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PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 1, ISSN 0033–2186

Oddajemy do rąk Czytelnika niezwykły numer „Przeglądu Histo rycz
nego”. Wierzymy, że jego bohatera, Karola M o d z e l e w s k i e g o, nie ma 
potrzeby przedstawiać, zresztą zamieszczone materiały przynoszą z pew
nością wyczerpujący obraz tej postaci. Jesteśmy jednak winni naszym 
Czytelnikom nieco wyjaśnień.

Nie mieliśmy dotąd zwyczaju przeznaczać specjalnych wydań 
„Przeglądu Historycznego” na potrzeby ksiąg pamiątkowych, czyniąc 
wyjątek tylko dla zmarłych członków Redakcji i dla szczególnie zasłużo
nych dla naszego pisma przyjaciół. Poza tym uznawaliśmy jednak, że za
daniem pisma jest dokumentować stan badań i przedstawiać osiągnięcia 
historiografii polskiej i dlatego wydawaliśmy numery zawierające pre
zentacje i analizy dorobku naukowego wielkich postaci naszej dyscypliny 
naukowej – Aleksandra Gieysztora czy Tadeusza Manteuffla. Nieraz jed
nak myśleliśmy, że do pełnego obrazu stanu historiografii polskiej bra
kuje nam przedstawienia jej powiązań z życiem społecznym i ukazania 
roli, jaką historiografia i jej przedstawiciele odgrywali i, jak sądzimy, 
ciągle odgrywają w społeczeństwie, w polityce, czy w kulturze współcze
snej. Miał temu służyć, według naszych zamierzeń, dział „Prezentacje”, 
ale z rozmai tych powodów nie spełnia on, jak dotąd, naszych oczekiwań. 
Doszliśmy zatem do wniosku, że warto spróbować czegoś innego, zupełnie 
nowego, choć przecież obecnego w praktyce zarówno „Przeglądu”, jak 
i innych czasopism historycznych, do których wręcz obowiązków należy 
publikowanie materiałów źródłowych. Taki właśnie charakter ma obecny 
numer – prezentacja postaci i zarazem publikacja źródeł.

Uznaliśmy bowiem, że Karol Modzelewski, jak rzadko kto, jest wśród 
historyków postacią historyczną. Monograficzny numer zatytułowany 
jego nazwiskiem ma na celu przede wszystkim ukazać go właśnie w tej 
roli – roli polityka czy, jak się niegdyś mawiało, działacza społecznego. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Staraliśmy się zamieścić materiały, które będą miały wartość i znaczenie 
relacji źródłowych dla wszystkich zainteresowanych dziejami najnowszy
mi i historią historiografii polskiej ostatnich lat kilkudziesięciu. Tekst nie
mieckiego historyka Stefana Troebsta o dyskusji nad europejskimi dykta
turami, stanowi tło dla artykułów polskich.

Musimy jednak dodać, że pragniemy także w ten sposób uczcić 
Karola Modzelewskiego jako uczonego, którego dorobek na trwałe wszedł 
do historiografii polskiej. Mamy też nadzieję, że tytułowy bohater wyba
czy Redakcji, że przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy ten numer bez jego 
wiedzy i zgody. 
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PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 1, ISSN 0033–2186

HENRYK SAMSONOWICZ
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Historyczny

O Karolu Modzelewskim 
— historyku, działaczu politycznym, przyjacielu,  

słów kilka

O Karolu M o d z e l e w s k i m  można pisać jako o znakomitym uczonym, hi
storyku–mediewiście, jako o polityku, który poświęcił się walce o sprawiedliwość 
społeczną płacąc za swoją postawę długoletnim więzieniem, można wreszcie jako 
o człowieku — życzliwym, uczynnym, przyjacielskim. Jego dorobek życia wpisał 
się trwale w historiografię powszechną, w dzieje Polski, w tradycje demokracji 
europejskiej.

Już w czasie pierwszego przełomu politycznego w powojennej Polsce, w roku 
1956, należał do tej grupy młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim, która brała 
czynny udział w mobilizacji studentów popierających przemiany zapoczątkowane 
przed VIII Plenum KC PZPR. Wszedł wówczas do zarządu utworzonego w listo
padzie Związku Młodzieży Socjalistycznej, w którym miał odpowiadać za kon
takty środowiska uniwersyteckiego z robotnikami. Temu kierunkowi działalności, 
mimo swego zaangażowania w pracy naukowej, pozostawał wierny przez następ
ne lata swego życia. Jeszcze w tym samym roku, znany już ze swych publicz
nych wystąpień, w których domagał się reform politycznych, został wybrany do 
warszawskich władz Związku. Nie pozostawał w nich długo. Coraz wyraźniejsze 
odchodzenie ówczesnego „kierownictwa Partii i rządu” od postulowanych zmian, 
szczególnie wyraźnie okazane rozwiązaniem tygodnika „Po Prostu”, doprowadziło 
Karola Modzelewskiego do podjęcia istotnej decyzji. Będąc wiernym głoszonym 
zasadom złożył mandat członka Komitetu Warszawskiego ZMS.

Zajął się wówczas intensywną pracą badawczą podejmując studia doktoranc
kie pod kierunkiem Aleksandra Gieysztora. Nie odszedł jednak od polityki, zabie
rając często głos w sprawach publicznych i przygotowując wraz ze swym przy
jacielem, Jackiem Kuroniem, oraz gronem innych działaczy ówczesnego ruchu 
reformatorskiego, program zmian politycznych i społecznych.

Postacią szeroko znaną publicznie stał się w 1964 r. po opublikowaniu wraz 
z Jackiem Kuroniem listu otwartego, w którym poddana została krytyce ówczesna 
praktyka polityczna realizowana przez wszechwładną Partię. Listu formułującego 
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4 HENRYK SAMSONOWICZ

wiele tez, które w nieodległej przyszłości stać się miały podstawą szeregu progra
mów wytyczających działania rodzącej się opozycji demokratycznej, bodźcem do 
kolejnych przemyśleń różnych aktywnych grup młodzieży. Mieściły się w tym li
ście postulaty dotyczące zerwania z monopolem władzy PZPR oraz rzeczywistego 
udziału obywateli w rządzeniu krajem. Zawierał on także sporo tez i pomysłów, 
które można zaliczyć do tworzonego w naszym kraju arsenału „socjalizmu utopij
nego”. Niezależnie jednak od realności głoszonych przez obu autorów postulatów 
i programów działania, ów list stanowił znaczący krok w kierunku zmiany ustro
ju, formułując postulaty dotyczące suwerenności społeczeństwa. Jego publikacja 
przyniosła znaczące skutki. Stał się materiałem mobilizującym opozycję, skupia
jącym liczne grupy młodzieży wokół działań zmierzających do przemian ustrojo
wych. Stał się też dla wielu manifestem niezależnego myślenia, wezwaniem do 
walki o naprawę Rzeczypospolitej. Imponował także okazaniem w trudnych cza
sach wielkiej cywilnej odwagi.

Obaj autorzy zostali ukarani za swoje dzieło. Karol Modzelewski, wyrzucony 
z pracy na Uniwersytecie Warszawskim za głoszenie poglądów „wrogich Partii 
i Państwu”, został osadzony, podobnie jak Jacek Kuroń, w więzieniu. Zwolniony 
pod koniec roku 1967, nie cieszył się długo wolnością. W marcu 1968 r. nie pozo
stał obojętny wobec wydarzeń dziejących się na polskich uczelniach i popierając 
studentów ponownie trafił za kraty jako „groźny i niebezpieczny recydywista”. 
Po wyjściu na wolność w latach siedemdziesiątych, znany i ceniony za granicą 
i w kraju, został uznany za jedną z ikon wielkiej „Solidarności” w roku 1980, sta
jąc się, czego dostąpiło niewielu akademickich uczonych, ważnym działaczem 
Związku, członkiem jego Komisji Krajowej, rzecznikiem prasowym, autorem licz
nych deklaracji. 

I wówczas, tak jak i wcześniej, ujawniała się jedna z najbardziej charaktery
stycznych cech jego osobowości. Potrafił on łączyć pasje polityczne z zaangażo
waniem w dziedzinie nauki. Jego dorobek badawczy (częściowo powstały w mu
rach więziennych, do których jego mistrz uniwersytecki, Aleksander Gieysztor, 
dostarczał potrzebne materiały) należy do najbardziej znaczących osiągnięć pol
skiej — dodajmy, że także powszechnej — historiografii. W badaniach Karola 
Modzelewskiego mieszczą się bowiem dwa zagadnienia generalne. Pierwsze 
dotyczy początków społeczeństwa polskiego, drugie poświęcone jest wczesnym 
formom państwowym powstałym na naszym kontynencie po upadku Imperium 
Romanum. Już pierwsze studia Karola Modzelewskiego, pisane pod kierunkiem 
Aleksandra Gieysztora, dotyczące organizacji gospodarczej państwa piastowskie
go w czasie trzech pierwszych wieków jego istnienia, zaowocowały monografią 
i przyniosły ważne propozycje badawcze. Ukazały one agrarny charakter ówcze
snego państwa stanowiącego własność panującego władcy. Charakteryzując pod
ległość różnych grup prawnych mieszkańców wobec księcia, działających głównie 
na potrzeby rozszerzonej konsumpcji producentów — chłopów i członków aparatu 
władzy, autor ukazał kształt organizacji terytorialnej państwa. Zbadał służebności 
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5O KAROLU MODZELEWSKIM

poszczególnych grup chłopskich, rozpatrzył rolę i znaczenie dworów książęcych, 
funkcje grodów kasztelańskich, opisał majątek monarchy, zajął się także statusem 
społecznym i majątkowym posiadaczy ziemskich. Główne zainteresowania autora 
dotyczyły organizacji poborów do skarbu książęcego i form narzucania powinno
ści różnym grupom prawnym. W dyskusji z dotychczasową literaturą przedmiotu, 
w szczególności z tezami Romana Grodeckiego i Karola Buczka, Modzelewski 
sformułował pogląd poparty przez Henryka Łowmiańskiego o znaczeniu grodów 
kasztelańskich jako ośrodków gospodarczych administracji książęcej. Bardzo istot
ne znaczenie mają przy tym rozważania dotyczące stratyfikacji społecznej, różnic 
między ludnością wolną i niewolną. Spójny, logicznie przeprowadzony wywód 
ukazujący model gospodarki nazwanej systemem prawa książęcego, jest obecnie 
podstawą dla wielu prac zajmujących się powstawaniem organizacji państwowej 
we wczesnym stadium jej istnienia. Stał się też punktem wyjścia do przygotowa
nia przez Karola Modzelewskiego syntezy pt. „Chłopi w monarchii piastowskiej”, 
wydanej w 1987 r. 

Już wcześniej jednak prowadził on, dzięki swym licznym kontaktom z mię
dzynarodową literaturą przedmiotu, studia nad dziejami Europy Zachodniej. 
Przedstawiona w 1978 r. rozprawa prezentowała struktury społeczne i gospodarcze 
Italii longobardzkiej i karolińskiej. Wydana we Włoszech, doczekała się licznych 
i bardzo pozytywnych komentarzy w historiografii międzynarodowej, podkreślają
cych jej znaczenie dla lepszego rozumienia przekształceń zachodzących w zachod
niej Europie w dobie tworzenia nowego, wczesnośredniowiecznego porządku. 
Budowany był on w ramach niełatwej symbiozy praw ustalonych w antycznym ce
sarstwie rzymskim z obyczajami przynoszonymi przez ludy spoza limesu, przede 
wszystkim Longobardów. Te ustalenia stanowiły niejako wstęp do dzieła zatytuło
wanego „Barbarzyńska Europa” (wyd. polskie 2004 r., włoskie 2008 r.). Ukazane 
zostały w nim procesy przedstawiające te zjawiska, które po wiekach pozwoliły 
stworzyć system światowej gospodarki i wprowadzać normy ustrojowe uznawane 
w dzisiejszej Zjednoczonej Europie. Początki tego procesu miały miejsce w odle
głej przeszłości, kiedy to, jak stwierdził autor, następował proces chrystianizacji 
plemion germańskich, a następnie kolejno słowiańskich, ugrofińskich, bałtyjskich. 
Odmienne tradycje plemienne, różnorodne formy gospodarki i języki (a więc tak
że różne sposoby komunikacji międzyludzkiej) pozwoliły na stworzenie Europy 
dzisiejszej. Tej wyrosłej z dziedzictwa antyku –chrześcijaństwa, prawa rzymskie
go, kultury greckiej — uznającej pluralizm postaw, języków, obyczajów, wyko
rzystującej różne tradycje historyczne i tworzącej wspólne zasady współżycia lu
dzi. Dzięki tym studiom Karola Modzelewskiego lepiej rozumiemy przeciwstawne 
tendencje polityczne — dążenia do uniwersalizmu i — jednocześnie — do wię
zi regionalnych czy nawet lokalnych. Lepiej potrafimy odpowiadać na stawiane 
często pytanie: dlaczego ten skrawek świata, jakim jest zachodnia część naszego 
kontynentu, potrafił wykształcić te normy życia społecznego, które po wiekach 
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6 HENRYK SAMSONOWICZ

pozwoliły stworzyć system światowej gospodarki, (dzisiejszej „globalnej wioski”) 
i wprowadzić przekonanie, że różnorodność ludzi może być cenioną wartością.

Przeprowadzona przez autora subtelna analiza „praw barbarzyńskich” dostęp
na jest nie tylko dla wąskiej grupy zawodowych historyków lecz także dla znacz
nie liczniejszego grona czytelników. Niezależnie bowiem od głębokich, erudycyj
nych wywodów wspartych krytycznym warsztatem badawczym, synteza Karola 
Modzelewskiego przynosi treści bardzo dziś aktualne: ukazuje genezę różnorod
ności kultury europejskiej, omawia jej regionalne korzenie, analizuje powstawa
nie szerszych i węższych wspólnot, dziś także ważnych na naszym kontynencie. 
Dodać należy, że liczne prace („Le vicende delia pars dominica”, „La division 
autarchique du travail à l’echelle d’un état. Le système du jus ducale en Pologne”, 
„La storia economica e l’immaginario politico contemporaneo. Europa romana–
Europa feudale–Europa barbara. Le stirpe e la legge”, „Thing und Aeht– zur ver
gleichenden Studien der germanischen und slavischen Stammenverfassung”, nie
kiedy przygotowywane w celach więziennych) budziły zainteresowania uczonych 
z różnych krajów — z Włoch (gdzie współdziałał w pracach wykopaliskowych 
w Torcello), Francji (gdzie publikował w prestiżowym czasopiśmie „Annales”), 
USA, Niemiec, Czech i Anglii. 

