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WarszaWski odpust emaus doby królestWa 
kongresoWego

„Błogosławiony, który ma miłosierdzie nad nieszczęśliwemi a  Bóg w  złey 
chwili nie opuści go” – taki napis witał odwiedzających kościół i szpital oo. 
św. Jana Bożego, bardziej znanych pod potoczną nazwą bonifratrów, w War-
szawie w I połowie XIX wieku1. Sentencja ta oraz wiszący na ścianie jednego 
z korytarzy obraz Jana Bogumiła Plerscha Miłosierny Samarytanin przypo-
minały wszystkim o konieczności pomocy potrzebującym2. Miejscem reali-
zacji tej idei miał być m.in. emaus – odpust organizowany przez zakonników 
w drugi dzień świąt Wielkanocy. 

Tradycja odpustu emaus zakorzeniła się w  folklorze religijnym środko-
wo-wschodniej Europy w okresie kontrreformacji. W nawiązaniu do wiecze-
rzy w Emaus, z Ewangelii św. Łukasza, wierni udawali się do świątyni poza 
miastem na mszę, pełniącą rolę spotkania ze zmartwychwstałym Chrystu-
sem. Liturgii towarzyszyły różnego rodzaju miejscowe zwyczaje ludowe, 
czyniące każdy odpust wyjątkowym, charakterystycznym dla danego miej-
sca3. W Polsce największą sławą cieszył się odpust krakowski odbywający się 
przy zwierzynieckim klasztorze Norbertanek. Pierwsze wzmianki o uroczy-

1 G.M. Witowski, Bonifratry, w: Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, czyli charaktery ludzi i obyczajów, 
t. 4, Warszawa 1829, s. 119.  

2 Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, Warszawa 1827, s. 83.  
3 Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. 4, Lublin 1983, s. 927.  
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stości pochodzą jeszcze z końca XVI wieku4. Specyfika emausu w Warszawie 
wynikała natomiast z posługi bonifratrów, którzy są zgromadzeniem o stric-
te szpitalnym charakterze. Obchody poniedziałku wielkanocnego stały się 
jedynym dniem w roku, w którym mieszkańcy stolicy Królestwa Polskiego 
mogli odwiedzić prowadzoną przez nich lecznicę. Ta możliwość nie była 
dana wyłącznie bliskim pacjentów, wręcz przeciwnie, co roku na emaus ścią-
gały tłumy, by dzielić się z chorymi święconym pokarmem. 

Historia obecności Zakonu Braci Miłosierdzia św. Jana Bożego w Warsza-
wie sięga roku 1650. Jego członkowie zostali wówczas ulokowani przez pod-
skarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńskiego na terenie nowej 
jurydyki – Leszna5. Przy klasztorze bracia prowadzili niewielki szpital, mo-
gący pomieścić ośmiu chorych, cierpiących wszelkie dolegliwości6. Źródła 
mówią nam bardzo niewiele na temat pierwszych lat działalności szpitala. 
Niejasne są również okoliczności przenosin bonifratrów na teren późniejsze-
go Ogrodu Saskiego w 1667 roku7. Jeśli wierzyć „Kurierowi Warszawskiemu”, 
jest to okres, w którym wykształca się tradycja warszawskiego emausu8. Do 
kolejnych przenosin bonifratrów doszło w 1726 roku, gdy król August II wy-
kupił ich budynki, by podporządkować je planom zagospodarowania Ogro-
du. Bracia trafili do nowo wybudowanego kompleksu klasztorno-szpitalnego 
przy późniejszej ul. Bonifraterskiej. Tam, dzięki wsparciu finansowemu ze 
strony księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego, mogli przyjąć nawet po-
nad 30 chorych9. Kolejną istotną datą jest rok 1795, od którego bracia mieli już 
sprawować opiekę wyłącznie nad chorymi umysłowo10 . Ten moment nadaje 
emausowi zupełnie nowy kontekst. Odpust stał się  bowiem  dniem, w  któ-
rym lud warszawski miał okazję do bezpośredniej styczności z obłędem, tak 
często eksponowanym w ówczesnej kulturze. 

Dalszą historię szpitala św. Jana Bożego w Warszawie możemy poznawać 
dzięki opisowi dokonanemu przez jego naczelnego lekarza Adolfa Mikołaja 
Rothego w 1868 roku. Jest to pierwszy całościowy raport o działalności szpi-
tala, sporządzony po odebraniu go z rąk zakonników przez państwo. Celem 
broszury, zdaniem samego autora, było opisanie zakładu dla zaznajomienia 
z nim środowiska lekarskiego oraz odpowiedź na zarzuty o surowe trakto-
wanie pacjentów11. Dużą zaletą opisu jest fakt, że Rothe korzystał z niezacho-
wanych do późniejszych czasów archiwów bonifraterskich. Tam natomiast, 

4 L. Lepszy, Lud wesołków w dawnej Polsce, Kraków 1899, s. 15. 
5 D. Mazek , Życie codzienne w szpitalu Bonifratrów w Warszawie w XVIII wieku, w: „Bracia, czyńcie dobro”. 

