej w Azerbejdżanie, we
Włoszech, w Rumunii i na Podkarpaciu, zwolennik Legionów, współpracował blisko z Wincentym Witosem, członek
NKN, po wojnie opracował oryginalny projekt odbudowy gospodarczej Polski, związany z maj. Boguchwała (pojął za
żonę córkę jej właściciel,a Zenona Turczynowicza-Suszyckiego); Zygmunt hr. Lasocki, h. Dołęga z Lasocina (18671948) – pochodzenia ziemiańskiego polski prawnik (dr prawa UJ), polityk polskiego ruchu ludowego i dyplomata,
absolwent UJ, urzędnik ministerialny w MSW Austro-Węgier, w latach 1904-1908 starosta powiatu
tarnobrzeskiego, od 1908 w ministerstwie d/s Galicji we Wiedniu, od 1907 członek PSL, a potem PSL ,,Piast”,
członek NKN, od 1 XI 1918 przewodził Polskiej Komisji Likwidacyjnej jako naczelnik administracyjny Galicji, a potem
w tzw.Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego we Lwowie, w latach 1924-1927 poseł pełnomocny RP w
Pradze, od 1927 w stanie spoczynku, heraldyk, wspomagal W. Witosa na emigracji w Czechosłowacji, sympatyk
narodowej demokracji, w 1937 stal na czele Komitetu Ofiar Strajków Chłopskich, w okresie okupacji członek RGO w
Krakowie (usunięty przez okupanta), potem w konspiracji w Zarządzie Okręgowym SL ,,Roch”; Władysław Długosz
(1864 – 1937), poseł chłopski na Sejm Krajowy w Galicji i do austriackiej Rady Państwa, minister d/s Galicji w
rządzie cesarskim, prezes Krajowego Towarzystwa Krajowego, absolwent Szkoły Realnej w Krakowie, a potem
politechniki w Pradze, zrobił ogromną karierę w przemyśle naftowym na Podkarpaciu, współpracował z
Kanadyjczykiem, William Henry Mac Garvey, z którym prowadził udane prace poszukiwawcze, ożenił się z Kamilą
Dembowską, córką właściciela maj. w Siarach, od którego wkrótce odkupił cały majatek ziemski. Poparł Witosa i
Bojkę podczas Zjazdu PSL w 1913, na którym doszło do rozłamu. Zapewnił ze swoich funduszy stabilność finansową
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Po wybuchu I wojny światowej 28 lipca 1914 po zamordowaniu 28 czerwca arcyksięcia austriackiego
Franciszka Ferdynanda Habsburga w Sarajewie, w Bośni (na terytorium Austro-Wegier) przez serbskiego
zamachowca Gavrilo Principa walki objęły również ziemie polskie: Małopolskę (Galicję), zachodnie
Mazowsze, oraz ciężkie zmagania zimowe w Karpatach – w 1914. Mobilizacja na terenie Austro-Węgier
objęła równiez Galicję. W 1915 nastąpiła ofensywa niemiecka. Wojska rosyjskie poniosły klęskę na prawie
całym froncie wschodnim i większość ziem polskich pod zaborem rosyjskim została zajęta przez wojska
niemieckie. Ciężkie walki w Galicji spowodwały ogromne straty dla ludności i również straty samej niezbyt
rozwiniętej infrastruktury, zniszczenia miasteczek i wsi. Panował głód i ogromne spustoszenie.