Karol Modzelewski należy dziś do grona najbardziej znanych i najbardziej 
cenionych w świecie polskich historyków. Nie tylko z racji swych dokonań ba
dawczych lecz także swej postawy uczonego–humanisty, który za powołanie uwa
ża podejmowanie starań o budowę lepszego, bardziej sprawiedliwego i bardziej 
demokratycznego ładu światowego. Jego zasługi są doceniane. Był senatorem 
III Rzeczypospolitej, został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem — 
Orderem Orła Białego. Wybrany do Polskiej Akademii Nauk pełnił w tej instytucji 
stanowisko wiceprezesa. Co zaś najważniejsze — cieszy się znaczącym autoryte
tem i uznaniem kolegów, przyjaciół, uczniów, także tych licznych nieznanych mu 
osobiście, zamieszkałych w kraju i zagranicą. Należy bowiem do grona „dobrze 
zasłużonych” — nauce i ludziom, Polsce i Europie.
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Od polskiej rewolucji do polskiej gościnności 
(refleksje nieuporządkowane na temat biografii  

Karola Modzelewskiego)

Dla Kamerdynera nikt nie jest bohaterem. 
Nie dlatego, że ten nie był bohaterem, ale 
dlatego, że tamten jest kamerdynerem.

G. W. F. Hegel

Największą trudnością zawodu historyka — lubi powtarzać prof. Karol 
M o d z e l e w s k i  — ale i największym urokiem tego zawodu jest wysiłek 
przenikania w głąb języka i systemu wartości kultury, która różni się od naszej. 
Jak zrozumieć barbarzyńców, o których pisał Tacyt — przywoływany przez 
prof. Modzelewskiego — że „zdrajców i zbiegów wieszają na drzewach, a win
nych tchórzostwa na wojnie lub cielesnej hańby topią w błocie i bagnie przykrywa
jąc z wierzchu gałęziami”?

Zapytajmy przeto — jak rozumieć ludzi, którzy przed półwieczem rozniecali 
bunt przeciw dyktaturze posługując się językiem niezrozumiałym dzisiaj, często 
egzotycznym i obco brzmiącym?

Jak zrozumieć człowieka, który swym życiem odcisnął się tak wyraziście na 
historii najnowszej Polski? Takich ludzi nazywano „dysydentami” — ale jest to 
określenie wymienne. Można je wymienić na: „heretyk”, „buntownik”, „rewolu
cjonista”. Skąd brali się tacy ludzie? Z nieprzystosowania. Zaś nieprzystosowani 
to ludzie rozmaici: geniusze i wariaci, odważni i tchórze, święci i prowokatorzy, 
asceci i obżartuchy, fanatycy i tolerancyjni. Karol Modzelewski był nieprzystoso
wany — z własnego wyboru. Był nietypowy. Był — obok Jacka Kuronia — ojcem 
chrzestnym opozycji demokratycznej. Obaj — jako pierwsi — przekroczyli próg 
legalności i rzucili otwarte wyzwanie dyktaturze komunistycznej. Obaj też zapłaci
li za to bardzo wysoką cenę — wielu lat więzienia. Z czasem Karol Modzelewski 
stał się rewolucjonistą który rozumiał wartość kompromisu i ugody. Z uporem sil
nej indywidualności bronił swej wiary w egalitaryzm i kolektywizm. Fascynował 
go tłum, który upominał się o swoje prawa. A przecież żadne doktryny kolekty
wistyczno–egalitarne, żadne autorytety ideologiczne czy historyczne nie skłoniły 
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8 ADAM MICHNIK

go nigdy, by — wbrew własnemu przekonaniu — szedł za tłumem ludzi zrewol
towanych, którzy krzyczeli: „precz!”. Zawsze był uparty, czyli wierny sobie; za
wsze zdanie zmieniał z trudem. Ale zmieniał to zdanie zawsze w wyniku własnego 
przeświadczenia, a nie pod presją ludzi czy koniunktur. Od wczesnej młodości stu
denckiej był cudownym dzieckiem polskiej nauki historycznej. Był też dzieckiem 
swojego czasu — najpierw młodziutkim, zaangażowanym adeptem marksizmu–le
ninizmu. Potem odnalazł się wśród buntowników Polskiego Października 1956 r., 
gdy dyktaturę komunistyczną poddawano brutalnej krytyce za to, że zaprzeczała 
wartościom, które głosiła i obiecywała.

Na koniec stał się jednym z najwybitniejszych obywateli Polskiej Rzeczy
pospolitej Rogatych Dusz.

I.

Najpierw poznałem matkę Karola, panią Natalię Modzelewską. Musiało to 
być gdzieś w 1962 r. Zupełnie nie pamiętam jak to się stało; pewnie ktoś przysłał 
mnie z czymś do pani Natalii. Poznałem osobę przemiłą i bezpośrednią, tłumaczkę 
„Lalki” Bolesława Prusa na język rosyjski, redaktora pism zebranych Antoniego 
Czechowa w języku polskim. To od niej usłyszałem o Karolu po raz pierwszy. Była 
w swoim synu śmiertelnie zakochana i nieprzerwanie z nim solidarna. W najtrud
niejszych chwilach była wielkim oparciem dla Karola.

Karol był wtedy w Italii na stypendium naukowym. Gdy wnet powrócił, mia
łem okazję poznać go osobiście. Było to jedno z tych spotkań, które odmieniają 
życie. Wtedy właśnie, wspólnie z przyjaciółmi z kilku warszawskich szkół, two
rzyliśmy tzw. Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, zwany także Klubem raczkują
cych rewizjonistów. Inspiratorem tego „tworu” był Jan Józef Lipski, wielka postać 
opozycji demokratycznej. Poznałem go w Klubie Krzywego Koła, gdzie trafiłem 
jako licealista. To Jan Józef, mądry i dobry duch tamtych czasów, namówił mnie 
do takiego pomysłu.

Prelegentów zapraszaliśmy różnych: Zygmunta Baumana, Bronisława Bacz kę, 
Włodzimierza Brusa, Andrzeja Walickiego, Stefana Nowaka, Witolda Dąbrow
skiego, Aleksandra Małachowskiego — no i oczywiście — Karola Modzelewskiego 
i Jacka Kuronia. Karol miał mówić o debatach, które toczyły się na włoskiej le
wicy. Nie pamiętam już, co opowiadał, ale z pewnością był to dyskurs antysta
linowski, rewizjonistyczny, wprost nawiązujący do wartości i tradycji Polskiego 
Października. Taki też był klimat w Klubie Politycznym na Uniwersytecie War
szawskim. Powstanie klubu było pomysłem Karola Modzelewskiego; wykorzystał 
do tego szyld ZMS na UW. Debaty klubowe cieszyły się popularnością i ożywia
ły idee Polskiego Października, zepchnięte już w niebyt. Była to epoka cenzury 
i konserwatywnych rządów Władysława Gomułki; czas „naszej małej stabilizacji”. 
Wtedy wysłuchałem kilkakrotnie publicznych wystąpień Karola Modzelewskiego. 
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Były znakomite, porywały słuchaczy. Mówił jasno, zrozumiale, z troską by być ro
zumianym i z wielkim szacunkiem dla słuchaczy Był wiarygodny i autentyczny — 
trafiał do przekonania. Szybko zyskał ogromną popularność — swymi poczyna
niami ożywiał „stojącą wodę” uczelni. Uparcie przypominał wartości Polskiego 
Października. Krytykował wszechwładzę aparatu partyjnego, powracał do koncepcji 
rad robotniczych, piętnował nierówności społeczne i ograniczenia wolności słowa.

Wiodło to w oczywisty sposób do konfliktu z aparatem partyjnym. Już wtedy 
działał ręka w rękę z Jackiem Kuroniem. Dwójką przyjaciół interesować się zaczę
li funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Aparat zdławił Klub Polityczny, a for
malne potępienie takich inicjatyw przypieczętował Władysław Gomułka w prze
mówieniu na XIII plenum KC PZPR (latem 1963 r.).

Po latach Karol Modzelewski wspominał (w rozmowie z Janiną Jankowską):
„Dla ludzi młodych, traktujących poważnie ideologię komunistyczną równie 

ważna była konfrontacja głoszonego ideału z rzeczywistością. A wypadła ona dru
zgocąco. [...] Dla nas, także dla pokolenia Woroszylskiego, zawalenie się fasady 
ideologicznej stanowiło bardzo silny bodziec do poszukiwań takiego zaprzeczenia 
rzeczywistości stalinowskiej, która mieściłaby się w kręgu wpojonych ideałów. I tu 
tkwi według mnie istota rewizjonizmu. Była to ideologia, która z rewolucji czyniła 
nie środek, tylko swego rodzaju świętość. Stąd nazwanie wydarzeń 56 roku »re
wolucją« — choć one na tę nazwę nie zasługują — jest wynikiem [...] radykalizmu 
niektórych rewizjonistów. Ja się zaliczałem, zwłaszcza później, w 1965 r., do naj
bardziej skrajnego ich odłamu, kiedyśmy wspólnie z Jackiem Kuroniem w »Liście 
otwartym« pisali o konieczności obalenia systemu drogą rewolucyjną. Był to tekst 
rewizjonistyczny i mnie dziś już zupełnie obcy, a rewizjonistyczny dlatego, że nie 
została przecięta pępowina ideologiczna łącząca go nie z systemem, lecz z jego 
ideowym rodowodem”.

II.

Thietmar nie znał „Germanii” i zapewne nic nie wiedział o Tacycie. Ale Thietmar był synem Kościoła, 
a więc wnukiem Rzymu. Z rzymskim historykiem, którego dzieł nie czytał, łączyła go matryca kul
turowego dziedzictwa.

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa” 

Matryca kulturowego dziedzictwa łączyła Karola Modzelewskiego i Jacka 
Kuronia z marksizmem i tradycją ruchów rewolucyjnych. Dla historyka ciekawy 
jest moment, kiedy skrajny rewizjonizm zbuntowanych marksistów doprowadził 
od postulatu reform do przekonania o potrzebie rewolucyjnego obalenia systemu 
dyktatury aparatu biurokratycznego. Była to swoista reinterpretacja jednej z tra
dycji Polskiego Października. Bowiem Polski Październik miał różne twarze. 
Łączyła te twarze wolność. Była to wolność z naciskiem na brak zakazów — we
dle Leszka Kołakowskiego — lub też wolność z naciskiem na większą suweren
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ność od Moskwy i rekonstrukcję polskiej tradycji i tożsamości narodowej — wedle 
grupy dziennikarzy z „Po prostu” skupionych wokół Jana Olszewskiego. Była to 
wreszcie wolność z naciskiem na ludowładztwo i rady robotnicze — symbolem 
tego nurtu był Lechosław Goździk. Nie były te nurty ze sobą sprzeczne, ale z cza
sem różnice między nimi okazały się istotne. Historyk idei powie zapewne, że 
decydujący był moment, w którym autorzy „Listu otwartego” zdefiniowali aparat 
biurokratyczny jako nową klasę rządzącą a konflikt tej nowej klasy z klasą robot
niczą określili jako antagonistyczny.

Ich analiza sięgała — poprzez matrycę kulturową — do myśli Lwa Trockiego 
o „zdradzonej rewolucji”, do książki Róży Luksemburg o rewolucji bolszewic
kiej, do „Nowej klasy” Milovana Dżilasa, no i — oczywiście — do publicysty
ki Polskiego Października. Karol Modzelewski nie wspominał w swoich pracach 
o wpływie Lwa Trockiego — być może chciał po prostu uniknąć dyskryminują
cej etykietki „trockisty”. Natomiast dobrze pamiętam swoje rozmowy z Jackiem 
Kuroniem na ten temat. Jacek mówił, że Trocki był dla niego swoistym objawie
niem. Pozwalał mu przejść na pozycję zasadniczego sprzeciwu wobec władzy, 
a zarazem zachować swój wcześniejszy język, system wartości, symbole i hasła. 
To Trocki przecież wzywał do walki ze stalinowską biurokracją w imię odzyskania 
władzy przez proletariat; to on przeciwstawiał dyktaturze biurokracji — dyktaturę 
proletariatu. Skądinąd Kuroń i Modzelewski nie lubili tego określenia — nazywali 
to demokracją robotniczą. W bibliotece domowej Karola Modzelewskiego widzia
łem kilka tomów pism Trockiego w języku francuskim. On sam wspominał o roz
mowach w Italii z Livio Maitanem, liderem włoskich trockistów. Zauważyłem 
wtedy, że Karol był świetnie zorientowany w geografii ruchu trockistowskiego — 
co było przecież wiedzą wielce ezoteryczną. Wiadomo dzisiaj, że Karol i Jacek 
miewali — bardzo ograniczone — kontakty z trockistami przez Belga Georgesa 
Dobbelera. Wiedzę tę — archiwalną — czerpać możemy z zeznań śledczych i pro
cesowych Ludwika Hassa, który zadenuncjował te kontakty, stając się głównym 
świadkiem oskarżenia na ich procesie.

Jednak Karol — tak jak i Jacek — nie był trockistą. Trockistą był nato
miast Ludwik Hass. Karol nie był trockistą nie tylko dlatego, że nigdy nie wstąpił 
do żadnej organizacji trockistowskiej; ani nigdy nie deklarował się jako trocki
sta. Nie był trockistą, gdyż nigdy nie myślał po trockistowsku, czyli dogmatycznie 
i stadnie.

W latach 1965–1967, kiedy Karol i Jacek przebywali w więzieniu, zgłosili się 
do nas, komandosów, młodzi trockiści z Francji, zafascynowani „Listem otwar
tym”. Szukali kontaktów, wierzyli w renesans trockizmu w Europie Centralnej 
i Wschodniej, także na Kubie. Później przyjeżdżali jeszcze trockiści — też 
z Francji — po rewolcie w grudniu 1970 r. Jednym z nich był późniejszy premier 
Francji Lionel Jospin.