400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609–2009, red. M. Surdacki, Kraków 2009,  s. 231.
6 A. Rothe, Opis szpitala świętego Jana Bożego w  Warszawie, czyli zakładu dla mężczyzn dotkniętych 

cierpieniem umysłowem, Warszawa 1868, s. 3.  
7 D. Mazek, Życie codzienne w szpitalu Bonifratrów..., s. 231.  
8 „Kurier Warszawski”, 1821, nr 97. Według relacji emaus miało się odbywać w Warszawie nieprzerwanie 

od 1696 roku.  
9 D. Mazek, Życie codzienne w szpitalu Bonifratrów..., s. 231; A. Rothe, Opis szpitala świętego Jana Bożego..., 

s. 4.  
10 Zbiór urządzeń i  wiadomości dotyczących Instytutów Dobroczynnych w  Królestwie Polskim, Warszawa 

1834, s. 21.
11 A. Rothe,  Opis szpitala świętego Jana Bożego..., s. 1.  
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gdzie autor porusza kwestię stopniowego odsuwania zakonu Braci Miłosier-
dzia od zarządzania szpitalem, jego uzasadnienia wydają się być nieco ten-
dencyjne. I tak dowiadujemy się, że w 1833 roku Komisja Rządowa Spraw We-
wnętrznych Królestwa Polskiego ustanowiła dla szpitala Radę Szczegółową 
Opiekuńczą12. W  ten sposób zakonnicy zostali odsunięci od podejmowania 
decyzji administracyjnych na rzecz kolegium państwowych urzędników. 
Według Rothego spełniono tym samym pierwszy warunek do poprawienia 
sytuacji chorych13. Drugim, naturalnie, stało się przejęcie szpitala po kasacie 
zakonu w roku 1865. Dowodem na powszechny wzrost zaufania do szpitala 
miał być natychmiastowy wzrost liczby pacjentów z  niespełna 80 do 16614. 
Sama kasata była skutkiem „Reformy klasztornej” rozpoczętej w  kwietniu 
1864 roku. Jej postanowienia wpisywały się w  szeroko zakrojoną politykę 
represji po powstaniu styczniowym, które w dużym stopniu godziły w stan 
posiadania Kościoła i  jego organizację. Ustawa zakładała zamknięcie nowi-
cjatów na terenie Królestwa Polskiego15. Szczególną uwagę car Aleksander II 
kazał zwrócić na zgromadzenia prowadzące działalność dobroczynną16. Cał-
kowita likwidacja dotyczyła najmniejszych klasztorów, w tym też warszaw-
skich bonifratrów, których było tylko sześciu17. Usunięci z Warszawy bracia 
przenieśli się do klasztoru Braci Reformatów nad Pilicą18. 

Śledzenie samej dynamiki obchodów odpustu emaus w Warszawie doby 
Królestwa Polskiego jest możliwe dopiero od pojawienia się „Kuriera War-
szawskiego”. Wyobrażenie na temat wcześniejszego kształtu obchodów mogą 
nam dać wyłącznie dwie relacje: felieton Józefa Brykczyńskiego „Bywalskie-
go” pt. Wielkanoc z 1818 roku oraz debiut emausu w „Kurierze” z roku 1821. 

„Po południu [drugiego dnia świąt] lud warszawski robi sobie zabawkę 
oglądania waryatów, czyli technicznym wyrazem: idzie na Emaus” – tymi sło-
wami rozpoczyna swoją relację „Bywalski”19. Główny sens odpustu zostaje wy-
raźnie wskazany. Autor sugeruje, że tradycyjne znaczenie emausu jako święta 
dobroczynności zostało wypaczone, nie określając niestety, kiedy doszło do 
tryumfu ciekawości nad empatią. Możliwość zobaczenia pacjentów jako głów-
na motywacja odpustu widoczna jest również w artykule z „Kuriera”, tu jed-
nak nie została przedstawiona wprost. Jego autor, być może sam Ludwik Adam 
Dmuszewski, wydawca gazety, streszcza w nim historię warszawskiego szpita-
la. Spotykamy tam następującą informację: „Czystość i porządek coraz większy 
daje się widzieć w tym szpitalu, gdzie teraz znajdują się tylko chorzy obłąkani 
na umyśle: wczoraj było ich 59, w  tym 10 szalonych bez nadziei uleczenia”20. 

12 Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie 1388–1945, Warszawa 1975, s. 173–174.
13 Tamże, s. 4.  
14 Tamże, s. 5.  
15 P.P. Gach, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 

i Śląska w latach 1773–1914, Lublin 1990, s. 170. 
16 Tenże, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska, Lublin 1984, s. 178.  
17 T. Łapiński, Szpital Jana Bożego. 200-letni jubileusz 1728–1928, Warszawa 1928, s. 28.  
18 Tamże, s. 29.  
19 J. Brykczyński „Bywalski”, Wielkanoc, „Tygodnik Polski i Zagraniczny”, 1818, nr 13,  s. 3.
20 „Kurier Warszawski”, 1821, nr 97.  
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Raport o liczebności pacjentów będzie od tego momentu niemal stałą częścią 
relacji z emausu, często później wzbogacanych o konkretne przykłady obłędu. 

Nie ulega wątpliwości, że emaus tego okresu nierozerwalnie wiązał się się 
z zaspokajaniem ciekawości. Pozostaje pytanie: co autorzy analizowanych prze-
kazów mówią na temat samych uroczystości odpustowych? Tak jak poprzednio, 
zacznijmy od Brykczyńskiego: „Rozbite namioty z  napojem i  jadłem otaczają 
kościół bonifratrów; już tam wcale nie znać stolicy. Jest to zupełnie widok wiej-
skiego odpustu albo jarmarku”21. Pojawia się tu koncepcja odpustu emaus jako 
pewnego ludycznego wyłomu w  życiu stolicy Królestwa Polskiego. Zdaniem 
„Bywalskiego” jest to wydarzenie nieprzystające do charakteru miasta. Podobne 
obserwacje notuje autor relacji zawartej w „Kurierze Warszawskim”: 

 W ten dzień okolica tameczna ma postać małego miasteczka; widać bowiem szałasy 
z  trunkami, stragany z  rozmaitemi towarami kiermaszowymi, żebraków nielitoś-
ciwie wzywających litości, lud pobożny cisnący się do ołtarzów; a osoby pierwszego 
tonu nie zwykły ukazywać się na tym odpuście22. 