PSL ,,Piast” przystąpiło czynnie do Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) w Krakowie, a posłowie z jego
listy prowadzili szeroko zakrojoną akcję pomocy dla ludności cywilnej i wiejskiej (przymusowa ewakuacja
i wymuszanie zapomóg dla gospodarstw rolnych itp.). Władze austriackie same dokonywały ogromnego
spusztoszenia posądzając najbiedniejszych o kolaborację z wojskami rosyjskimi. Dochodziło do szybkich
sądów wojskowych i tysiące osób niewinnie stracono. Stronnictwo PSL ,,Piast” powoli przesuwało się na
stanowisko poparcia dla Ententy widząc połowiczne rozwiązania i powołanie Rady Regencyjnej w
okupowanym przez Niemców Krółestwie Polskim. Jakub Bojko kontynuował podjętą wcześniej linię
poparcia dla Austrii, która pod koniec wojny poniosła całkowita klęskę. Dlatego młodzsze żywioły na czele
z Wincentym Witosem miały coraz większy wpływ na politykę stronnictwa. Rozwiązanie NKN oraz
ostateczna klęska Niemiec na froncie zachodnim przyspieszyły zmianę orientacji stronnictwa w kierunku
na państwa Ententy.
Front przetaczał się kilka razy przez Gręboszów i zniszczeniu uległ również dom Bojków. Stracił on podczas
wojny ukochanego syna Romana, który zginął jako poborowy w c.k. armii. Jakub Bojko podjął jednak dalej
pracę w Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (TKSSN) gdzie
reprezentował Związek Narodowy Polsk (ZNP)i z USA. Bojko nie ustawał jak widać w swojej pracy na rzecz
swojej warstwy społecznej. Łącznie był za czasów uastriackich 19 lat posłem do Sejmu Krajowego we
Lwowie, a 21 lat do parlamentu wiedeńskiego. Pracę poselską dał mu los kontynuować dalej juz w wolnej
Polsce.

dla PSL ,,Piast”, oraz dla jej organu Gazety. Wspólnie z Włodzimierzem Przerwą-Tetmajerem opracował rezolucję
koła ludowego o wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polsce z dostępem do morza 28 V 1917 we Wiedniu. W II
Rzeczypospolitej nadal prowadzil działalność przemysłową, społeczną i polityczną (m.in. zbudował dwa internaty
dla młodzieży uczącej sie w Gorlicach (jeden polski a drugi łemkowski (ruski)); Wincenty Witos z Wierzchosławic
(1874 – 1945), polski polityk i przywódca ruchu chłopskiego w Galicji, a potem w II Rzeczypospolitej, trzykrotny
premier II Rzeczypospolitej, współtwórca PSL ,,Piast”; Włodzimierz Przerwa-Tetmajer (1861-1923), polski malarz i
grafik, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, polityk i działacz ludowy i niepodległościowy, członek PSL i
PSL ,,Piast”, poseł do austriackiej Rady Państwa, współorganizator ,,Strzelca” w Krakowie, członek Tymczasowej
Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (TKSSN), członek Polskiej Komisji Likwidacyjnej w
Krakowie w 1918, pośredniczył razem z Mikołajem hr. Reyem w negocjacjach pomiędzy Romanem Dmowskim i
Jozefem Piłsudskim podczas konferencji pokojowej w Paryżu, najsłynniejszym jego czynem politycznym byla
zgłoszona przez Koło Polskie we Wiedniu rezolucja dot. niepodległości Polski z dostępem do morza (opracowana
wspólnie z Władysławem Długoszem), członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, ekspert delegacji
polskiej na konferencji w Wersalu w 1919, powstaniec śląski; Michał Jedynak z Paszczyny (1872-1916), prawicowy
działacz narodowy i chłopski, poseł chłopski do Sejmu Krajowego i Rady Państwa, walczył w Legionach Polskich
podczas I wojny światowej.