Rozmawialiśmy z nimi sporo; byli bardzo inteligentni i świetnie wyeduko
wani. Mieli w sobie coś z ducha wczesnych komunistów — rewolucjonistów — 
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idealistów. Jednak każda dyskusja wydawała się pod koniec beznadziejnym wale
niem grochem o ścianę. Albowiem znali Prawdę — tę Prawdę przez wielkie „P”. 
Odkryli ją studiując pisma Lwa Trockiego i późniejsze interpretacje dokonywane 
przez przywódców trockistowskich. Każdy cudzy argument konfrontowali z wła
sną doktryną, która rozstrzygała o wszystkim. Dzięki doktrynie znali odpowiedzi 
na wszystkie pytania; nie dręczyły ich żadne wątpliwości. Rozmowa z Innym nie 
była dla nich zaproszeniem do odkrywania nowych perspektyw, lecz wyłącznie 
okazją do agitacji. To nie miała być wymiana myśli, lecz realizacja misji apostol
skiej w celu nawrócenia poganina na prawdziwą wiarę trockizmu. Należeli do sek
ty wtajemniczonych; mieli skłonić mnie do konwersji i nauczyć artykułów nowej 
wiary. Czy trockiści byli — jak im zarzucano — stalinowcami à rebours? Sądzę, 
że — nie i tak. Z pewnością nie byli w żadnej mierze odpowiedzialni za kosz
mar zbrodni stalinowskich, ani za udział w zbiorowym kłamstwie na ten temat. 
Przeciwnie — należeli do wczesnych ofiar stalinizmu i wczesnych demaskatorów 
terroru stalinowskiego. Jednak w ich myśleniu było miejsce na aprobatę bolsze
wickiej dyktatury, terroru — przynajmniej do roku 1924, do śmierci Lenina. I mieli 
oni mentalność rewolucyjnej sekty, pełnej fanatyzmu i nietolerancji. Taki też był 
Ludwik Hass. Poznałem go w Klubie Krzywego Koła; wiedziałem, że był więź
niem łagrów stalinowskich. Rozmawiałem z nim niejednokrotnie. Był wygadany 
— może raczej: wyszczekany — wyuczony znakomicie historii leninizmu i troc
kizmu; początkowo robił duże wrażenie na kilkunastoletnim chłopaku erudycją 
i radykalizmem opinii. Ale wnet ujawnił jakiś tępy upór; w jego dyskursie dostrze
gałem ton przestrogi i pogróżki. Z czasem dostrzegłem jakąś antypatyczną agresję 
wobec wszystkich inaczej myślących, jakieś koszmarne sekciarstwo i doktryner
stwo zespolone z megalomanią, co doprowadziło go z czasem do denuncjowa
nia w śledztwie i na procesach. Później stał się regularnym donosicielem bezpieki. 
Był trockistą doskonałym, choć złamanym przez policję. Zapewne umiał wyjaśnić 
sam sobie te denuncjacje i raporty agenta kolejną fazą dialektycznego procesu hi
storii i walki klas; sojusz taktyczny z bezpieką — pewnie tłumaczył sobie — jest 
niezbędnym elementem strategii w drodze do zwycięstwa rewolucji światowej 
à la Trocki. 

III.

Karol i Jacek byli całkiem inni — mieli w sobie ducha rewolucji, ale nie ducha 
sekty. Byli ludźmi otwartych umysłów; skłonni do refleksji, do namysłu i dialogu. 
Jednak ich „List otwarty” można było odczytywać dwojako: jako projekt intelek
tualny i polityczny, ale też jako szkic nowej doktryny. Tak też — podwójnie — był 
on odczytywany, tak też był poddawany krytyce.

Byłem wtedy z autorami dość blisko i cieszyłem się ich zaufaniem. Nie był 
to dla mnie katechizm nowej wiary, lecz najważniejszy i najciekawszy głos w de
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bacie na temat dyktatury. Ten wywód porażał wewnętrzną logiką, zgodnością 
z marksizmem, wiernością dla systemu wartości socjalistycznych. My, późniejsi 
„komandosi”, traktowaliśmy Jacka i Karola jako antyreżimowych komunistów, 
którzy podjęli walkę o wolność z systemem dyktatury w imię „socjalizmu demo
kratycznego”.

Jednak — nade wszystko — ten dokument był dla nas wyzwaniem i wezwa
niem. Wyzwaniem dla dyktatury i wezwaniem dla naszego pokolenia. Było to we
zwanie do postawy czynnego sprzeciwu.

Autorzy pisali w „Liście otwartym”: „Stosunki produkcji, oparte na biuro
kratycznej własności przekształciły się w okowy rozwoju sił wytwórczych. [...] 
Jedynym i nieuchronnym rozwiązaniem kryzysu ekonomicznego jest zatem obale
nie tych stosunków produkcji, a tym samym obalenie klasowego panowania biuro
kracji”. Dokonać to musi się — jak zawsze w historii rozumianej po marksistow
sku — drogą rewolucji. Grabarzem dyktatury centralnej politycznej biurokracji 
miał być proletariat.

Karol Modzelewski lubił parafrazować słowa Ludwika Waryńskiego wypo
wiedziane podczas procesu. W „Liście otwartym” ta parafraza brzmiała jak pro
roctwo i przestroga: „My nie stoimy ponad historią, my podlegamy jej prawom. 
Rewolucja jest nieuchronnym następstwem ogólnego kryzysu systemu; jej organi
zacyjne i programowe przygotowanie zmniejsza jej społeczne koszty. Jeśli coś jest 
tu zbrodnią przeciw pokojowi wewnątrz kraju, to polityka panującej biurokracji, 
która najpierw stara się zdezorganizować i pozbawić świadomości politycznej ma
sy, a potem próbuje złamać rewolucyjny ruch mas środkami zbrojnej przemiany. 
Pamiętamy Poznań i Budapeszt”.

Po latach — znów przywołam rozmowę z Janiną Jankowską (1985 r.) — tak 
komentował swoją wizję rewolucji z „Listu otwartego”:

„»List otwarty« był łabędzim śpiewem rewizjonizmu [...], rewizjonizm został 
w nim doprowadzony do konsekwencji skrajnych. Ja tego tekstu bardzo nie lubię. 
W echt marksistowskich kategoriach analiza systemu ekonomicznego i społeczne
go z wnioskiem o nieuchronności rewolucji, która go obali, z programową wizją 
państwa opartego na radach robotniczych, nie parlamentarnego, ale z pluralizmem 
politycznym, wolnymi związkami zawodowymi, z prawem do strajku, zniesieniem 
cenzury itp. Wszystko po marksistowsku, bez uwzględniania jakichkolwiek re
aliów politycznych, społecznych, [...] z nadzieją, że w Rosji nastąpi też rewolucja. 
Jest to mi dziś całkowicie obce: cały system pojęciowy, język tego tekstu, sposób 
wartościowania — są do tego stopnia niemożliwe do przyjęcia, że ja tego czytać 
nie mogę. To bardzo smutne, bo jest to jednak fragment mojej własnej biografii”. 
Po upływie kolejnego dziesięciolecia (w 1995 r.) pisał o „Liście otwartym”: „Razi 
mnie, jak prawie wszystkich, język tamtej epoki, w której nawet otwarty bunt, 
niczym średniowieczna herezja, nosił znamię panującej ideologii. Wiem jednak, 
że rewizjonizm jest nie tylko fragmentem mojej osobistej biografii, ale i ogniwem 
naszej wspólnej historii. Wspólnej, czyli obejmującej także tych, którzy nie dali się 
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zbałamucić, lecz nie byli w stanie wyrazić swego sprzeciwu wobec komunizmu. 
Wiadomo, że tradycyjni antykomuniści nie doszli do głosu w pierwszej dekadzie 
po 1956 roku. Stało się tak nie tylko za sprawą wcześniejszych, okrutnych represji 
lecz także w wyniku ideologicznej hegemonii komunistów. W klimacie umysło
wym tamtych czasów podważenie owej hegemonii dokonywało się głównie po
przez rewizjonizm”.

Cóż tu dodać? To fragment także mojej biografii — młodszego kolegi dwóch 
starszych przyjaciół. Ten młodszy kolega spierał się z nimi nieraz, wyposażony 
w bagaż rozmów z Janem Józefem Lipskim i własnym ojcem, z głową wypełnioną 
esejami Leszka Kołakowskiego i artykułami z „Kultury” paryskiej, ale przecież 
chciał iść z nimi — i szedł z nimi — świadomy, że to oni przekroczyli Rubikon od
dzielający niezgodę intelektualną od otwartego sprzeciwu. Właśnie tak było — za 
sprawą Jacka i Karola, „kości zostały rzucone”. 

IV.

Ten młodszy kolega zapamiętał jeszcze coś nader istotnego — postawę dwóch 
starszych przyjaciół w śledztwie i podczas procesu. W śledztwie obaj milczeli jak 
zaklęci. Podczas procesu — utajnionego decyzją sądu — zachowali się w sposób, 
który stał się wzorem dla kolejnych roczników opozycji demokratycznej. Oskarżeni 
zostali o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, które zmierzały do obalenia 
przemocą ustroju politycznego oraz społeczno–gospodarczego” w Polsce. Był to 
art. 23 Małego Kodeksu Karnego. Modzelewski wyszydził ten zarzut w trakcie 
procesu.

„Fałszywą wiadomość — mówił — jest łatwo sprawdzić przy pomocy obiek
tywnych, niebudzących wątpliwości kryteriów. Z poglądem można się nie zgadzać, 
można go atakować, przeciwstawiając mu inny pogląd, ale rozstrzygnięcie [...] nie 
jest sprawą prostą”. „Jesteśmy — kontynuował — aresztowani, oskarżeni i sądzeni 
za głoszenie poglądów politycznych sprzecznych z poglądami oficjalnymi, a nie za 
żadne fałszowanie wiadomości”. Konstytucja gwarantuje wszystkim wolność sło
wa. „Z natury rzeczy — mówił Modzelewski — wolność słowa nie jest wolnością 
powtarzania tego, co mówi rząd, tylko jest wolnością głoszenia poglądów rozbież
nych z poglądami oficjalnymi”.

Następnie powtórzył wspólne polityczne credo: przeciw systemowi monopar
tyjnemu, przeciw policji politycznej, przeciw cenzurze prewencyjnej, za prawem 
do strajku, za pełną wolnością słowa i zgromadzeń, wreszcie — za władzą rad 
robotniczych.

Andrzej F r i s z k e, autor znakomitej pracy „Anatomia buntu”, komentując te 
słowa Karola Modzelewskiego zauważał, że godził on „w splot słoneczny syste
mu, ukazując, że oskarżenie i stojące za nim państwo nie może przywołać mark
sizmu na obronę prawomocności i klasowej słuszności realizowanego systemu, że 
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opiera się tylko i wyłącznie na zasadzie przemocy i arbitralnej obrony interesów 
istniejącego aparatu”.

Te słowa historyka są najlepszym komentarzem do tamtego procesu i tamtego 
wyroku. Nie należałem — powtórzmy — do bezkrytycznych czytelników „Listu 
otwartego”. Nie wierzyłem w rewolucję proletariacką stukającą do polskich bram, 
nie wierzyłem też w państwo rządzone przez Centralną Radę Robotniczą. Także 
wizja międzynarodowej rewolucji robotniczej wydawała mi się wątpliwa. A prze
cież dzisiaj, po tylu latach, kiedy odczytuję na nowo tamte słowa Karola, wspo
minam tamten proces, któremu towarzyszyłem stercząc pod salą sądową, ogarnia 
mnie wzruszenie godne ówczesnego studenta. Mam świadomość, że tych dwóch 
śmiałków otworzyło nową kartę historii Polski.

Po śmierci Milovana Dżilasa Karol Modzelewski pisał o ludziach, którzy — 
nie będąc maszynistami „lokomotywy historii” — byli „zwrotniczymi” — przesta
wiali zwrotnice. Milovan Dżilas — napisał Modzelewski — „zwrotnicę naszego 
wieku przestawił piórem, pisząc książkę”.

Rewelacją tej książki „okazał się dobór kluczowego pojęcia i terminu. Pisząc 
o panowaniu nowej klasy biurokratów politycznych, Dżilas dał systemowi komu
nistycznemu nazwę odpowiednią do klimatu umysłowego epoki. [...] Odczarował 
tabu; przekreślił znak równania między zniesieniem prywatnej własności fabryk 
a zniesieniem klas. Biurokracja polityczna — wywodził — rozporządza państwo
wymi środkami produkcji i korzysta z nich we własnym interesie, jest więc ich 
właścicielem, nową klasą wyzyskiwaczy. To co wydawało się ideologiczną osłoną 
komunizmu, obróciło się ostrzem przeciw niemu. System został ugodzony w serce 
własną bronią”.

Karol Modzelewski pisząc o roli książki Dżilasa, napisał mimowiednie o histo
rycznym znaczeniu „Listu otwartego”, który sporządził wraz z Jackiem Kuroniem. 
Warto wszakże dorzucić, że autorzy „Listu otwartego”, tego „łabędziego śpiewu” 
rewizjonizmu, zademonstrowali nie tylko wielką odwagę i wiele utopijnej naiwno
ści. Wykazali się oni także genialną intuicją. W roku 1965 przepowiedzieli burzę 
protestów robotniczych. W grudniu 1970 r., gdy obaj siedzieli w więzieniu, ich 
przepowiednia okazała się proroczo trafna. 

V.

Jako zawodowy historyk jestem świadom niebezpieczeństw związanych z występowaniem w po
dwójnej roli: słowa wypowiedziane lub napisane przeze mnie kilka lat temu stanowią materiał źródło
wy, którego edycję sam przygotowuję.

Karol Modzelewski

Wprawdzie historykiem jestem tylko z racji wykształcenia, to przecież nor
my profesjonalne i etyczne tej korporacji zawodowej towarzyszą moim próbom 
publicystycznym. Stąd niepokój, który towarzyszy mi podczas pracy nad moim 
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portretem Karola Modzelewskiego. To jest portret sporządzony przez świadka epo
ki i przyjaciela osoby portretowanej. Ten przyjaciel selekcjonuje fakty i formułuje 
opinie na wskroś subiektywne, odwołuje się do własnej — często zawodnej — pa
mięci, nadaje wydarzeniom opisywanym i cytowanym tekstom znaczenia własne.

Karola Modzelewskiego znam pół wieku. Od pierwszych lat podziwiałem 
go za to, że należał do tych najpierwszych, którzy potrafili — w imię ideałów 
wolności i sprawiedliwości — zaryzykować wszystko; potrafili „rzucić na stos 
swój życia los” wtedy, gdy byli — on i Jacek Kuroń — tak bardzo osamotnieni. 
Podziwiałem go i później za odwagę i konsekwencję — no i za to, kim zawsze 
był: błyskotliwym i przenikliwym, precyzyjnie i jasno myślącym intelektualistą; 
za to, że potrafił łączyć radykalizm w postępowaniu z tolerancją dla cudzego po
stępowania; że surowości własnych zasad towarzyszyła u niego wyrozumiałość dla 
słabości u innych.

Tych cnót i obyczajów uczył nas, swoich młodszych przyjaciół — prawda, że 
z różnymi rezultatami. Byliśmy wdzięczni Karolowi za te lekcje sprzeciwu, odpo
wiedzialności, racjonalnego myślenia, klarownego języka, wreszcie — szacunku 
dla wartości nauki i kultury, które stanowią przecież o pięknie i wartości naszego 
życia. Jakże tu silić się na obiektywizm? Karol przestrzegał przed apologetyką 
i hagiografią. Z tego, co napisałem wynika, że nie do końca jestem posłuszny tym 
przestrogom. Postaram się jednak ocalić choć garść heretyckich niepokojów. 