Przyrównanie święta do pewnej enklawy, zamkniętego „miasta w mieście” 
służy także do opisania rozmiaru samego wydarzenia. Autorzy analizowanych 
tu relacji nie mają wątpliwości: warszawski emaus przełomu drugiej i trzeciej 
dekady XIX wieku, mimo że nie do końca przystoi to stolicy, jest stałym punktem 
jej świątecznego kalendarza. Symbolem tego jest opisywany w relacjach tłum. 

Historia odpustu w  latach dwudziestych i  trzydziestych XIX wieku, ze 
względu na niedobór źródeł, jest w  rzeczywistości historią jego obecności 
w  „Kurierze Warszawskim”. Duża niekonsekwencja w  treściach poszcze-
gólnych relacji każe mi zrezygnować z porządku chronologicznego na rzecz 
grupowania przekazów według pewnych wspólnych elementów. Przykład 
artykułów o emausie dobrze pokazuje autonomiczność praw, które rządziły 
prasą i, co za tym idzie, także złudność nadziei badacza, który chce ją potrak-
tować jako odbicie rzeczywistości. Wszelkie cezury, czy to z życia politycz-
nego, czy też dotyczące samych bonifratrów, których ślady spodziewałem się 
znaleźć w relacjach, nie miały przełożenia na ich treść. 

Już w numerze z 9 kwietnia 1822 roku gazeta kładzie nacisk na inny aspekt 
emausu. Opis uroczystości na placu przed kościołem przestaje być potrzebny 
i  zostaje porzucony na rzecz wydarzeń związanych z  odwiedzinami szpitala, 
które odróżniają emaus od innych odpustów23. Ukształtował się tym samym 
schemat, który został powtórzony jeszcze w latach 1823, 1825 i 1834. Po informacji 
dotyczącej frekwencji (w tym przypadku najczęściej obwieszczających sukces 
odpustu) następuje opis odwiedzin szpitala z  katalogiem osobowości obłąka-
nych oraz krótki raport o stanie zakładu. Zawiera on najczęściej liczbę aktual-

21 J. Brykczyński, Wielkanoc..., s. 3.  
22 „Kurier Warszawski”, 1821, nr 97.  
23 „Kurier Warszawski”, 1822, nr 84.  
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nie przebywających w nim pacjentów oraz wyszczególnienie ich konkretnych 
przypadłości24. Oddzielnej uwagi wymaga emaus roku 1823. Według „Kuriera” 
cieszył się on rekordową popularnością. Odwiedzający tłumnie gromadzili się 
wokół dwóch pacjentów: jeden wyobrażał sobie, że jest tureckim sułtanem, dru-
gi, szalony z nieszczęśliwej miłości, uśmiechał się tylko na widok liliowego kolo-
ru. Pamięć o tych postaciach musiała być silna, ponieważ wspomina o nich także 
Kazimierz Władysław Wójcicki, błędnie datując wydarzenia na rok 182125. 

Emaus roku 1823 jest też istotny, ale z innego powodu. W „Kurierze War-
szawskim” napotykamy bowiem wówczas informację o częściowym ograni-
czeniu dostępu do pacjentów. Po raz pierwszy zakazano widzenia najciężej 
chorych26. Pisze o tym również Gołębiowski w swoim Opisaniu historyczno-
-statystycznym miasta Warszawy: „W  dzień drugi Wielkiey Nocy, czyli na 
Emaus, dozwolone iest wniyście ludowi dla oglądania pomieszanie zmysłów 
maiących; nie można wszakże od lat widzieć obłąkanych ciężey, doświad-
czono bowiem, że to stan ich pogarsza”27. Jest to pierwsze świadectwo ogra-
niczeń, które zastosowano podczas odpustu. Nie da się określić ich wpływu 
na wygasającą popularność warszawskiego święta, ale faktem jest, że po 1823 
roku nie poświęcano już emausowi tyle uwagi. 

Znacznie częściej w tym okresie występują lakoniczne wzmianki o odpu-
ście. Przyczyną mogły być na przykład złe warunki pogodowe, zmuszające 
warszawiaków do pozostania w  domu. Z  taką informacją możemy spotkać 
się w  „Kurierze Warszawskim” kilkakrotnie28. Mniej zrozumiałe są relacje 
z lat 1827, 1829 oraz 1832. Możemy w nich przeczytać o wysokiej frekwencji na 
emausie, natomiast sam opis zawarty jest w nie więcej niż dwóch zdaniach. 
Weryfikuje to użyteczność „Kuriera Warszawskiego” jako wiarygodnego 
źródła na temat życia Warszawy. Nie sposób dociec przyczyn gasnącego za-
interesowania odpustem autorów „Kuriera”, gdy obchody cieszyły się wciąż 
dużą popularnością. Czasami skracanie przekazów o  emausie następowało 
z bardzo prozaicznych przyczyn. W 1835 roku zmienił się rytm wydawania 
pisma. „Kurier Warszawski” przestał się ukazywać w dni świąteczne, przez 
co numery z wtorków powielkanocnych musiały objąć wydarzenia od Wiel-
kiej Soboty do Poniedziałku Wielkanocnego. W ten sposób teksty na temat 
emausu zostały przesunięte na dalsze strony gazety, co mogło też odbić się 
na długości relacji. W  latach 1822–1839 dwa razy we wtorkowym numerze 
wzmianka na temat odpustu w ogóle się nie pojawiła. Po raz pierwszy taka 
sytuacja miała miejsce w roku 1831, kiedy cała treść gazety poświęcona była 
wydarzeniom powstańczym. Po raz drugi „Kurier” milczał na temat emausu 
w roku 1838, co należy uznać za symptom zanikającej tradycji. 

24 Grupami najczęściej wyszczególnionymi w takim raporcie są nieuleczalnie chorzy bądź ci, którzy popadli 
w obłęd w wyniku nieszczęśliwej miłości.  