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W wolnej Polsce i ostatnie lata (1918 – 1943)
Podczas pamiętnych chwil odzyskiwania Niepodległości Jakub Bojko był jeszcze prezesem PSL ,,Piast”, ale
wkrótce zrezygnował na rzecz Wincentego Witosa. W ten sposób mimo swojej nieustannej wciąż jeszcze
popularności, jego znaczenie w PSL ,,Piast” zaczęło się zmniejszać. Został jednak wybrany w pierwszych
wyborach do Sejmu Konstytucyjnego w 1919. Na jednym z pierwszych posiedzeń został nawet wybrany
wicemarszałkiem tego sejmu. Podczas jego kadencji uchwalono konstytucję marcową 1921. Jego i
Wincentego Witosa stronnictwo: PSL ,,Piast” zdobyło największą liczbę mandatów 96 (22.3%). Na drugim
miejscu była endecja – Związek Ludowo-Narodowy 81 (18.8%). Ponieważ nawet połączone te dwie partie
nie miały absolutnej większości w sejmie, stanowiło to dogodną sytuację dla uchwalenia ustawy
zasadniczej, która będzie podstawą odrodzonego państwa po 123 latach niewoli. Konstytucja marcowa z
1921 obowiązywała do 1935 do uchwalenia i wprowadzenia w życie, sanacyjnej konstytucji kwietniowej.
Początki II Rzeczypospolitej były bardzo trudne. Trwała walka o polskie granice, a następnie rozpoczęła się
wojna polsko-bolszewicka 1919-1921. Bez uświadomionej warstwy chłopskiej, wojna ta mogła być
przegrana. Ciężar walki na śmierć i życie ponosił cały naród, ale udział tej właśnie warstwy społecznej był
podstawowy. Polska przecież przez długie jeszcze lata miała być wielkim krajem rolnicznym ze stosunkowo
słabo rozwiniętym przemysłem i o bardzo zróżnicowanej infrastrukturze. Walka i potem odbudowa
państwa skonsolidowała cały naród. Z Bożą pomocą i przy wsparciu szczegolnie Francji i również Węgier
w dostawach broni i amunicji, los był dla Polski łaskawy. Przed pierwszymi sejmami stanęły wielkie
wyzwania jak przeprowadzenie chociaż częściowej reformy rolnej i przyjęcie demokratycznych reform
chroniących społeczeństwo pod względem powszechnego ubezpieczenia medycznego, dostępu do
oświaty i wolności osobistej. Młoda II Rzeczypospolita wyszła z tej próby zwycięsko i wkład stronnictw
chłopskich (zarówno na prawicy jak i w centrum spektrum politycznego) był ogromny. Polska wkraczała
na drogę nowoczesnego rozwoju bardzo powoli i przy ogromnym wysiłku połączenia trzech zaborów o
różnych uwarunkowaniach prawnych, legislacyjnych i biurokratycznych. Powstała też sprawna polska
zjednoczona armia. Armia ta byla armią zwycięską dzięki wielkiemu wkładowi ludu polskiego – czyli tych
co Żywią i Bronią.
W następnych wyborach w 1922 Bojko został senatorem z listy PSL ,,Piast” i został wybrany
wicemarszałkiem Senatu RP. Jednak pomimo tego sukcesu Jakub Bojko był powoli odsuwany na drugi plan
z kierowania pracą najsilniejszego stronnictwa polskiego. Znakiem tego była kampania prasowa
przypominająca zasługi Bojki. Przykładem jej jest artykuł Antoniego Anusza w ,,Kurierze Lwowskim”. Anusz
pisał: Zaszczepiał braciom chłopom poczucie godności osobistej, zwalczał w nich duszę pańszczyźnianą
odziedziczoną po latach niewoli i bezprawia, a jednocześnie uczył ich rozumieć i kochać wielkość dawnej
Polski.17 Kampania ta miała swoje apogeum w specjalnym jubileuszu 35-lecia działalności, który urządzono
wspólnie dla Jakuba Bojki i dla Andrzeja Średniawskiego, dwóch zasłużonych działaczy ludowych w 1924.