VI.

Ludzie nieżyczliwi mówili o nim „czerwony książę” — dziecko najwyższej 
partyjnej nomenklatury. A przecież data i miejsce urodzenia bynajmniej tego nie 
wróżyły — rok 1937, Moskwa. Trudno o gorszy kontekst. To był koszmarny rok 
w historii Związku Sowieckiego. Wtedy, w Moskwie — powiadał Ilia Erenburg — 
„wszystko było możliwe; było możliwe nawet to, że kogoś nie aresztowano”.

Naturalny ojciec Karola został aresztowany właśnie wtedy; wtedy też uwięzio
no drugiego męża jego matki — Zygmunta Modzelewskiego. Zygmunta zwolniono 
po dwóch latach, był w wojsku Berlinga, a po wojnie pełnił funkcję ministra spraw 
zagranicznych. Do końca życia (1954 r.) należał do komunistycznej nomenklatury. 
Miał bogatą przeszłość przedwojennego komunisty; przez świat władz partyjnych 
był bardzo szanowany. Był szanowany również poza tym światem. Z wielkim sza
cunkiem wyrażał się o Zygmuncie Modzelewskim — słyszałem to osobiście — 
zarówno Antoni Słonimski, jak i Czesław Miłosz. Świat przed Karolem otwierał 
wszystkie bramy — był dzieckiem „czerwonej burżuazji”. I oto „czerwony ksią
żę”, żyjący dostatnio w latach biedy epoki stalinowskiej, wychowany w klimacie 
wiary komunistycznej stał się buntownikiem prowadzonym w kajdankach na salę 
sądową.
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Trudno dziś objaśnić tamte emocje. Dziś mam nieraz wrażenie, że więcej za
ufania wzbudzają świadectwa ubeków i agentów niż relacje ich ofiar. Mam też 
i inne wrażenie — dzisiaj wszyscy wiedzą, co będzie, ale nie wiedzą — i nie chcą 
wiedzieć — co było. A był to czas osobliwy, gdy studentowi pierwszego roku nie 
przychodziło do głowy, że są obok ludzie, którzy tak heroicznie definiują swój los 
na całe życie. Ci ludzie dokonują prawdziwego zerwania z systemem; dokonują 
wyboru moralnego, by żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami. I byli ci inni, 
którzy — także na moich oczach — wybrali swój los oprawców: agentów, szpicli, 
oficerów śledczych, prokuratorów i prowokatorów.

Moi starsi przyjaciele przemienili w wartość moralną swój sprzeciw wobec 
tego, co knebluje, dławi, poniża ich samych i innych. I poświęcali temu życie.

A był to czas, gdy bohaterowie dni wczorajszych byli już zmęczeni, a nowi 
bohaterowie nie pojawili się jeszcze na horyzoncie; czas łagodnego zakłamania 
i konformizmu zrodzonego przez bezradność. I oto ktoś przerwał zmowę milcze
nia; ktoś powiedział głośno, że „król jest nagi”. Jakaś klamka zapadła. Na koryta
rzu sądowym nie byłem świadkiem walki klas, lecz walki sumień.

No więc spoglądałem na nich skutych kajdankami i zastanawiałem się: cóż 
za głupota zrodziła decyzję tak podłą i okrutną? Przez następne lata wielokrotnie 
bywałem prowadzany na sale sądowe w kajdankach; była to już normalność, która 
nie robiła wrażenia. Ale wtedy, w lipcu 1965 r. myślałem o ludziach, którzy zde
cydowali o skuciu kajdankami Jacka i Karola z pogardą, której towarzyszyła silna 
domieszka nienawiści.

Ale oni, Karol i Jacek, umieli zawsze uchronić się od pogardy i nienawiści do 
swych oprawców. Zawsze podziwiałem ich z tego powodu.

VII.

W artykule o Dżilasie Modzelewski przypomniał, że autor „Nowej klasy” na
leżał do ścisłego kierownictwa partii komunistycznej Jugosławii w okresie wojny 
z faszyzmem, a potem w momencie zerwania Tito ze Stalinem. Jego bunt nastąpił 
później, a uwieńczony został „Nową klasą”. Za tę książkę Dżilas zapłacił latami 
więzienia; nigdy nie skapitulował. Poznałem Dżilasa w Belgradzie, na początku 
1991 r. Odwiedziłem go w mieszkaniu i — przy znakomitej śliwowicy domowej 
roboty — rozmawialiśmy przez kilka godzin. Był człowiekiem mądrym, demo
kratą bez złudzeń utopijnych, myślącym jasno, zrównoważonym. Był też patriotą 
jugosłowiańskim pełnym niepokoju. Obawiał się eksplozji nacjonalizmów republi
kańskich, które wnet miały rozsadzić Jugosławię.

Pytałem go o przeszłość. Swoje zaangażowanie w komunizm traktował spo
kojnie — był zdania, że w latach wojny był to dla Jugosławii wybór rozsądny 
— i jedyny możliwy. „Przecież powrót do przedwojennej monarchii nie wchodził 
w grę” — zauważał trzeźwo.
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Terror lat powojennych objaśniał logiką wojny domowej, typową dla wszyst
kich rewolucji europejskich — angielskiej, francuskiej, bolszewickiej; także spe
cyfiką konfliktów na Bałkanach. „Uczestniczyłem w tym w dobrej wierze — prze
cież byłem komunistą »wierzącym«”.

Ewoluował stopniowo, ale względnie szybko — jego pierwsze krytyczne ar
tykuły pojawiły się chyba już w 1953 r. „Nowa klasa” była rozwinięciem i podsu
mowaniem krytyk i obserwacji Dżilasa, tak jak „List otwarty” był ostateczną kon
sekwencją radykalnych idei Polskiego Października. Dżilas ogromnie szanował 
Jacka i Karola; mówił o nich z podziwem. Podziwiał Polskę i „Solidarność”. Ale 
bardzo niepokoił się o przyszłość Jugosławii. Zrozumiałem ten niepokój w trak
cie licznych rozmów belgradzkich: myśleniem inteligencji belgradzkiej zawład
nął nacjonalizm wielkoserbski. Wciąż powtarzali o szowinizmie Albańczyków 
z Kosowa i o „ustaszach” z Zagrzebia. Telewizja serbska codziennie emitowała 
archiwalne fotografie masowych grobów Serbów zamordowanych przez żołnierzy 
reżimu Ante Pavelicia, lidera chorwackich faszystów.

Natomiast o Dżilasie mówiono jak najgorzej — wypominano mu uparcie, że 
był w kierownictwie reżimu komunistycznego i wraz z Tito pacyfikował Serbię 
po wojnie. Dodatkowo oskarżano go, że chce bronić Jugosławię przed rozpadem, 
zamiast głosić chwałę wielkoserbskiego nacjonalizmu. „Był komunistą i pozostał 
komunistą” — słyszałem wciąż o Dżilasie. Nie umiałem tego pojąć. Dlaczego 
Belgrad nie jest dumny ze swego bohatera? Dlaczego Jugosławia nie demonstruje 
światu, że to jej obywatel był — mówiąc językiem Modzelewskiego — ważnym 
„zwrotniczym” historii? Nie rozumiałem jeszcze, że Jugosłowian nie interesowała 
już wtedy transformacja demokratyczna ich wspólnego państwa, lecz destrukcja te
go państwa. I nie pojmowałem jeszcze tej prawidłowości, która nakazuje ludziom 
akceptującym przez lata dyktaturę — z niewiedzy czy ze strachu — nie cierpieć 
tych pierwszych odważnych, płacących w osamotnieniu wysoką cenę za wierność 
postawie sprzeciwu.

Kiedy potem czytałem w gazecie rosyjskiej, że Sołżenicyn został uwięziony 
i skazany na lata łagru za trockizm; kiedy czytałem w polskim dzienniku, że Kuroń 
i Modzelewski zostali uwięzieni i skazani za krytykę liberalnej polityki Gomułki 
wobec Kościoła — wracałem myślą do Dżilasa, któremu inteligenci — antyko
muniści ostatniej godziny — wciąż wypominali zaangażowanie komunistyczne. 
Obwiniali go o powojenny komunizm, ale wyczuwałem w ich reakcjach gniewną 
zawiść — nie mogli darować pierwszeństwa w niezależności duchowej i odwadze. 
Dżilas należał do tej formacji komunistów, która wybierała komunizm w imię non
konformizmu i buntu; dla nich komunizm był znakiem protestu i nadziei na świat 
równości i sprawiedliwości. Było trochę takich komunistów: Imre Nagy, Josef 
Smrkovsky, Frantisek Kriegel, Milan Šimečka, Robert Havemann. Ich biografie 
— niejednoznaczne, skomplikowane, często trudne do zrozumienia — wciąż cze
kają na historyków. Z pewnością jednak nie zasługują na wzgardliwe wzruszenie 
ramionami.
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Ci komuniści miewali też dzieci. Syn Milana Dżilasa, Alexa Dżilas, dość 
wcześnie odnalazł się w kręgu krytyków dyktatury w Belgradzie. Syn Laszlo 
Rajka, komunisty węgierskiego zamordowanego przez reżim Rakosiego po pro
cesie pokazowym w 1949 r., też Laszlo Rajk, należał do ścisłego kręgu węgier
skich dysydentów. Rudolf Slansky, syn i imiennik komunisty z wąskiego kierow
nictwa, skazanego w pokazowym procesie w 1952 r., był sygnatariuszem Karty 
77. Paweł Litwinow, wnuk Maksyma, szefa sowieckiego MSZ w epoce Stalina, 
był wśród kilku mężnych Rosjan, którzy w sierpniu 1968 r. protestowali na Placu 
Czerwonym w Moskwie przeciwko interwencji w Czechosłowacji. W Polsce, poza 
Karolem Modzelewskim, można by znaleźć niemało dzieci z komunistycznych ro
dzin w kręgach opozycji demokratycznej. Skąd się to brało?

Komunizm miał różne twarze. Miał twarz tępego posłuszeństwa wobec partii, 
miał twarz okrutnego terroru; miał twarz zaślepionej, fanatycznej wiary w doktry
nę. Ale miał też — powtórzmy — twarz nonkonformizmu i odwagi, buntu i ma
rzenia.

Ci, których wychowywano w klimacie szacunku dla buntu i marzenia, nie
uchronnie wkraczali na drogę sprzeciwu wobec dyktatury — choćby to przypra
wiało ich rodziców o lękliwe bicie serca. 

VIII.

Karol i Jacek opuścili więzienie w 1967 r. — wiosną (Jacek) i latem (Karol). 
Zastali krajobraz polityczny odmienny; środowisko studenckie było rozpolity
kowane na sposób opozycyjny. Przez Polskę przewalił się ostry konflikt między 
państwem a Kościołem. Tłem konfliktu był list biskupów polskich do bisku
pów niemieckich z pamiętnym zwrotem o przebaczeniu i z prośbą o przebacze
nie. Uniwersytet Warszawski był zbulwersowany reakcjami władz partyjnych 
na przemówienie Leszka Kołakowskiego z okazji dziesiątej rocznicy Polskiego 
Października. Kołakowski i Krzysztof Pomian — drugi mówca — zostali usunię
ci z PZPR, co z kolei wywołało liczne protesty pracowników naukowych i lite
ratów; wielu z nich także rozstało się z partią. Innym wydarzeniem była publi
kacja książki Adama Schaffa „Marksizm a jednostka ludzka” i towarzysząca jej 
debata. Ujawniły się wtedy głębokie podziały w tzw. froncie ideologicznym par
tii. Wszyscy czuli, że zbliża się moment przesilenia politycznego. Kampania pra
sowa towarzysząca „wojnie sześciodniowej” na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza 
przemówienie Gomułki, który nazwał Żydów w Polsce potencjalną „V kolumną” 
wskazywała na rozmiar kryzysu.

Karol i Jacek wyszli z więzienia nieco odmienieni. Dla nas, „komandosów” 
— jak nazwały nas władze partyjno–bezpieczniackie — byli naturalnymi przy
wódcami środowiska opozycyjnego. Obaj aprobowali to z pewną ostrożnością. 
Zwłaszcza Karol Modzelewski — dobrze to pamiętam — wyszedł z więzienia ja
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ko „rewolucjonista po przejściach”; teraz czuł ogromną odpowiedzialność za los 
swych młodszych przyjaciół i wyznawców. Obserwował pilnie i z troską politykę 
„zaciskania pętli” przez władze. Namawiał nas do umiaru, przestrzegał przed kon
sekwencjami, uświadamiał czarne scenariusze. Wszelako nie uchylał się od za
angażowania. Uczestniczył w proteście przeciw konfiskacie „Dziadów” na scenie 
Teatru Narodowego; brał udział w naszych potajemnych debatach; był autorem 
wielu haseł i ulotek.

Daleki był od euforii; dobrze wiedział, do czego zdolna jest władza. Rozumiał 
jednak nasze racje: nie mieliśmy innego wyjścia. Mogliśmy skapitulować i scho
wać ogon pod siebie albo bronić publicznie swoich racji. Decyzja o zwołaniu wie
cu 8 marca 1969 była nie tylko aktem obrony „Dziadów” Mickiewicza, nie tylko 
znakiem solidarności z protestami polskich pisarzy; nie tylko głośnym krzykiem 
o wolności demokratyczne — była to także forma naszej samoobrony. Nie chcie
liśmy czekać aż nas — pojedynczo i po cichu — usuną z Uniwersytetu bezprawną 
decyzją ministra Henryka Jabłońskiego.

9 marca późnym wieczorem spotkałem Karola w celi przejściowej w piwni
cy Pałacu Mostowskich, gdzie mieściła się komenda warszawskiej milicji i areszt. 
Powiedział do mnie wtedy ze smutnym uśmiechem: „No cóż, Adasiu, mamy oto 
spektakl »Dziadów« na prawdziwej scenie narodowej”.

Następnego dnia zawieziono nas obu do więzienia na ul. Rakowieckiej. Resztę 
„wypadków marcowych” obserwowaliśmy już z więziennej perspektywy. Jednak 
dla Karola — jak i dla nas wszystkich — śledztwo, później proces, w sprawie od
powiedzialności za te „wypadki” były formą udziału w tym największym proteście 
naszej generacji. W ciągu miesiąca zdławiono ruch studencki, który ogarnął całą 
Polskę. Teraz nadszedł czas na łamanie uwięzionych.

Wzory były znane i sprawdzone — procesy stalinowskie. Oczywiście była 
to miniatura pierwowzoru — nie było przecież tortur, wyroków śmierci. Jednak 
filozofia władzy była niezmienna — nie wystarczała kara kilku lat więzienia dla 
oskarżonych. Musieli oni przedtem być znieważeni i opluci, zohydzeni w oczach 
społeczeństwa, wykluczeni z wspólnoty narodowej. Mieli też oni — oczywiście — 
wyznać publicznie swoje winy, przyrzec poprawę i prosić o łagodny wymiar kary.