25 K.W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy i  inne wspomnienia warszawskie, oprac. M. Grabowska,  
Z. Lewinówna, t. 1, Warszawa 1974, s. 159.  

26 „Kurier Warszawski”, 1823, nr 77.  
27 Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne..., s. 83.  
28 Konkretnie w latach: 1824, 1826, 1828, 1830, 1835 i 1837.  
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Spojrzenie na relacje z  drugiej połowy lat trzydziestych XIX wieku nie 
pozostawia zatem wątpliwości: emaus stopniowo popada w  zapomnienie. 
Choć nie usunięto go ze świątecznego kalendarza mieszkańców Warszawy, 
zostało pozbawione swojej głównej atrakcji: dostępu do obłąkanych29. Na taki 
obrót spraw na pewno złożyło się malejące zaufanie do medycznych kompe-
tencji bonifratrów. Metody braci wynikały z  pojmowania chorób psychicz-
nych jako patologii moralnych. Lekarstwem na nie miało być zmuszanie cho-
rych do ciężkiej pracy, rękodzielniczej czy ogrodniczej, które już w  latach 
czterdziestych zaczęto uważać za barbarzyństwo30. 

Skargi na Braci Miłosierdzia trafiały do władz państwowych. Na począt-
ku lat trzydziestych pojawiały się zarzuty o złe gospodarowanie szpitalem, 
który był coraz bardziej zadłużony. Według Teodora Łapińskiego była to 
główna przyczyna wspominanej wyżej zmiany organizacji w  1833 roku31. 
W  tym czasie do Komisji Spraw Wewnętrznych zaczynały również napły-
wać coraz częstsze skargi dotyczące traktowania pacjentów. Niektóre z nich 
wydają się szczególnie mało prawdopodobne, na przykład ta, że z  powodu 
fatalnej sytuacji finansowej chorzy mieli chodzić po szpitalu nadzy. W 1832 
roku pojawiło się również doniesienie o pobiciu jednego z nich przez człon-
ka personelu32. Kłopoty władzom sprawiał także sam emaus, jednak były one 
typowe dla każdego odpustu. Już w relacji z „Kuriera Warszawskiego” z 1821 
roku mamy informację o kilku incydentach, podczas których interweniowa-
ła policja. Związane one były głównie z wybrykami pijanych uczestników od-
pustu oraz grasującymi kieszonkowcami33. Tego typu doniesienia zanikają 
w następnych latach wraz z opisami uroczystości odpustowych, lecz można 
się domyślać, że problem istniał nadal. 

Do wyjątkowego wydarzenia doszło w roku 1828. Uwagę odwiedzających 
szpital w  czasie emausu przykuwał pacjent ubrany w  szaty duchownego. 
Twierdził on, że został wysłany do zakładu przez władze, co miało być karą 
za głoszenie przez niego prawdy. Incydent został zanotowany w aktach Taj-
nej Policji Konstantego34. Wszystkie powyżej przytoczone sytuacje sprawiły, 
że cierpliwość władz w stosunku do warszawskich bonifratrów się wyczer-
pała. Po 1865 roku, po usunięciu ich z Warszawy, zanikła też pamięć o odpu-
ście emaus. Nie wspomina o nim Rothe w swoim opisie historii szpitala im. 
św. Jana Bożego, a plac przed kościołem, według niego, służył wyłącznie jako 
miejsce, gdzie latem stacjonowało wojsko35. 

Decyzje administracyjne władz Królestwa względem szpitala i zakonu nie 
były jedynymi, które mogły osłabiać obchody emausu. Od 1836 roku w „Ku-

29 K.W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy..., s. 160.  
30 T. Łapiński, Szpital Jana Bożego..., s. 26.  
31 Tamże, s. 22.  
32 Tamże, s. 26.  
33 „Kurier Warszawski”, 1821, nr 97.  
34 E. Jabłońska-Deptuła, Przystosowanie i  opór. Zakony męskie w  Królestwie Kongresowym, Warszawa 

1983, s. 364.  
35 A. Rothe, Opis szpitala świętego Jana Bożego..., s. 5.  
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rierze Warszawskim” obok relacji z odpustu pojawiały się doniesienia z po-
niedziałkowego festynu na pl. Krasińskich. Uroczystości miały charakter 
państwowy, a świętującym przygrywała orkiestra wojskowa36. Była to jedna 
z wielu imprez organizowanych w stolicy w czasie pełnienia funkcji namiest-
nika Królestwa Polskiego przez Iwana Paskiewicza. W  ten sposób chciano 
„wywołać u obywateli uczucie szczęśliwości pod rosyjskim panowaniem”37. 
Festyn oferował szereg rozrywek nieznanych dotąd warszawiakom. Jedną 
z  nich był, przeniesiony wprost z  rosyjskiej tradycji, zwyczaj wyścigu we 
wspinaniu się na słupy Do udziału zachęcał „Kurier Warszawski”, publiku-
jąc nazwiska zwycięzców. Ogromną popularnością cieszyła się także karu-
zela i inne rozrywki niedostępne wcześniej ogółowi społeczeństwa. W tym 
też należałoby upatrywać przewagi atrakcyjności obchodów na placu Kra-
sińskich nad emausem. Zapewniały one urozmaiconą zabawę, podczas gdy 
odpust u bonifratrów kojarzył się raczej z wiejskim jarmarkiem. 

Państwowe uroczystości na pl. Krasińskich zaspokajały potrzebę roz-
rywki. Ale mimo wszelkich kontrowersji emaus był też miejscem gestu mi-
łosierdzia, wyrażanym poprzez dzielenie się święconym z  pacjentami. Tę 
potrzebę coraz częściej realizowano, wspomagając świąteczną kwestę War-
szawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Od 1838 roku relacje z organizo-
wanych przez nie świątecznych obiadów są stałym elementem wtorkowych 
numerów „Kuriera Warszawskiego”. Pismo kreowało je jako nowe istotne 
wydarzenie w życiu miasta. Na święcone mieli przybywać nie tylko najuboż-
si, ale wszyscy, którzy chcieli wyrazić swą solidarność z nimi38. 