Przyjęto umownie, że ten jubileusz odnosi się do daty rozpoczęcia wydawania pisma ,,Przyjaciel Ludu”, w
którym to piśmie prawie od poczatku obaj publikowali swoje artykuły. Pismo to jednak zakładali w Galicji
nie oni, ale wspomniane juz małżeństwo Wysłouchów. Towarzyszyła temu cała szeroka kampania na
łamach głównego pisma ludowego ,,Piast”. Główną uroczystość urządzono w Wierzchosławicach, wsi
rodzinnej nie Bojki, ale Witosa. Przybyła na nią nowa czołówka PSL ,,Piast” na czele z Wincentym Witosem
17

A. Anusz – Chłop i robotnik, ,,Kurier Lwowski”, nr 82, 16 IV 1922.
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i Maciejem Ratajem. Główną mowę wygłosił Witos sławiąc imię Bojki jako zasłużonego działacza i posła
ludowego w czasach zarówno zaborów jak i niepodległej Polski. Mówił też o ogromnym wpływie i
znaczeniu publicystyki Bojki w dziele podniesienie poziomu wsi polskiej. Wspomnial również o
prześladowaniach jakie dotknęły Bojkę, ze strony części duchowieństwa jak i szlachty. Na uroczystość
przybył też ówczesny przeor z Jasnej Góry, który wspomniał o tym gdy zabroniono Bojce chodzić do jego
parafialnego kościoła, to wtedy odbył on pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Wspomniał o tym incydencie
Maciej Rataj w swoich pamiętnikach jak przeor udzielił Bojce swego błogosławieństwa: Królowo Korony
Polskiej błogosław mu w dalszej pracy dla dobra Ojczyzny i ludu polskiego.18 Oprócz tej głównej
uroczystości odbyły się jeszcze uroczystości lokalne w Dąbrowie Tarnowskiej i w Gręboszowie. Jednak
najokazalsze obchody dla Jakuba Bojki urządzono we Lwowie. Zawiązano specjalny Komitet Organizacyjny
pod patronatem prezydenta Lwowa, w skład, którego weszli przedstawiciele róznych organizacji zarówno
społecznych jak i państwowych, religijnych a nawet ówczesny dowódca korpusu wojskowego we Lwowie.
W ramach obchodów odbyła się uroczystość w sali teatru miejskiego we Lwowie oraz bankiet. Wręczono
Bojce piękny album z ręcznie malowanymi widokami Lwowa i złote pióro. Po bankiecie odbyło się w
teatrze bezpłatne przedstawienie teatralne. Wcześniej jeszcze w 1923 wybrano Bojkę na Honorowego
Prezesa stronnictwa.19 Bojko po tym szumnym jubileuszu stał się oficjalnie patriarchą całego ruchu
ludowego. W tym czasie doszło do przełamania długoletniego sporu z biskupem Wałęgą i wzajemne ich
pojednanie, co wyszło na dobre również nie tylko dla samego Bojki ale dla obu poróżnionych stronnictw
chłopskich: PSL ,,Piast” i Stronnictwa Katolicko-Ludowego (inspirowanego przez biskupa Wałęgę).
Jednak jesienią 1927 Jakub Bojko postanowił nagle pożegnać się z własnym stronnictwem i założył nowe
stronnictwo ludowe, prosanacyjne pod nazwą Zjednoczenie Ludu Polskiego (ZLP). Stronnictwo to nie
zdobyło jednak większego poparcia. ZLP po okresie małych sukcesów szybko traciło na znaczeniu. Bojko
został jednak wybrany do sejmu w wyborach w 1928, po przewrocie majowym. Sam później przyznał, że
był naiwny wierząc, że Piłsudski zmieni położenie warstwy chłopskiej. Jeszcze zdołał zostać w latach 19301935 senatorem, ale wskutek wielu rozczarowań postanowił zrezygnować w 1935 z polityki. Tak napisał
w niepublikowanym dotąd ,,testamencie politycznym”: Bylem przekonany, że idąc z Piłsudskim, najlepiej
mógłem służyć państwu, i w państwie ludowi. A skoro nie wypadło jak się spodziewałem, to i mądrzejsi niż
ja też się zawiedli...”.20 Wydaje się, że szereg interpretacji podanych w książce Bogusława Kasperka nie
jest zbyt słuszne. Jakub Bojko po prostu, był też zawiedziony całą sceną polityczną i zbyt twardą postawą
dawnej swej partii jak i sanacji. Rozpoczął intensywną pracę publicystyczną i pisał pamiętniki, które do tej
pory nie doczekały się pełnej edycji. Opisywał też z pewnym kunsztem, dzieje własnej okolicy i jakby
powrócił do lat swojej młodości gdy zachwycał się zabytkami dawnej Polski i z niej czerpał natchnienie
podczas tych ostatnich lat swojej pracy. Jednak wiek zaczął dawać się we znaki i zaczął poważnie
podupadać na zdrowiu. 24 VII 1932 Bojce urządzono w rodzinnym Gręboszowie jubileusz 75-lecia urodzin.