Mówiąc inaczej — mieliśmy wyrzec się godności, unicestwić się własnymi rę
kami. Oficerowie SB uczynili wiele, by taki był rezultat śledztwa i procesu. Sięgali 
po chwyty podłe i prowokacje przemyślne; także po otwarty antysemityzm. Ale 
i tym razem trafiła kosa na kamień, czyli bezpieka na Karola i Jacka. Obaj znów 
byli niezłomni. Agent umieszczony w celi z Karolem pisał w raporcie dla oficera 
SB, że Modzelewski ,jest zapalczywym przeciwnikiem Związku Radzieckiego”, 
że „Czechosłowacja wstępuje na właściwą drogę”, a „kolejnym krajem, który tak 
uczyni będzie Polska”. Trudno o lepszy dowód niezłomności ducha — Karol był 
przestępcą „nierokującym nadziei”. Podczas procesu obaj — Karol i Jacek — 
wzięli na siebie pełną odpowiedzialność za działania swoich młodszych przyja
ciół. Obaj „grali własnym ciałem”; byli dowódcami, którzy nie wysyłali żołnierzy 
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pod kule, lecz szli w pierwszym szeregu. Tamten proces znów był wojną sumień. 
Prokurator — przez litość nie wymienię nazwiska tego łajdaka — cytował nazwi
sko panieńskie matki Karola, by dowieść jego pochodzenia żydowskiego. Karol 
Modzelewski odpowiedział na to w sposób wart zapamiętania.

„Jakie znaczenie — pytał — w postępowaniu sądowym ma brzmienie panień
skiego nazwiska mojej matki? Różne interpretacje są tutaj oczywiście możliwe. 
Po pierwsze czy ma to jakiekolwiek znaczenie prawne? Owszem, było takie pań
stwo w Europie, w którym to miało znaczenie prawne, były takie ustawy, ale nie 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie ma takiego prawa w PRL i nie będzie, 
żeby kryterium różnicowania obywateli było nazwisko matki, babki, dziadka. [...] 
Pierwszy raz w życiu zetknąłem się z taką argumentacją dlatego odpowiem na nią 
przy użyciu argumentu, którego dotąd nigdy w życiu nie chciałem używać. Otóż 
nikt z nas tu zasiadających ze swojej polskości legitymować się nie potrzebuje. 
Mówi się o chlebie, którego spożywanie w kraju ojczystym wiąże. Jest pewien 
gatunek chleba, który wiąże szczególnie silnie: jest to mianowicie w moim przeko
naniu chleb więzienny. My smak tego chleba znamy. My go spożywamy czwarty 
rok, z niewielką przerwą, z rzędu. Spożywamy go po raz drugi z własnego, świado
mego wyboru. To jest nasza legitymacja, której nie zrównoważy żadna legitymacja 
służbowa żadnego państwowego urzędu”. Jacek Kuroń był równie jednoznaczny. 
„Antysemityzm — mówił — nie jest u nas, jak sądzą niektórzy, problemem sztucz
nym. Jest problemem żywym, a jak żywym, widzieliśmy, gdy zaczęto sięgać do 
panieńskich nazwisk matek. Istota tego antysemityzmu rasistowskiego sprowa
dza się do tego, aby przerzucić odpowiedzialność za grzechy systemu, za wady 
w funkcjonowaniu władzy, na obcoplemiennych. [...] W toku śledztwa oficerowie 
śledczy czynili duży wysiłek, aby także u mnie znalazło się wśród przodków jakieś 
żydowskie nazwisko. Gdy nie udało się zrobić ze mnie Żyda, chcieli bodaj uczynić 
ze mnie Ukraińca. Byleby móc mnie napiętnować jako obcoplemieńca.

Były takie dni w śledztwie, kiedy chciałem uznać się za Żyda. Są bowiem sy
tuacje kiedy uczciwy człowiek powinien uznać się za Żyda”.

Nawet dziś, po wielu latach, czytam wypowiedziane wtedy słowa Karola 
i Jacka ze ściśniętym gardłem. Dobrze pamiętam tamten czas trafnie określany 
przez Leszka Kołakowskiego jako „inwazja pluskiew”. Słowa Karola i Jacka, mo
ich uwięzionych przyjaciół, były policzkiem wymierzonym w mordę plugastwu 
epoki, w której partia komunistyczna uznała antysemityzm za swoją ideologię 
i swój program polityczny. To nie były słowa polityków — to mówili wychowaw
cy nowego pokolenia.

Są słowa, które ranią i zabijają. Takie słowa wypowiedział wtedy — w marcu 
1968 r. — Władysław Gomułka w Sali Kongresowej pod adresem Pawła Jasienicy 
czy Antoniego Słonimskiego; także pod adresem polskich Żydów.

Ale są też słowa, które ocalają człowieczeństwo, przywracają do życia, chro
nią od rozpaczy. Takimi były słowa wypowiedziane przez Karola i Jacka w sali 
sądu wojewódzkiego w Warszawie w styczniu 1969 r. Te słowa pozwalały żywić 
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pewność, że wygrana nienawiści i przemocy nie jest — i nie może być — osta
teczna; że nie przegraliśmy swojego życia dochowując wierność wartościom, które 
deptano na naszych oczach. To była bardzo ważna lekcja. Słowa moich przyjaciół 
zapamiętałem na resztę życia. 

IX.

Nie da się pisać o Karolu Modzelewskim nie pisząc o Jacku Kuroniu. Przez 
wiele lat byli jak polityczni bracia syjamscy. Dla jednych stanowili wspólny obiekt 
uwielbienia (np. dla moich przyjaciół i dla mnie), dla innych — wspólny symbol 
zagrożenia. W listopadzie 1964 r. zastępca Prokuratora Generalnego PRL — cytuję 
za znakomitą książką Andrzeja Friszke „Anatomia buntu” — tak ich charaktery
zował: „Wydaje się, że od wielu lat nie było w kraju grupy przestępczej, składa
jącej się z ludzi o takim poziomie intelektualnym, która by opracowała program, 
zawierający tak szczególnie nienawistne w stosunku do ustroju socjalistycznego 
tezy i sformułowania”. Sam Modzelewski pisał o Jacku Kuronia w trzydzieści lat 
później:

„Najbliższy był mi zawsze Jacek Kuroń. Mam na myśli nie tylko to, że 
w 1965 r. i ponownie w 1969 r. zasiedliśmy we dwóch na ławie oskarżonych i zo
staliśmy skazani za czyny popełnione wspólnie [...]; i nie tylko to, że w latach 
1981–84 byliśmy obaj w [...] Jedenastce”, więzionej pod fantastycznymi zarzu
tami, faktycznie zaś za legalną działalność związkową. Mam na myśli przede 
wszystkim sprawdzone wielokrotnie [...] ogromne podobieństwo wartościowania, 
rozumowania i wniosków praktycznych. Rozumieliśmy się jak mało kto.

Można było posadzić nas w różnych pokojach i zadać to samo polityczne py
tanie, a odpowiedź brzmiałaby niemal identycznie”.

Nie mam wątpliwości, że Jacek myślał tak samo o Karolu. Byli przyjaciółmi 
najbliższymi w sensie politycznym i ludzkim. A przecież zawsze byli odmienni.

Obaj, Karol i Jacek, mieli jakby po dwie dusze. Pierwsza z nich — wspólna — 
była duszą rewolucjonisty i człowieka lewicy. Łączył ich etos pierwszych polskich 
socjalistów, tych z „Proletariatu”, jak Ludwik Waryński; także tych z PPS czy 
SDKPiL, jak Kazimierz Kelles–Krauz, Róża Luksemburg czy Ludwik Krzywicki. 
To było im wspólne. Różniły ich „drugie” dusze.

Jacek Kuroń był w swej „drugiej” duszy pedagogiem, wychowawcą–pa
sjonatem. To skierowało go na drogę życiową wiodącą do harcerstwa. Karol 
Modzelewski był historykiem–pasjonatem, uczonym–mediewistą.

Jacek miał w sobie jakiś magnetyzm — jak magnes opiłki żelaza, tak on wciąż 
przyciągał do siebie ludzi; zwykle coraz młodszych. Był dla nich autorytetem, 
mentorem, nauczycielem, przyjacielem, opiekunem. Tkwił w nim żywioł, typowy 
dla przywódcy tłumów. Porywał te tłumy swoimi przemówieniami pełnymi żar
liwości i wiary, pasji i gniewu. Był też Jacek człowiekiem bardzo towarzyskim, 
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trochę taki brat łata. Uwielbiał być duszą towarzystwa, zawsze w centrum uwagi, 
słuchany i podziwiany.

Karol zawsze był inny. Jego sposób bycia, pełen uroku osobistego, krył w so
bie szczególnego rodzaju arystokratyzm, dystans wobec świata, chłodny spokój, 
dyskrecję uczuć i doskonałą kontrolę własnych emocji. Mówcą był znakomitym, 
ale też innego rodzaju niż Jacek. Gdy wywód Jacka był emocjonalny, nierzadko 
nieco chaotyczny, to dyskurs Karola, w którym spokojna powaga łączyła się z nie
zrównaną inteligencją, przywodził na myśl maszynę do myślenia. Tak zapamięta
łem ich obu z tamtych lat. 

X.

Obaj opuścili więzienie jesienią 1971 r. Po marcowych czystkach, po inter
wencji w Czechosłowacji, po emigracji wielu przyjaciół, wreszcie po buncie ro
botników Wybrzeża, który zmiótł ze sceny ekipę Gomułki — Polska była innym 
krajem. Do władzy doszedł Edward Gierek. Moczar — symbol marcowego łajdac
twa — został zmarginalizowany. Zmienił się język władzy; zamiast gróźb pojawi
ły się obietnice. Opozycja była swoiście rozbita. Wciąż istniało środowisko, ale 
nie istniały żadne formy aktywnych działań. Inteligencja lizała rany pomarcowe; 
społeczeństwo cieszyło się z gierkowskiej „odnowy”; przywódców strajkowych 
z grudnia 1970 r. stopniowo eliminowano. My, marcowi komandosi, po opusz
czeniu więzień podejmowaliśmy jakieś prace zarobkowe, wznawialiśmy przerwa
ne studia, konspirowaliśmy ostrożnie. Kolportowaliśmy publikacje emigracyjne, 
przemyciliśmy do „Kultury” paryskiej zapis magnetofonowy ze spotkania Gierka 
ze stoczniowcami Szczecina. Nie było tego wiele, ale też nikt więcej od nas nie 
oczekiwał. Karol i Jacek nie mieli w sobie nic z kombatantów. Nie lubili wspomin
ków; byli ludźmi czynu. Kiedy na polityczne czyny nie było żadnej koniunktury, 
uznali, że ich czynem będzie pisanie. Karol zajął się pisaniem o historii.

„Po obu więzieniach — opowiadał w 1985 r. Janinie Jankowskiej — wróciłem 
do pracy zawodowej z takim wygłodzeniem, że nie ciągnęły mnie nazbyt spotkania 
w starym gronie, siłą rzeczy kombatanckie”. Karol wyjechał do Wrocławia, gdzie 
otrzymał pracę w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

Był to zresztą rezultat jego oceny sytuacji politycznej. „Uważałem — opowia
dał w tymże wywiadzie — że to, co robi Gierek, daje szansę na pewną stabilizację 
społeczną na znośnych warunkach. Po 68 roku, po Czechosłowacji, byłem skłonny 
brać pod uwagę nowy element, który niosły doświadczenia społeczne. Mianowicie, 
że wszelkie rewindykacje i wszelkie zmiany w Polsce powinny mieścić się w ta
kich ramach, aby nie stało się naszym udziałem to, co spotkało Czechów, przed
tem Węgrów, a jeszcze wcześniej Niemców wschodnich. Ponadto oceniałem ja
ko ujemny bilans wydarzeń marcowych w Polsce, uważając, że straty poniesione 
przez kulturę i naukę polską były głębokie i trudno odwracalne. [...] Nie widziałem 
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konieczności, żeby kontestować podjętą przez Gierka próbę wyjścia z kryzysu gru
dniowego”. Karol oczywiście wiedział najlepiej, dlaczego postąpił tak, jak postą
pił; dlaczego odsunął się od „marcowych” przyjaciół politycznych, a w ich spo
tkaniach podejrzewał obecność jedynie kombatanctwa. Osobiście nie podzielałem 
tych nowych ocen Karola. Inaczej oceniałem bilans marca 68; inaczej oceniałem 
politykę Gierka. Sądziłem wtedy, być może niesprawiedliwie, że Karol po prostu 
miał dosyć życia w codziennym oczekiwaniu na bezpiekę, miał dość kolejnych 
rewizji i zatrzymań, dość ciągłego ryzyka kolejnych lat więzienia. Chciał teraz żyć 
normalnie i pracować naukowo.

Byłem też przekonany, że nikt nie ma prawa stawiać Karolowi zarzutów z tego 
tytułu; pamiętam dość ostry spór z Jerzym Giedroyciem po jakiejś niemądrej notce 
w „Kulturze” o Karolu.

Z Jackiem było inaczej. Mieszkał nadal w Warszawie; pracował nad nową syn
tezą własnych przemyśleń o polityce i konfliktach społecznych. Jednocześnie pisy
wał — pod pseudonimami artykuły do pism emigracyjnych („Kultura”, „Aneks”) 
oraz katolickich („Znak”). Wtedy — sądzę — nastąpiło rozejście dwóch przyja
ciół. Zachowali przyjaźń osobistą ale politycznie wybrali odmienne sposoby bycia 
— i życia. Aż do sierpnia 1980 roku.

W tym czasie Polska zmieniała się nieprzerwanie. Załamały się nadzieje zwią
zane z polityką ekipy Gierka. Pojawiły się protesty w sprawie więźniów politycz
nych (Czuma, Niesiołowski — sprawa „Ruchu”), w sytuacji Polaków w ZSRR, 
poprawek do Konstytucji. Pisarze zaczęli publikować książki w wydawnictwach 
emigracyjnych (Orłoś, Madej, Bierezin, Kazimierz Brandys). W czerwcu 1976 r. 
doszło do protestów robotniczych przeciw podwyżce cen, na co władze odpowie
działy represjami. Powstał Komitet Obrony Robotników, Polska znów zmieniała 
skórę.

Na wydarzenia te obaj przyjaciele reagowali odmiennie. Jacek Kuroń był ak
tywnym organizatorem akcji protestów konstytucyjnych i protestów przeciw an
tyrobotniczym represjom po czerwcu 1976 r. Był — wreszcie — najważniejszym 
członkiem KOR. Karol Modzelewski zaznaczył w owym czasie swoją obecność 
w życiu publicznym głośnym listem otwartym do Edwarda Gierka.