Przedstawiona została w  skrócie historia emausu na tle losów braci bo-
nifratrów w  Warszawie. W  tej części artykułu pragnę skupić się na kilku 
kontekstach kulturowych, które można odnaleźć w  ówczesnych relacjach 
źródłowych. W tym celu należy najpierw podsumować informacje na temat 
charakteru święta, innymi słowy, odpowiedzieć na pytanie: co zostało z war-
szawskiego emausu w dobie Królestwa Polskiego? Opisując obchody, autorzy 
relacji dość zgodnie używali słowa „odpust”. Stanowiło ono znak tradycji, do-
wód na to, że uczestnictwo w emausie było dawniej sposobem na uzyskanie 
odpuszczenia grzechów. W  interesującym mnie okresie jego duchowe zna-
czenie stało się coraz mniej istotne, a  już słownik Lindego tłumaczy słowo 
„odpust” przede wszystkim jako lokalną uroczystość kościelną39. 

To właśnie aspekt duchowy emausu jest najczęściej pomijany w relacjach. 
Rzadko zawierają one informację o  mszy – jednym z  elementów święta. 
Według wspomnień Wójcickiego, po niej dopuszczano odwiedzających do 
pacjentów szpitala40. Natomiast w  „Kurierze Warszawskim” nabożeństwo 
występuje w oderwaniu od odpustu. Wzmiankę o nim możemy znaleźć w ar-

36 „Kurier Warszawski”, 1841, nr 98.  
37 A. Łupienko, Przestrzeń publiczna Warszawy w I połowie XIX wieku, Warszawa 2012, s. 143.  
38 „Kurier Warszawski”, 1838, nr 102.  
39 S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1857, s. 486.  
40 K.W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy..., s. 159.  
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tykułach zawierających repertuar mszy śpiewanych w  warszawskich koś-
ciołach w poniedziałek wielkanocny. Innym reliktem duchowego charakte-
ru odpustu mógł być wyraźnie zanikający w XIX wieku sposób stosowania 
nazwy „emaus”. Bardziej zgodne z tradycją zdaje się być wyrażenie „pojechać 
do Emaus”, nawiązujące wprost do ewangelicznego spotkania ze zmartwych-
wstałym Chrystusem41. 

Drugim aspektem warszawskiego emausu był odpustowy jarmark. Nie 
wzbudzał on zainteresowania publicystów prawdopodobnie z tego powodu, 
że nie stanowił w żadnym stopniu o wyjątkowości święta. O jego podobień-
stwie do zwykłego wiejskiego odpustu pisał Józef Brykczyński w  cytowa-
nym fragmencie felietonu. Typowość jarmarku wcale nie oznacza, że nie był 
istotną częścią emausu. Zaświadczają o tym artykuły z „Kuriera” – szczegól-
nie te opisujące fiasko obchodów. Widzimy wtedy, że miarą sukcesu odpustu 
jest liczba osób zgromadzonych na placu przed kościołem oo. Bonifratrów. 
Do podobnych wniosków można dojść po lekturze felietonu Gerarda Maury-
cego Witowskiego pt. Bonifratry. Dla wychodzącego ze szpitala autora zwia-
stunem święta są przekupki ze smakołykami oraz tłum pijanych gapiów42. 

Pozostaje jeszcze kwestia odwiedzin w  zakładzie dla obłąkanych, od-
różniających warszawski emaus od innych odpustów obchodzonych na zie-
miach polskich w I połowie XIX wieku. Ich znaczenia nie sposób oddzielić od 
motywów, którymi kierowała się ludność, korzystając z tej „atrakcji”. 

Jak już wspominałem, wstęp do zakładu w Poniedziałek Wielkanocny był 
kontynuacją tradycji dzielenia się święconką z pacjentami szpitala, istniejącą 
prawdopodobnie od początku obchodzenia emausu w Warszawie. Ze źródeł 
wynika, że po nastawieniu się instytutu bonifratrów na leczenie psychicz-
nie chorych dobroczynny sens święta został szybko wypaczony. Wyjątek 
stanowi relacja Eugeniusza Skrodzkiego, autora licznych wspomnień z  ży-
cia Warszawy w I połowie XIX wieku. „Wielisław” zaczyna ją tak: „W drugi 
dzień świąt był zwyczaj, że dzielono się święconym z wariatami; nazywano 
to Emausem. «Pojedziemy do Emaus» znaczyło tyle, co »pojedziemy do boni-
fratrów, zawieźć co chorym biedakom»”. Szybko jednak autor przechodzi do 
sprostowania, wskazując, że nie wszyscy goście, odwiedzając szpital, kiero-
wali się chęcią solidarności z chorymi. Czytamy: „Uliczna gawiedź, która naj-
częściej przychodziła z próżnymi rękami, drażniła się z nieszczęśliwymi”43.

 Nie ulega wątpliwości, że głównym motywem, którym kierowano się, 
odwiedzając zakład dla obłąkanych podczas emausu, była zwykła ciekawość 
oraz pragnienie rozrywki po wcześniejszym długotrwałym poście. Każdy 
odpust stanowił kolejny odcinek swoistego serialu, w  którym pojawiali się 
nowi bohaterowie – „tegoroczni wariaci”44. Obraz gawiedzi z rozbawieniem 
przyglądającej się obłąkanym jako jedyny pozostał w  pamięci o  odpuście 

41 E. Skrodzki, Wieczory piątkowe i inne gawędy, Warszawa 1962, s. 276.  
42 G.M. Witowski, Bonifratry..., s. 129.  
43 E. Skrodzki, Wieczory piątkowe..., s. 276.  
44 „Kurier Warszawski”, 1823, nr 77.  
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po zamknięciu szpitala dla świętujących. W ten sposób zapomniano prawie 
zupełnie o  samych pacjentach, dla których emaus był szansą na spotkanie 
z krewnymi45. 