W 1937 Ignacy Mościcki, prezydent RP, odznaczył Jakuba Bojkę Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski z Gwiazdą.
Wojna już niewiele zmieniła w jego życiu, a Niemcy postanowili nie niepokoić sędziwego działacza.
W każdym razie postanowili go nie prześladować. Zmarł w samotności i pewnym opuszczeniu 7 kwietnia
1943 w swoim rodzinnym Gręboszowie i tam został pochowany przez rodzinę.
18

M. Rataj – Pamietniki, Warszawa 1965.
Bogusław Kasperek – Jakub Bojko 1857 – 1943, Wyd. UMCS, Lublin 1988.
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Ibidem
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Chłopski Skarga
Jest wiele różnych, ale głównie pozytywnych opinii na temat Jakuba Bojki i jego roli zarówno jako
działacza i prekursora ruchu ludowego. W żadnej z nich nie znajduje się pełna ocena jego niewątpliwego
wkładu w przygotowanie ludu polskiego do Niepodległości. Bojko jak i inni jemu współcześni działacze
chłopscy rozumieli dobrze, że bez odrodzenia wsi polskiej, bez udziału szerokich rzesz ludowych nie
dojdzie nigdy do odzyskania Niepodległości Ojczyzny. Dożył tego tego wielkiego momentu i cieszył się
wolną Polską.
Jakub Bojko pozostawił po sobie ogromny dorobek pisarski, dotąd tylko częściowo opracowany, a
praktycznie zapomniany. Był genialnym samoukiem, miłował Boga i Ojczyznę, nie szedł z nikim na
kompromis gdy chodziło o godność osoby ludzkiej, walczył do końca życia o nowa duszę chłopską:
dumną i wolną. Pozostawił po sobie kilka książek, dzienniki, oraz kilka tysięcy artykułów, polemik i mów.

Władysław Orkan )1875 – 1930)
(wł. Franciszek Ksawert Smaciarz/Szmaciarz potem Smreczyński) – pisarz i piewca gór
Fot. nieznanego autora z okresu Legionów (ok. 1915)
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Tak napisał o nim chłopski piewca polskiej ziemi Władysław Orkan:
Ile razy czytałem jakiś artykuł Bojki, zawsze miałem wrażenie, że słyszę głos któregoś ze szlacheckich
pisarzy polskich z XVII wieku, nawołujący do poprawy Rzeczypospolitej. /.../ nazwałbym go chłopskim
Skargą. A na dowód tego określenia przytoczyłbym: jego prawość obywatelską, wysoką zdolność
pisarską i zapał kaznodziejski, wywołany troską o losy biednej Ojczyzny.21

Jakub Bojko przemawia w dniu swego jubileuszu 75-lecia urodzin 24 VII 1932 w Gręboszowie
Fot. Ilustrowany Kurier Codzienny (IKC) – Archiwum Ilustracji, Sygn. 1-A-959-2 (NAC)
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Cyt. Za artykułem Remigiusza Okraski p.t. Jakub Bojko
[https://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/185556,Jakub-Bojko]
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