List do Gierka — natychmiast upowszechniony — był analizą sytuacji i per
swazją wobec szefa partii. Był również sformułowaniem nowego pomysłu poli
tycznego. Zgodnie ze swoimi wnioskami z 1971 r., Modzelewski pozostał na swój 
sposób wierny sobie i swojej trosce aksjologicznej o interes klasy robotniczej. 
„Sprawę robotniczą” lokował w kontekście „sprawy polskiej”, ale to „sprawa ro
botnicza” była kluczem do koncepcji reformatorskiej. Pamiętam, że czytałem ten 
list z zachwytem. Przebywałem wtedy w Paryżu, skąd śledziłem z fascynacją po
czynania KOR i starałem się organizować wsparcie dla tych działań, apelując do 
europejskiej opinii publicznej. Bezcennym sojusznikiem w tych staraniach okazał 
się Leszek Kołakowski, który wykorzystywał swój wielki międzynarodowy auto
rytet. List Karola Modzelewskiego do Gierka odróżniał się od innych dokumentów 
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tamtego czasu realizmem politycznym — to, co proponował nie było maksymali
zmem marzyciela. Potrafił argumentować językiem zrozumiałym dla rządowej no
menklatury; ten język mógł stać się językiem dialogu władzy ze społeczeństwem. 
Wcześniej nikt podobnych propozycji nie formułował.

Modzelewski zwracał uwagę na dwojakiego rodzaju ograniczenia w polityce 
ekipy Gierka: „strukturalne” i „subiektywno–dogmatyczne”. Te pierwsze to system 
monopartyjny i „kierownicza rola partii komunistycznej”; wynikały z doktryny 
Breżniewa o „ograniczonej suwerenności”. Natomiast ograniczenia drugiego typu 
to „opory wynikające z tradycji autokratyzmu”, z rozpowszechnionej w aparacie 
władzy niechęci wobec wszelkich przejawów samodzielnej aktywności społecznej, 
tak bardzo komplikujących sprawowanie „kierowniczej roli”, wreszcie „ze starych 
schematów i dogmatów o ideologicznym charakterze”. Stare schematy spowodo
wały odstąpienie ekipy Gierka od — ocenianej pozytywnie przez Modzelewskiego 
— polityki pogrudniowej. Bowiem istotą tej polityki — zdaniem Modzelewskiego 
— był dialog z autentycznymi przedstawicielami załóg robotniczych. Usunięcie 
tych przedstawicieli ze struktur związkowych usunęło platformę dialogu. Władza 
przestała rozmawiać z załogami; zaczęła rozmawiać sama ze sobą. Wydarzenia 
z czerwca 1976 r. pokazały, że prowadzi to do konfliktów, które przybierają gwał
towne formy. „Brak dialogu nie zapobiega konfliktom, lecz uniemożliwia poro
zumienie”, a zarazem blokuje możliwość „pozyskania społecznej zgody na nie
popularne, ale konieczne decyzje”. Podkreślał Modzelewski, że polityka represji 
wobec środowisk robotniczych i młodzieży akademickiej jest drogą donikąd. „Nikt 
— pisał — nie jest w stanie zapobiec przekształceniu się ewentualnego konfliktu 
władz z młodzieżą w powszechną konfrontację o nieobliczalnych następstwach. 
Ktokolwiek prowokowałby taki konflikt, czy to ze ślepej wiary w skuteczność re
presji, czy dla prywaty, politycznych rozgrywek jest podpalaczem wspólnego do
mu, którego działanie nosi znamiona zdrady narodu”. Ta elegancka formuła ozna
czała groźbę sowieckiej interwencji.

Zaś taki finał — tłumaczył Modzelewski Gierkowi — nie leży w interesie 
społeczeństwa, nie leży w interesie ekipy Gierka, ani też Kremla. „Wobec tego 
— konkludował — istnieje szansa i paląca konieczność poszukiwania wyjścia re
alistycznego, czyli takiego, które byłoby do przyjęcia dla wszystkich”. Deklarując 
się jako zwolennik pluralizmu politycznego, sądził, że „nadrzędne wartości bytu 
narodowego wymagają podporządkowanie postulatów maksymalistycznych wy
mogom politycznego realizmu”.

Proponował zatem poszerzenie marginesu swobód obywatelskich, szerokie 
korzystanie z rad ekspertów, a przede wszystkim — trwały dialog z autentycznymi 
reprezentantami załóg robotniczych. Służyć temu miała autonomizacja związków 
zawodowych w ich roli obrońcy interesów pracowniczych. Do tego potrzebna jest 
dyskusja i krytyka, a także „zmiana zwyczajów wyborczych”.

Tym refleksjom towarzyszyły sugestie dotyczące konkretnych zmian instytu
cjonalnych. Tekst utrzymany był w tonie rzeczowym, perswazyjnym, nacechowa
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nym dobrą wolą. Jednak perswazji towarzyszyła przestroga: „wewnętrzne siły wła
dzy nie wystarczą do rozstrzygnięcia przemocą starcia z całym społeczeństwem”.

Edward Gierek nie zareagował na list Modzelewskiego.

XI.

W VIII stuleciu, gdy frankijscy zdobywcy przynieśli Sasom i Fryzom na ostrzach włóczni nową wiarę 
i nowy ład, zastali w podbitych krajach barbarzyńskich plemiona zorganizowane już nieco inaczej.

Po kapitulacji i chrzcie Widukinda w 785 r. Karol Wielki uznał, że może w podbitym kra
ju przeprowadzić wszystko, co zechce. Ale na samych włóczniach, które wystarczyły do zwycięstw 
orężnych, nie udało się usadzić nowego systemu rządów. W 797 r. Karol Wielki już wiedział, że przed 
dwunastu laty policzył siły na zamiary. Teraz rozumiał, że jego ręce są wciąż za krótkie na skuteczne 
administrowanie podbitym krajem. Trzeba było uznać realia i tam, gdzie nie dało się kontrolować 
życia codziennego i wymuszać posłuchu przez własnych ludzi, zdać się na funkcjonowanie lokalnych 
społeczności saskich, zgodnie z ich odwieczną tradycją prawną. 

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”

List Modzelewskiego do Gierka wzbudził sporo komentarzy. Rady oferowane 
Gierkowi, najpewniej zaczerpnięte również z wiedzy o rządach Karola Wielkiego, 
prowokowały i komplementy, i krytyki.

Zapamiętałem artykuł Romana Zimanda (publikowany chyba pod pseudo
nimem), gdzie list Modzelewskiego, „polityka dojrzałego i odpowiedzialnego”, 
przeciwstawiany był radykalizmowi Jacka Kuronia.

Jacek Kuroń — dobrze to pamiętam — powiadał: „Karol tłumaczy im, co zro
bić powinni; ja wyjaśniam im, co będą musieli zrobić”. Inni „korowcy” powtarzali, 
że minął już czas suplik do władzy; że nadszedł czas twardych żądań i tworzenia 
faktów dokonanych. Osobiście sądziłem, że zasadniczą rację mieli „korowcy”. To 
oni przecież budowali nowy język nowych czasów. Z jednej strony nie podpalano 
już komitetów partyjnych, lecz zakładano własne, z drugiej strony nie proszono 
już władz o zgodę na wydawanie niezależnego pisma, lecz takie pismo tworzono 
i rozpowszechniano poza zasięgiem cenzury.

Zarazem jednak — tu widziałem wielką wartość listu Karola Modzelewskiego 
do Gierka — nie można było myśleć realistycznie i perspektywicznie o zmianie 
i reformie, nie myśląc jednocześnie o dialogu między władzą a społeczeństwem. 
Karol Modzelewski proponował język takiego dialogu. Nie był to już język re
wolucjonisty, który mierzy siły na zamiary, lecz język reformatora, który mierzy 
zamiar podług sił.

Korowcy twierdzili, że był to język — supliki do władzy — dnia wczoraj
szego; ja byłem zdania, że przestrzegając przed polityką represji i ujawniając ich 
możliwe konsekwencje, lokował się w czasie teraźniejszym. A nawet więcej: Karol 
Modzelewski formułował język czasu, który nadchodził; czasu negocjacji zorgani
zowanego społeczeństwa z władzą komunistyczną, czasu strajków sierpnia 1980 r. 
i porozumień gdańskich; czasu „Solidarności”. 
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XII.

Aby odnieść trwałe zwycięstwo i spacyfikować podbity kraj, Karol Wielki musiał zniszczyć fizycz
nie najbardziej nieprzejednanych wśród starszyzny, a pozostałych edelingów pozyskać do współ 
pracy. [...].

Nie minęły dwa pokolenia od karolińskiego podboju Saksonii, a podstawami nowego ładu 
wstrząsnęła społeczna rewolta zwana powstaniem stellingów. 

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”

Rewolta wybuchła w sierpniu 1980 r. i zakończyła się słynnym kopromisem 
gdańskim. Karol Modzelewski od początku zaangażował się w ruch „Solidarności”. 
Było to szesnaście miesięcy działania a potem trzydzieści miesięcy więzienia. Te 
miesiące uznał za „czas najważniejszy” w życiu. Należał z pewnością do najbar
dziej wyrazistych osobowości tego ruchu. I był jednym z najciekawszych intelek
tualistów „Solidarności”. Odróżniał się na tle podziałów na „radykałów” i „reali
stów”. Nie był ani jednym, ani drugim — bądź też i jednym i drugim. Postrzegałem 
Karola Modzelewskiego z perspektywy osobistej. Było dla mnie oczywiste, że de
finiowanie jego linii politycznej przez pryzmat słów „Bój to ich będzie ostatni...” 
jest nieporozumieniem, bądź nieuczciwością. Te słowa, wypowiedziane przezeń 
3 grudnia 1981 podczas konferencji Komisji Krajowej w Radomiu, zostały zmani
pulowane przez wyrwanie ich z całego wywodu i ze środka zdania. Pełne zdanie 
brzmiało: „musimy im jasno powiedzieć, że bój to ich będzie ostatni — i to jest 
sprawa tego strajku, którego tu odpuścić, groźby strajku, jeżeli nastąpi ten stan 
wyjątkowy, której tu odpuścić nie wolno, i to musi być w uchwale”. Skomentował 
to po kilku latach: „W montażu rozpowszechnionym od 6 XII 1981 r. przez radio 
i telewizję zdanie to usuwano w połowie, pozostając słowa »Musimy im jasno po
wiedzieć, że bój to będzie ich ostatni« bez ciągu dalszego. W ten sposób uzyskano 
całkowitą zmianę sensu. Wniosek, by umieścić w uchwale wyraźne ostrzeżenie, że 
związek w obronie własnej zareaguje na stan wojenny strajkiem generalnym, prze
kształcono za pomocą nożyczek i kleju w wezwanie do ostatecznego rozprawie
nia się z komunistami. Tak spreparowane wezwanie stało się ulubionym motywem 
»czarnej propagandy« stanu wojennego”.

Inaczej mówiąc — słowa strawestowanej „Międzynarodówki” pozwoliły pro
pagandzie komunistycznej całkowicie zafałszować przesłanie Modzelewskiego. 
Tymczasem sens tego przesłania był inny, zrodzony z analizy sytuacji.

Modzelewski od początku (od września 1980 r.) miał jasność: by móc zawie
rać kompromisy, związek musi dysponować siłą. Dlatego musi to być związek 
ogólnopolski, a nie wiele związków regionalnych; ma mieć jedną centralę i jedno 
kierownictwo. Tylko w ten sposób można uniemożliwić manipulowanie, skłóca
nie, rozbijanie ruchu związkowego od środka. Tylko solidarność międzyregionalna 
da związkowi siłę — stąd związek powinien mieć nazwę „Solidarność”.

O tę filozofię Modzelewski stoczył ostry spór jeszcze we wrześniu 1980 r. 
w Gdańsku. I zwyciężył w tym sporze z legendarnymi przywódcami strajku 
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w stoczni i z ich doradcami. „Solidarność” miała przeto siłę. Jednak tą siłą należa
ło posługiwać się rozumnie i ostrożnie. Dlatego — od początku — Modzelewski 
przestrzegał przed radykalizmem emocjonalnym, a jeszcze bardziej przed dema
gogicznym pustosłowiem. Replikując jednemu z radykałów, tłumaczył w sierp
niu 1981 r., że „idąc na całość”, to znaczy proponując „pełną demokrację parla
mentarną”, system wielopartyjny i wolne wybory, ów radykał przeoczył „rzecz 
najważniejszą”. „Nie można — mówił Modzelewski — na zebraniu najwyższej 
władzy związkowej proponować programu, który równa się wypowiedzeniu woj
ny tej władzy, temu systemowi i jej międzynarodowym sojusznikom, w gruncie 
rzeczy, w moim przekonaniu przynajmniej, równa się wypowiedzeniu przez nas 
wojny Związkowi Radzieckiemu — bez powiedzenia, że to pociąga za sobą takie 
konsekwencje, i bez powiedzenia jakie są szanse. Wydaje mi się, że takiej woj
ny wypowiadać nam nie wolno i dlatego to piękne skądinąd hasło kojarzy mi się 
z pieśnią, którą często słyszałem w mojej młodości, tzn. ze słowami: »bój to będzie 
ostatni...«, bo to rzeczywiście byłby ostatni nasz bój. I tej władzy, i tego związku, 
i na długo tego narodu”.

Rzecz znamienna — tego cytatu z „Międzynarodówki” krytycy Karola Mo
dzelewskiego nie przytaczali...

XIII.

Materialna pozycja możnych opierała się głównie na udziale w dochodach z danin publicznych, który 
im przysługiwał z tytułu sprawowania wysokich urzędów. Mianowanie, odwoływanie, przenoszenie 
i awansowanie urzędników — było niekwestionowaną prerogatywą panującego. Uważano jednak, że 
powinien on dobierać kandydatów wyłącznie z kręgu arystokracji; która w związku z tym traktowała 
daniny ludności na rzecz państwa jako dobro wspólne. Uszczuplanie tego dobra przez immunitet 
natrafiało więc na trudny do przezwyciężenia opór, gdyż sprzeciw bezpośrednio poszkodowanego 
dostojnika znajdował przychylny oddźwięk w szerokich kręgach grupy rządzącej. 