Rewizja tradycyjnego znaczenia odpustu emaus, która dokonała się w XIX 
wieku, miała charakter dwustronny. Tak jak motywy jego uczestników zo-
stały zdominowane przez zwykłą ciekawość, tak publicyści będący krytyka-
mi warszawskiego święta nie przypominali o  jego charakterze dobroczyn-
nym. To głównie za ich sprawą w pamięci zbiorowej zachowano obraz emau-
su jako święta bezmyślnie przyglądającej się chorym publiczności. 

Odwiedzający warszawski odpust przypisywani byli najczęściej do ludu 
miejskiego. Wskazuje na to chociażby opis Łukasza Gołębiowskiego, gdzie 
drobnomieszczaństwo było nie tylko grupą zainteresowaną obchodami, 
lecz także dla nich były one przeznaczone46. Pewność tego, kto stanowił gru-
pę docelową emausu, może zostać zachwiana po lekturze relacji z „Kuriera 
Warszawskiego”. Dwie pierwsze, to jest z lat 1821 oraz 1822, zawierają infor-
mację potwierdzającą ludowy charakter święta. W obydwu przypadkach au-
tor artykułu jest pod wrażeniem tłumów gromadzących się przed szpitalem 
ojców bonifratrów, jednak zaznacza, że nie da się dostrzec wśród nich osób 
„wysokiego tonu”47. Inne doniesienie napotykamy w  roku 1833. W  wyjątko-
wo oszczędnej relacji możemy przeczytać, że ludzie uczestniczący w emau-
sie przynależeli do wszystkich stanów48. Niestety nie mamy innej podstawy 
źródłowej do zweryfikowania niniejszej informacji. Jeśli rzeczywiście z bie-
giem czasu poszerzył się krąg uczestników święta, to tę zasługę należałoby 
zapewne przypisać samemu „Kurierowi”. Był on dla wyższych warstw spo-
łecznych głównym źródłem wiedzy o zwyczajach warszawskiego ludu49. 

Status społeczny nie był jedynym obecnym w tekstach wyznacznikiem sta-
tusu publiczności na odpuście. Emaus przedstawiany bywał także jako święto 
dla ludności o  niskiej kondycji moralnej. Opisuje ją słowo „gawiedź” obecne 
w relacjach Kazimierza Władysława Wójcickiego oraz Eugeniusza Skrodzkie-
go. W dziewiętnastowiecznej polszczyźnie „gawiedź” jest słowem zarezerwo-
wanym dla bezmyślnych tłumów, a  jej synonim stanowi „hałastra”50. To jest 
właśnie ta grupa ludności, która udaje się na odpust w poszukiwaniu czystej 
rozrywki. Wskazuje się na jej brak empatii wobec psychicznie chorych51 oraz 
przychodzenie do szpitala bez święconego pokarmu dla pacjentów52. 

Różnorodność spostrzeżeń na temat emausu sugeruje, że autorzy przeka-
zów nie tylko czerpali wiedzę o odpuście z „Kuriera Warszawskiego”, ale rów-

45 „Kurier Warszawski”, 1825, nr 81.  
46 Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne..., s. 82.  
47 „Kurier Warszawski”, 1821, nr 97; 1822, nr 84.  
48 „Kurier Warszawski”, 1833, nr 95.  
49 Jako przykład mogą służyć Pamiętniki dziecka Warszawy Wójcickiego, które wyraźnie rekonstruują 

wydarzenia z Emaus na podstawie gazety.  
50 S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1857, s. 31.  
51 K.W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka Warszawy..., s. 159.  
52 E. Skrodzki, Wieczory piątkowe..., s. 276.  
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nież bywali na nim. W przeciwieństwie do typowych uczestników, publicyści 
nie kierowali się wyłącznie chęcią zobaczenia obłąkanych. Przedmiotem ich 
zainteresowania był także warszawski lud, gromadzący się tak licznie w jed-
nym miejscu tylko w Poniedziałek Wielkanocny. Dynamiczne opisy odpustu 
zawierają katalog różnych osobliwych grup. Są wśród nich wiejskie przekupki, 
pobożni wierni ciągnący do ołtarzy, młodzież pragnąca zabawy, kieszonkow-
cy, żebracy oraz uliczni pijacy. Obserwowanie tego swoistego przedstawienia 
prowadzi autorów do istotnego pytania: kto tak naprawdę jest szaleńcem? Te-
mat ten podejmuje w żartobliwy sposób Brykczyński: „Podochocają sobie do-
brzy ludzie, a pod wieczór patrzącemu z boku niełatwo odwiedzanych od od-
wiedzających rozróżnić”53. W ten sposób emaus zostaje pozbawiony podziału 
na publiczność i tych, którzy są przez nią oglądani. Wszyscy stają się aktorami 
tego samego widowiska, które spaja w rozmaity sposób rozumiane szaleństwo. 

Autorzy relacji źródłowych nie tylko wchodzili w  rolę kronikarzy wy-
darzeń odbywających się w  szpitalu św. Jana Bożego oraz na placu przed 
kościołem, lecz także starali się kreować postawy mieszkańców Warszawy 
w trakcie obchodów. Niekiedy podążano za zainteresowaniami czytelników, 
przekazując informację o co ciekawszych przykładach obłędu, a innymi razy 
posługiwano się nimi w  celach dydaktycznych. Prześledźmy zatem wzorce 
osobowe pojawiające się w opowieściach o obłąkanych. 

Zawarte w przekazach rozważania dotyczące przyczyn chorób pacjentów 
stanowiły nieraz refleksję na temat problemów trapiących ówczesne społe-
czeństwo. Widok cierpiących chorych służył autorom przekazów jako prze-
stroga przed obraniem drogi ku szaleństwu. Mogła ona prowadzić poprzez na-
łóg. Według „Kuriera Warszawskiego” pacjenci najczęściej popadali w obłęd 
w wyniku niewyleczonego alkoholizmu54. Na pijaństwo jako przyczynę choro-
by zwracały również uwagę teksty naukowe epoki. W Lekarzu dla włościan Lu-
dwika Perzyny czytamy, że pijaństwo łączy się najczęściej z „durnowatością” 
– wyszczególnioną przez lekarza dolegliwością, polegającą na pojmowaniu 
rzeczywistości niezgodnie z  jej prawdziwym obrazem55. Opisywana w  „Ku-
rierze” pospolitość pijaństwa jako nałogu prowadzącego do szaleństwa każe 
się zastanowić, czy możemy tu mówić o podziale skutek – przyczyna. Prawdo-
podobnie zachowanie osób pijanych mogło być przypisane obłędowi. Według 
Gerarda Maurycego Witowskiego podstawą chorób psychicznych mogło też 
być uzależnienie od hazardu. Podczas wizyty w  szpitalu spotkał on byłego 
znakomitego szulera. Do szaleństwa doprowadziła go pierwsza porażka; męż-
czyzna nieustannie myślał, że bierze udział w karcianej grze56. 

Elementy dydaktyki obecne w relacjach o warszawskim emausie nie były 
związane wyłącznie z  problematyką uzależnień. Spotykamy w  nich wie-

53 J. Brykczyński, Wielkanoc..., s. 3.  
54 „Kurier Warszawski”, 1823, nr 77.  
55 L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa, w  chorobach i  dolegliwościach naszemu 

Kraiowi albo właściwych albo po większey części przyswojonych, każdemu naszego Kraiu mieszkańcowi 
do wiadomości potrzebna, Kalisz 1793, s. 193.  

56 G.M. Witowski, Bonifratry..., s. 125.  
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le wzorców osobowych zawartych w  historiach obyczajowych. Mogły one 
często stanowić przestrogę przed niemoralnym postępowaniem. Obłęd jako 
kara za przewiny młodości stał się udziałem poety opisywanego przez Wi-
towskiego. Z zemsty za pisanie obraźliwych paszkwili został on zaatakowany 
kijem i uderzony w głowę. Zdarzenie wywołało w poecie chorobliwą agresję, 
z której powodu został umieszczony w szpitalu57. Podzielił tym samym los du-
żej liczby pacjentów, których do szaleństwa doprowadziły występki58. 

Historie obyczajowe zawarte w relacjach z emausu opowiadały również, 
że zachorować na umyśle można z powody źle rozpoznanej winy. W artykule 
z „Kuriera Warszawskiego” z 1825 roku czytamy: 

 W tem szpitalu przed lat 30stu znajdował się 20letni młodzieniec oddany z prowin-
cji; dostał on pomieszania zmysłów z  przyczyny, iż targnął się na własną matkę. 
To zdarzenie które popełnił w zapale i nieuwadze, tak go wzruszyło, iż w ciągłem 
obłąkaniu mówił o  swej «kochanej matce», mniemając, że nie mogąc znieść zu-
chwalstwa syna, żyć przestała59. 

Przywołanie tego typu historii sprzed 30 lat ujawnia mnogość potrzeb, 
które zaspokajano, odwiedzając szpital w czasie emausu. Empatia, jaką wy-
kazywano wobec chorych ze względu na ich życiowe doświadczenia, może 
burzyć trochę obraz odpustu rysowany przez jego krytyków. Trudno rów-
nież uwierzyć, że zdarzenia opisywane w „Kurierze” są wyłącznie efektem 
pewnej kreacji, służącej obronie wielkanocnych obchodów. Historia dwu-
dziestolatka zakończyła się szczęśliwie. Dzięki otwarciu szpitala dla od-
wiedzających podczas emausu został on po trzech latach odwiedzony przez 
matkę. Goście w  szpitalu byli świadkami pojednania, a  sam pacjent szybko 
wrócił do zdrowia. Trudna do zweryfikowania historia o relacji syna i mat-
ki wraca w gazecie w podobnej formie w roku 1834. Według „Kuriera” więk-
szość zgromadzonych w  szpitalu ludzi otaczała chorego rozprawiającego 
o swojej matce. Widać wyraźnie, że odpust, poza pełnieniem funkcji rozryw-
ki, tak rzadkiej w czasie Świąt Wielkanocnych, był także dla wielu okazją do 
oderwania się od własnych problemów i zagłębienia się w życie innych ludzi. 

Niektórych pacjentów, zwracających uwagę autorów przekazów, można 
wpasować w kontekst I połowy XIX wieku jako epoki romantycznej. Tu nale-
żałoby wyróżnić tych, którzy popadli w obłęd z powodu nieszczęśliwej miło-
ści. „Kurier Warszawski” czyni z nich oddzielną kategorię pacjentów. Może 
to świadczyć o darzeniu ich szczególnym współczuciem, ale zapewne też sta-
nowiło wołanie o tego typu romantycznych bohaterów. Kiedy już nieszczęśli-
wy kochanek został zauważony w czasie emausu, poświęcano mu specjalnie 
kilka linijek tekstu, tak jak we wspominanej już relacji „Kuriera” z odpustu 
w  roku 1823. Odwiedzający mieli gromadzić się wokół młodego chłopaka, 