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”

Modzelewski rozumiał realia geopolityczne, ale ogarniał głębię kryzysu we
wnętrznego. Wiedział przeto, że rząd musi przeprowadzić podwyżki cen i inne 
cięcia w gospodarce. Wiedział jednak również, że „Solidarność” może na to przy
stać — i przekonać do tego ludzi jednie za cenę zasadniczej reformy gospodar
czej. Istotą tej reformy miał być samorząd. Dlatego przestrzegał przed uwikłaniem 
„Solidarności” w konflikty zastępcze, nieprzerwanie prowokowane przez władze. 
Tak było poczynając od tzw. kryzysu rejestracyjnego poprzez głośne aresztowa
nie Jana Narożniaka aż po liczne konflikty lokalne, które wymuszały strajki bądź 
ogłaszanie gotowości strajkowej. Wiedział, że trzeba koncentrować się na naj
ważniejszym. 23 listopada 1981 w Fabryce Automatów Tokarskich we Wrocławiu 
Modzelewski obszernie wyjaśniał istotę swojego rozumowania:

„W walce o Samorząd — mówił — »Solidarności« chodzi o reformę demokra
tyczną a władzy o utrzymanie nomenklatury partyjnej. Kto ma powoływać dyrekto
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ra: rada pracownicza czy centralny organ administracji?” To jest sprawa kluczowa. 
Jeśli bowiem wybór pozostanie w rękach nomenklatury, „to nie zmieni się spo
sób obsady kadry kierowniczej w przemyśle”. Kryterium będzie takie: „człowiek 
ma być swój i ma być posłuszny”. „Jest to bardzo istotny — mówił Modzelewski 
— przywilej władzy, przywilej obsadzenia stołków dyrektorskich swoimi ludźmi. 
[...] Jeżeli to pozostanie, to nadal kwalifikacje fachowe kadry kierowniczej bę
dą takie, jakie były dotychczas”. Odpowiedź władzy — wedle Modzelewskiego 
— brzmiała: „naszego monopolu na obsadzanie stołków dyrektorskich będziemy 
bronić nawet kosztem niepodległości Polski”. A za tą deklaracją szła groźba uży
cia siły. Odpowiedzią „Solidarności” było żądanie ogólnonarodowego referendum 
w tej sprawie. Był to jednak — tak to zapamiętałem — nacisk na szukanie rozwią
zań kompromisowych, a nie decyzje o konfrontacji z władzą. Karol Modzelewski 
nie chciał konfrontacji. Uderza dzisiaj, jak bardzo był wierny swej prorobotniczej 
aksjologii z epoki „Listu otwartego” do partii i swej geopolitycznej aksjologii 
z „Listu otwartego” do Edwarda Gierka. W jego myśleniu zmiana przeplatała się 
z kontynuacją.

W miesiącach karnawału „solidarnościowego” Karol Modzelewski był — od
twarzam ówczesne wrażenia — radykałem szczególnego rodzaju. Był radykałem 
rozumnym i odpowiedzialnym; rzec by można — radykałem ostrożnym i umiar
kowanym, wolnym od agresywnego zaślepienia i dążenia do konfrontacji. Ale 
obca była mu postawa, która całą strategię władzy „Solidarności” sprowadzała 
do uspokajania nastrojów. Rozumiał, że porozumienia gdańskie, które powołały 
„Solidarność” do życia, nie były finałem zmian systemowych, lecz ich początkiem. 
Był — trawestując słowa gen. Wojciecha Jaruzelskiego wypowiedziane w innym 
czasie — „taktycznym gołębiem i strategicznym jastrzębiem”. Radykalizm Karola 
Modzelewskiego polegał na przekonaniu, że władza musi mieć świadomość siły 
„Solidarności”, bowiem komuniści liczą się tylko z siłą. Rozumiał, że samo istnie
nie „Solidarności” zdekomponowało państwo komunistyczne i zablokowało jego 
normalne funkcjonowanie. Mechanizmy tego państwa, wypróbowane w systemie 
dyktatury, okazały się bezużyteczne, gdy społeczeństwo — dzięki „Solidarności” 
— zaczęło przemawiać własnym głosem. Stąd potrzeba reformy państwa, która 
umożliwi mu funkcjonowanie w nowym otoczeniu. Stąd też warunkiem koniecz
nym była instytucjonalizacja dialogu poprzez samorząd pracowniczy i terytorialny.

Modzelewski był politykiem twardego realizmu, ale był też człowiekiem 
zasad i wartości. Żywił przeświadczenie, że „Solidarność” tylko wtedy będzie 
promieniować wartościami demokratycznymi, jeśli sama będzie je respektować. 
Objaśniał to podczas posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ 
„Solidarność” 1 kwietnia 1981 w Gdańsku, po kryzysie bydgoskim, gdy decyzję 
o odwołaniu strajku generalnego podjęto w wąskim gronie kierownictwa i eksper
tów związku skupionych wokół Lecha Wałęsy. Mówił wtedy, że „chodzi o me
chanizm decyzyjny w związku. Albo to będzie związek samorządny, albo on nie 
będzie niezależny”.
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Krytykował sytuację, w której „zespoły doradcze” odgrywają kluczową rolę 
w systemie decyzyjnym „odsuwając, sprowadzając właśnie do parawanu czy też 
do funkcji dekoracyjnej Krajową Komisję Porozumiewawczą”.

Nie negował, że strajk generalny powinien zostać odwołany, a „niedobre” 
porozumienie z władzami powinno zostać zaakceptowane. Określił jako „samo
bójcze” atakowanie Wałęsy z zamiarem usunięcia go ze stanowiska przewodni
czącego związku, gdyż — mówił — „Wałęsa jest symbolem w oczach milionów 
ludzi tego związku i jego jedności”. „Kluczem do wszystkiego — powtarzał upar
cie — jest mechanizm decyzji, który jest mechanizmem monarchicznym. I tu nie 
chodzi o charakter Lecha ani o jego podejrzliwość osobistą — bo on rzeczywiście 
podejrzewa, że każdy pod nim ryje [...], ale chodzi o związek, który miał przywód
cę obdarzonego takim autorytetem od Sierpnia i który nie ma możliwości — bo 
był słaby organizacyjnie — ustalić precyzyjnego mechanizmu decyzyjnego [...] 
Ten związek tak się ukształtował, że jest [...] król po prostu, koło króla jest dwór, 
a oprócz tego jest parlament. A ponieważ to nie jest malowany król, to rządzi dwór, 
a nie parlament. I ja wolę to nazwać tym razem po imieniu.

Otóż dlaczego uważam, że jest w tym ogromne zagrożenie dla związku? 
Dlatego, że ten mechanizm się będzie nasilał. Będzie się nasilał [...], gdy krytyka 
tego systemu decyzyjnego będzie uważana za spisek, atakowanie Wałęsy, atako
wanie związku, próbę przejęcia władzy nad związkiem przez taką lub inną sitwę, 
przez taką lub inną konspirację. Jest to mechanizm myślenia totalitarnego, który 
dla tego związku jest zabójczy i który ten związek może [...] przekształcić w przy
budówkę [partii komunistycznej]”.

Taki był sens ówczesnego radykalizmu Karola Modzelewskiego — wobec 
władzy i wobec „Solidarności”. Niech będzie mi wybaczone posługiwanie się tą 
etykietką — „radykał”. „Naklejanie etykietek — pisał później prof. Modzelewski 
— grozi wprawdzie popadnięciem w historiograficzne schematy, ale pełni ważną 
rolę komunikacyjną: pozwala czytelniej wyodrębniać i łatwiej rozróżniać rozbież
ne wizje przeszłości”.

Otóż radykalizm Modzelewskiego był radykalizmem reformatora, a nie rewo
lucjonisty. Z rewolucjonisty została mu już tylko odwaga — także odwaga my
ślenia. I może jeszcze typowe dla rewolucjonistów przekonanie, że za słowami 
powinny iść czyny. Swój krytyczny wywód Modzelewski zakończył złożeniem dy
misji z funkcji rzecznika Krajowej Komisji „Solidarności”. „Każdy ma tylko jedno 
nazwisko — powiedział — i ja też. Nie wszystko tym nazwiskiem mogę firmo
wać”. I jeszcze dodał, że zostaje w związku; że nie dezerteruje z tonącego statku. 
I tak już zostało. Nigdy — aż do dziś — Karol nie firmował swoim nazwiskiem ni
czego, czego nie aprobował. I nigdy nie dezerterował; nigdy nie uciekał z tonącego 
statku. „Solidarność” była dlań wielką wartością: łączyła w sobie troskę o sprawę 
robotniczą, o sprawę polską, o sprawę wolności. Tę troskę — i pasję solidarnościo
wą — dzielił z Jackiem Kuroniem. W epoce „Solidarności” znów zbiegły się ich 
drogi — obaj zaangażowali się w „Solidarność” całym sercem.
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Różny był ich status w „Solidarności”. Jacek był najbardziej diabolizowany — 
przez wszystkich. Diabolizowała go władza i prasa sowiecka; nie lubił go Kościół; 
radykałowie uważali za mięczaka, a umiarkowani za radykała; nie ufali mu dorad
cy; nie ufał mu Wałęsa. Karol nie wzbudzał tyle wrogości, ale płacił za przyjaźń 
z Jackiem; chętnie go z nim identyfikowano. Nigdy nie odżegnał się od Jacka, choć 
z pewnością nieraz miewał inne zdanie. Nie byli naiwni; obaj wiedzieli, że rozpacz 
i desperacja nie są dobrymi doradcami. Dlatego do końca epoki „Solidarności” 
— mając pełną jasność, że Polska stoi przed wyborem między kompromisem, 
a bagnetem — szukali kompromisu pozostając wierni nadziei. Gdy generałowie 
wybrali bagnet, oni — uwięzieni i bezsilni — pozostali wierni nadziei. Wierzyli 
uparcie, że głupio jest żyć bez nadziei. 

XIV.

Po opuszczeniu więzienia (1984 r.) powrócił do pracy naukowej, ale nie za
niechał kontaktów z „Solidarnością” zepchniętą do podziemia. Z tego okresu po
chodzą dwa ważne jego teksty: obszerny opis działań „Solidarności” zatytułowa
ny „W przededniu wojny” („Krytyka” nr 27, 1986) oraz wywiad przeprowadzony 
przez Janinę Jankowską („Krytyka”, nr 26). W swych obrachunkach był — jak 
zazwyczaj — chłodny i wolny od emocji. Powtarzał swoje zasadnicze przekonania 
z epoki „burzy i naporu”: o szukaniu kompromisu „Solidarności” z władzą w ra
mach doktryny Breżniewa, o potrzebie instytucjonalizacji dialogu. Czy kompromis 
był możliwy? „Na szczeblu centralnym — pisał — w grę wchodzić mogło tylko 
zastąpienie polityki komenderowania przez zinstytucjonalizowane formy uzgad
niania kluczowych decyzji gospodarczych, na niższych zaś szczeblach przyzna
nie praw decyzyjnych w ramach reformy gospodarczej demokratycznie wybranym 
samorządom pracowniczym i terytorialnym”. Jednak dla władzy — wyjaśniał 
Modzelewski — porozumienia sierpniowe były jak „pokój brzeski” dla bolsze
wików: „wymuszony i prowizoryczny pakt z kontrrewolucją, którą należy zlikwi
dować, gdy tylko uda zmienić się układ sił”. Dążono do tego przez prowokowa
nie konfliktów i rozbijanie „Solidarności” od wewnątrz przez stosowanie taktyki 
„salami”.

„Mechanizm był taki — opowiadał Modzelewski Jankowskiej — cała war
stwa uprzywilejowana czasów gierkowskich nie budowała sobie pałacyków na 
Marszałkowskiej, Piotrkowskiej czy we Wrocławiu na Świerczewskiego, tylko 
w atrakcyjnych miejscowościach Polski B. To są te kreowane z powiatów nowe 
województwa, gdzie ludzie nadal żyją w powiatowym gnoju, gnębieni przez kliki, 
tyle, że te stały się już wojewódzkimi, z lepszymi koneksjami. Tereny niedoinwe
stowane, ze straszliwymi szpitalami, gdzie kobiety rodziły między wychodkiem 
a schodami, gdzie były mniejsze zarobki, a większe zastraszenie przez miejsco
we sitwy i gdzie pod nosem mieszkańców wyrastały, na zasadzie »rączka rącz
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kę myje«, luksusowe wille jak »Granit« (Jelenia Góra), z miedzianymi rynnami, 
basenami, ogrodzone, specjalne wjazdy, itp. Oni na to patrzyli codziennie. Kiedy 
ci ludzie uzyskali możliwość zbudowania własnej organizacji, ona stała się ich 
instrumentem. Oni już to wiedzieli. I wtedy ich pierwszym niepowstrzymanym 
pragnieniem było wzięcie odwetu na miejscowych kacykach. To był ruch odwetu 
socjalnego, mało znany w wielkich ośrodkach przemysłowych. Ruch odwetu so
cjalnego był związany z geografią Polski. Bielsko, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Piła, 
Suwałki. Myśmy się starali temu przeciwdziałać, bo w sumie dla związku jako ca
łości były to konflikty niebezpieczne. Jest bardzo charakterystyczne, przeciwko ja
kim symbolom zwracał się ten ruch. Zawsze chodziło o przejęcie na cele społeczne 
budynków typu sanatorium partyjne, MSW lub gmach komendy wojewódzkiej. 
Staraliśmy się ten ruch powstrzymywać, ale to było bardzo trudne”.

Taki był ludzki kontekst konfliktów w Polsce prowincjonalnej. Mimo to — 
lub właśnie dlatego — „liczyliśmy — opowiadał Modzelewski — na to, że sta
nowcza zapowiedź samoobrony strajkiem generalnym i stosowne przygotowania 
pozwolą zablokować w Sejmie projekt ustawy o uprawnieniach nadzwyczajnych. 
[...] Sądziliśmy, że może to powstrzymać rząd przed próbą sił w grudniu, choć 
prawdopodobnie nie zmusi go do wycofania się z prowizorium. Wówczas jednak 
drastyczne podwyżki cen uderzające we wszystkich scementowałyby ponownie 
aktywną część związku z »milczącą większością«. Związek nie musiał forso
wać postulatów politycznych strajkiem generalnym. Gdyby nie stan wyjątkowy, 
„Solidarność” byłaby zdolna w I kwartale 1982 r. zwykłymi strajkami ekonomicz
nymi udaremnić realizację postanowionej przez rząd polityki gospodarczej. Miało 
to w naszym rozumieniu zmusić władze do poważnych rozmów, a wtedy minimal
ne warunki porozumienia narodowego określone w radomskiej uchwale, stałyby 
się przedmiotem negocjacji. Niestety, rząd rozumiał to nie gorzej od nas. [...] Ekipa 
Jaruzelskiego porzuciła więc ten projekt na rzecz wojskowego zamachu”.