57 Tamże, s. 126.  
58 Tamże, s. 123.  
59 „Kurier Warszawski”, 1825, nr 81.  
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przyciągającego wszystkich swoją atrakcyjną fizjonomią. Zasępiony zazwy-
czaj młodzieniec od razu odzyskiwał przytomność, gdy zauważył u któregoś 
z gości część ubioru w kolorze lila, i prosił o jego podarowanie. Pod koniec 
opisu autor relacji wysnuł przypuszczenie, że był to właśnie ulubiony kolor 
kochanki pacjenta60. Tę samą historię przytacza Kazimierz Władysław Wój-
cicki, jednak przypisuje temu zdarzeniu odmienny charakter: „Zrobiono 
wówczas doświadczenie, że jeden z obłąkanych, ujrzawszy kolor lila, uśmie-
chał się radośnie i zaraz wracał do zupełnej przytomności”61. Opisanie tego 
wydarzenia jako eksperymentu, dokonywanego przez uczestników odpustu 
na chorym, współgra z  krytycznym tonem wspomnień autora. Duch epoki 
wyczuwalny jest również w  Bonifratrach Gerarda Maurycego Witowskie-
go. Możemy tam przeczytać o jednym z pacjentów – poecie, który oszalał po 
lekturze Zbójców Fryderyka Schillera. Synonimem obłędu w tej relacji stało 
się samo bycie romantykiem. Chory musiał przebywać w  szpitalu z  obawy 
przed wybuchami agresji, którą wykazywał wobec zwolenników klasy-
ków62. Przedstawienie romantyzmu jako choroby umysłowej było charak-
terystyczne dla krytyki tego nurtu, a romantyczne fascynacje szaleństwem 
uzasadniano chorobliwymi skłonnościami samych twórców63. 

Oddzielną grupę stanowili pacjenci, których szaleństwo można rozpa-
trywać w kontekście ówczesnej kultury ludowej. Przejmowanie jej wzorców 
prawdopodobnie następowało z  dwóch stron: z  perspektywy oglądających 
oraz oglądanych. Warszawski emaus, który do połowy lat trzydziestych 
XIX wieku był jedynym rozrywkowym wydarzeniem podczas Wielkano-
cy, dawał widzom możliwość zobaczenia chorych wcielających się w  swym 
obłędzie w  znanych bohaterów. Podobnie pacjenci często stawali się tymi 
postaciami, z  którymi obcowali na co dzień. To zjawisko jest widoczne naj-
wyraźniej w  motywach orientalnych, opisywanych w  relacjach z  odpustu. 
Do ciekawych wniosków można dojść, zestawiając je z publicznymi jasełka-
mi odgrywanymi w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wśród ich bohaterów 
występowali utożsamiani z diabłami siedemnastowieczni Turcy, w tym we-
zyr Kara Mustafa, co było nawiązaniem do zwycięskiej dla Rzeczpospolitej 
bitwy pod Wiedniem64. Podczas emausu aktorów na swój sposób zastępowali 
pacjenci. I  tak w  „Kurierze” napotykamy informację: „Jeden z  obłąkanych 
ściągał do swego łóżka wielu ciekawych, zdaie mu się że jest wielkim Wezy-
rem, rozmawia zawsze o Sułtanie i wszystkich wita obyczajem Tureckim”65. 
Natomiast w  felietonie Witowskiego możemy przeczytać o  pacjencie, który 
uważał się za posła Wielkiego Mogoła66. Wcielanie się przez chorych w po-

60 „Kurier Warszawski”, 1823, nr 77.  
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staci historyczne, poza stanowieniem substytutu widowiska ludowego  mo-
gło wpisywać się również w  inny kontekst. Zarówno przypadek wezyra, 
jak i posła pasuje do wyróżnianej ówcześnie dolegliwości zwanej „gorączką 
znaczenia”. Polegała ona na przypisywaniu sobie przez chorego wysokich ty-
tułów, co rozumiano jako reakcję na przynależność do niskich warstw spo-
łecznych67. Bardziej problematyczny jest znajdujący się w Bonifratrach opis 
pacjenta, który nieustannie tańczył. Choremu zdawało się, że ludzka dusza 
ma swoją siedzibę w pięcie, a taniec zbliża go do Boga68. Dziś czytelnikowi fe-
lietonu Witowskiego obłąkany przypomina średniowiecznego tanecznika, 
człowieka ogarniętego psychozą religijną. W  świetle abstrakcyjności prze-
kazów o  chorych próby umieszczania ich w  kontekstach konkretnych ele-
mentów kultury grożą jednak nadinterpretacją. 

Zachowanie tłumów, traktujące coroczny dostęp do obłąkanych jako for-
mę rozrywki, nadało warszawskiemu emausowi złą sławę, widoczną w prze-
kazach źródłowych. Taki odbiór sprawił, że święto zostało niemal zapomnia-
ne i rzadko pojawia się we wspomnieniach z dziewiętnastowiecznej Warsza-
wy. Nie ulega jednak wątpliwości, że w pierwszych latach Królestwa Kongre-
sowego emaus wciąż był ważnym wydarzeniem w kalendarzu uroczystości 
miejskich, a także istotnym nośnikiem ówczesnych treści kulturowych.

The Warsaw Emaus indulgence  
at the period of the Congress Kingdom – summary

In the first half of the 19th century in Warsaw, the key element of Easter cele-
brations was the so-called Emaus indulgence, celebrated on the second day of 
Easter at the square in front of the Brothers Hospitallers’ Church. The tradi-
tion dates back to the late 17th century, but its peak of popularity fell on the 
first years of the Congress Kingdom. Its uniqueness was emphasized by a spe-
cial attraction: the one and only opportunity during the year to visit a lunatic 
asylum run by the monks. The article discusses the history of the Warsaw 
Emaus in this particular period, its political and social context as well as the 
context of the history of psychiatry. The accounts on the celebrations inclu-
ded in journalistic texts and memoirs from the period will serve as the basis 
for the study on the subject.

Key words: emaus, indulgence, Warsaw, Easter, Brothers Hospitllers of Saint 
John of God
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