Było to zaskoczeniem dla kierownictwa „Solidarności” (w tym dla Mo
dzelewskiego). „Nic nas nie rozgrzeszy — pisał w 1986 r. — z odpowiedzialności 
za to, że daliśmy się zaskoczyć i dopuściliśmy do zaskoczenia związku. Przywódcy 
»Solidarności« okazali brak przenikliwości nie sięgając w swych przewidywaniach 
poza sejmową, konstytucyjną wersję stanu wyjątkowego. A przecież wiedzieliśmy, 
że droga konstytucyjna, m.in. wskutek naszych własnych poczynań, nastręcza eki
pie Jaruzelskiego ograniczone trudności polityczne, jednocześnie wielu z nas do
strzegało, że użycie siły jest logicznym dopełnieniem polityki rządu. W ocenie 
układu sił zabrakło nam tego typu wyobraźni, który jest zawodową domeną woj
skowych. Bodaj nikt nie przewidział, że do złamania strajku przy biernym oporze 
załóg wystarczy manewrować stosunkowo szczupłymi, ale pewnymi jednostkami 
ZOMO, nie wprowadzając wojska do akcji bezpośredniej. Bardziej obawialiśmy 
się zbrojnej interwencji z zewnątrz, choć wielu z nas zdawało sobie sprawę, że 
osłabienie zwartości i determinacji związku daje władzom szansę użycia przemocy 
własnymi środkami”. Ta gorzka, autokrytyczna analiza własnej porażki nie prowa
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dziła jednak Modzelewskiego do fatalistycznych stwierdzeń, że każda próba demo
kratyzacji systemu skazana jest na klęskę zadekretowaną przez Kreml. „Osobiście 
— pisał — nie wierzę w fatum i nie sądzę, że bez zmiany politycznej mapy świata 
oraz obalenia komunistów niepodobna osiągnąć istotnych zmian. W każdym razie 
strategia »Solidarności« oparta była przez 16 miesięcy na praktycznym, a nie teo
retycznym założeniu, że jest to osiągalne”. Postulował zatem taką politykę opozy
cji, która „respektując wymóg geopolityki, tzn. pozostawienie komunistów u steru 
rządów państwa, detotalizuje komunistyczną władzę”.

Rekonstrukcja myślenia politycznego Karola Modzelewskiego wskazuje, że 
nie zastępował refleksji analitycznej retoryką moralnego oburzenia — co wielu 
z nas czyniło nagminnie. Modzelewski pisał tak, jakby mówił do nas: jestem z wa
mi, ale nie do absurdu. Istnieje granica zdrowego rozsądku — nie przekraczaj
cie jej!

Żądanie wyborów parlamentarnych było przekroczeniem granicy.

XV.

Uważaliśmy podobnie — Wałęsa i Bujak, Geremek i Mazowiecki, Kuroń 
i Frasyniuk, także bracia Kaczyńscy. Logika wywodu Modzelewskiego była nieod
parta, ale prognozy okazały się nietrafne. Drogą do kompromisu okazał się projekt 
wyborów do Sejmu i Senatu wypracowany przy Okrągłym Stole.

Kompromis Okrągłego Stołu wzbudził wiele krytyk wśród radykalnego odła
mu opozycji. Liderów „Solidarności Wałęsowskiej” oskarżano o naiwność (dali się 
nabrać na obietnice komunistów), lub o zdradę (zgodzili się na pół–demokrację). 
Radykałowie wezwali do bojkotu wyborów. Karol Modzelewski, kandydat obo
zu „Solidarności” do Senatu, opublikował wtedy dwa ważne artykuły, w których 
polemizował ze zwolennikami bojkotu. Świadom ryzyka uważał, że próba przeła
mania kryzysu państwa nie jest beznadziejna. Dlatego bojkot — powtórka taktyki 
z lat dyktatury — uważał za błąd. I do Senatu, i do Sejmu — na 35 proc. miejsc 
mandatowych — kandydaci „Solidarności” będą rywalizować z kandydatami wła
dzy. Bojkot osłabia szanse obozu „Solidarności”, a zwiększa szanse obozu władzy 
— to jest oczywistość.

Dla Polski pojawiła się szansa, także dzięki koniunkturze międzynarodowej 
— pisał w przeddzień drugiej tury. Tę szansę warunkuje „zdolność nas wszystkich 
do trzeźwego myślenia o polityce”. Droga parlamentarna będzie wymuszać za
wieranie sojuszy — choćby okresowych — z innymi partiami. Także obóz władzy 
będzie różnicować się wewnętrznie na tle stosunku do reform. Dlatego kolejne we
zwania do bojkotu wyrażają groźny schemat myślowy: „z jednej strony my, wypo
sażeni w wyłączny mandat narodu, z drugiej zaś czerwony monolit, który powinni
śmy taranować. Taki sposób widzenia sytuacji nie wskaże nam ewolucyjnej drogi 
do demokracji, lecz drogę do nowego stanu wojennego. Kto w obawie o źle pojętą 
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wiarygodność uchyla się od rozmowy z wyborcami na temat politycznej gry, jaką 
musimy podjąć w parlamencie, temu nie dostaje odwagi cywilnej, nieodzownej dla 
mandatariusza społeczeństwa”.

Tak brzmiało credo polityczne Karola Modzelewskiego w czerwcu 1989 r.
Jacek Kuroń — a ja zresztą również — myślał w tamtym czasie dokładnie tak 

samo. Szliśmy do wyborów czerwcowych świadomi ryzyka, ale uskrzydleni szan
są dla Polski. 5 czerwca przeżyliśmy szok totalnego zwycięstwa. Miałem wtedy 
wrażenie, że drogi obu przyjaciół — Jacka i Karola — znów zbiegły się na wspól
nej szosie do wolności. Jeśli tak było — to na bardzo krótko. Wnet ujawniła się 
zasadnicza odmienność ich opinii.

6 lipca Karol Modzelewski skrytykował pomysł przejęcia przez obóz „soli
darnościowy” stanowiska premiera i sformowania rządu. Ten pomysł sformu
łowaliśmy publicznie wspólnie z Jackiem Kuroniem — Jacek na posiedzeniu 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a ja na łamach „Gazety Wyborczej”.

Modzelewski, z właściwą sobie żelazną logiką dowodził, że — po pierwsze — 
MSZ, MON i MSW muszą pozostać obsadzone przez komunistów i to takich, „któ
rzy mają poparcie wojska oraz nie budzą nieufności w Układzie Warszawskim”. 
Po wtóre — rząd taki musiałby opierać się na większości parlamentarnej, zatem 
od „wielkiej koalicji” proponowanej przez generała Jaruzelskiego różniłby się tym 
tylko, że „Solidarność” otrzymałaby stanowiska premiera zamiast wicepremiera, 
i nieco więcej resortów. „Jest to jednak różnica raczej ilościowa niż jakościowa”. 
Po trzecie — powierzenie teki premiera politykowi „Solidarności” nie zmieni sto
sunku aparatu władzy do ministrów z opozycji: „faktycznie niczym byśmy nie rzą
dzili, a za wszystko odpowiadali”. „W tych warunkach — dowodził Modzelewski 
— posłuch aparatu rządowego może zagwarantować »naszemu« premierowi tylko 
»ich« prezydent. [...] Oznacza to jednak, że [...] skupi on w swoim ręku także 
wszystkie nici władzy wykonawczej. Premier i ministrowie rządziliby o tyle, o ile 
prezydent poprzez interwencje u podwładnych zapewniałby wykonywanie decy
zji rządu. Rada Ministrów sprawowałaby władzę koncesjonowaną, jeśli nie wręcz 
pozorną, ponosząc zarazem nieograniczoną odpowiedzialność za skutki katastrofy 
gospodarczej, spowodowanej przez poprzedników”.

Wszystko to razem przypominało Modzelewskiemu „rozwiązywanie kwadra
tury koła”. Czytając wtedy ten artykuł pomyślałem, że konkluzja jest logiczna, ale 
mało pożywna. Karol Modzelewski miał zresztą zastrzeżenia nie tylko do istoty 
pomysłu. Po roku, w trakcie ostrej kampanii prezydenckiej, krytykując autorytar
ne skłonności Wałęsy, napisał: „Przypomnę ubiegłoroczny spór wokół koncepcji 
Michnika »wasz prezydent — nasz premier«. Znaczna część OKP uważała, że po
winniśmy pozostać w opozycji, bo nie mamy programu gospodarczego, bo zbyt 
silne pozycje w naszym rządzie muszą zachować komuniści, podczas, gdy na nas 
spada zbyt wielka odpowiedzialność itp. W rozmowie z jednym z naszych posłów, 
dziś działaczy ROAD, a wówczas gorącym zwolennikiem formowania rządu pod 
egidą »S« wyraziłem pogląd, że większość OKP jest temu przeciwna. W odpowie
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dzi usłyszałem, że to nieważne, bo za tworzeniem rządu jest Lech”. Tym „gorącym 
zwolennikiem” byłem ja...

Przypominam dość szczegółowo tamten spór nie po to, by dowodzić kto 
miał wtedy rację. Próbuję pokazać pewną cechę sposobu rozumowania Karola 
Modzelewskiego; jego konsekwencję i wierność własnej logice intelektualnej. 
W to myślenie wpisany był trwale zmysł odpowiedzialności, czyli realizm geopoli
tyczny i szacunek dla obyczaju demokratycznego. Taka tradycja myślowa uformo
wała dyskurs Karola Modzelewskiego po 1971 r.; władza miał pozostać w rękach 
partii komunistycznej, a decyzje gremiów opozycyjnych miały zapadać dzięki de
mokratycznej większości. Zawsze byłem pełen szacunku dla tych cech pisarstwa 
i zachowania publicznego Karola. I rozumiałem, że w jego ocenie obie te wartości 
zostały naruszone w trakcie sporu o tworzenie rządu. A zarazem mieliśmy — obaj 
z Jackiem — przekonanie, że w tej wierności tradycji myślowej i w tej żelaznej 
logice tkwi błąd. Dla nas — dla Jacka i dla mnie — był to czas wielkiego przesta
wiania zwrotnic polskiej historii. W takich chwilach najważniejsze są zwrotnice, 
a nie zwykła arytmetyczna większość. Nigdy w historii komuniści nie oddali wła
dzy zdobytej „na ostrzach włóczni” — teraz mieli oddawać ją pokojowo. Karol 
Modzelewski nie był jedynym, który wątpił w taki scenariusz — obaj z Jackiem 
byliśmy wtedy w mniejszości. Ale decyzja Lecha Wałęsy, który wspierał takie roz
wiązanie — z motywów zapewne odmiennych — była czymś więcej niż kaprysem 
monarchy; było to wyjątkowo trafne odczytanie szansy momentu historycznego. 
Była w tym inna logika, niż ta z wywodu Modzelewskiego, ale tej logiki nie mogło 
zanegować żadne głosowanie w OKP. I nie zanegowało — gdy Lech Wałęsa zapro
ponował kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na premiera, całe OKP udzieliło 
temu poparcia.

Dla mnie ówczesny błąd Karola utorował drogę do zrozumienia prawdy bar
dzo istotnej — żywa historia nie chce być posłuszna zasadom logiki.

W 2008 r., w rozmowie z Katarzyną Jaworską i Piotrem Mucharskim, Karol 
Modzelewski wspominał: „Szczerze mówiąc, byłem przeciwko powstaniu rządu 
Mazowieckiego. Oczywiście, myliłem się, ale dodam na usprawiedliwienie, że 
w tym czasie Tadeusz Mazowiecki ogłosił w »Tygodniku Solidarność« artykuł, 
w którym również tłumaczył, że nie powinniśmy formować rządu, m.in. dlatego, 
że w dramatycznej sytuacji gospodarczej strona solidarnościowa nie miała żadne
go programu ekonomicznego. Mazowiecki wtedy jeszcze nie miał w swojej ekipie 
Balcerowicza. Może nawet nie wiedział o jego istnieniu. Pamiętam, że z premedy
tacją wziąłem urlop akurat w czasie, kiedy ten rząd się formował. Kiedy wróciłem, 
zapytałem Tadeusza, dlaczego po takim artykule zdecydował się zostać jednak 
premierem. Odpowiedział mi, że Rakowski uwolnił właśnie ceny żywności i nikt 
prócz nas nie mógł tej sytuacji politycznie udźwignąć. Co było prawdą”. Dobrze 
pamiętam tamten moment. Nie sądzę, by decyzje Rakowskiego były jedynym mo
tywem zgody Mazowieckiego na objęcie teki premiera — logika Karola była rów
nie nieprzemakalna jak jego naiwność. 
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XVI.

Rząd Mazowieckiego był znakiem przełomu. Nie był prostą emanacją NSZZ 
„Solidarność” — bo nie mógł być, tak jak nie mógł być emanacją OKP. Był to rząd 
destrukcji systemu komunistycznego i „początku ustrojowej przemiany”.

Karol Modzelewski miał rację, gdy pisał, że swoista psychologia stanu wo
jennego odmieniła „Solidarność”. Ta psychologia wojny, „nacechowana czarno–
białym widzeniem świata sprawiała, że działacze podziemnego związku skłonni 
byli uznawać za cel swojej walki zniszczenie wroga, obalenie »komuny«, a nie 
obronę bytowych interesów środowiska pracowniczego”. Miał też rację, „że po 
utworzeniu rządu Mazowieckiego najważniejszym układem odniesienia dla ludzi 
tego obozu była własna formacja polityczna, a nie pracownicza baza społecznego 
związku”. Takie opinie formułował w eseju „Dlaczego jest pan wiecznie w opozy
cji?” (1993 r.). 

Czyż jednak ten obóz mógł wtedy rozumować i postępować inaczej? „Ci, co 
zarzucają »Solidarności« — pisał w 1986 r. — że nie ograniczyła się do żądań czy
sto związkowych, operują eufemizmem lub nie wiedzą co mówią. Postawa czysto 
związkowa polegałaby na żądaniu dalszego wzrostu płac i pełnego zaopatrzenia 
rynku, korzystniejszych układów zbiorowych itp., bez oglądania się na proble
my gospodarcze, z którymi boryka się nasz wspólny pracodawca. W warunkach 
1981 r. byłaby to najkrótsza droga do konfrontacji”.

A czymże byłaby taka polityka latem 1989 roku?
Albo inaczej — niech będzie mi wybaczone, że sięgam do historii — czy moż

na stawiać zarzut Józefowi Piłsudskiemu, że w 1918 r. troszczył się o niepodle
głość Polski, a nie o „obronę bytowych interesów środowiska pracowniczego”?

Nie są to pytania retoryczne. Kryją one w sobie istotę sporu o pierwsze 
dziesięciolecie III RP. W tym sporze Karol Modzelewski i Jacek Kuroń znaleź
li się w różnych obozach politycznych. Łączyła ich troska o ład demokratyczny 
w Polsce. Zgodnie przeciwstawiali się pomysłom lustracyjnym, dekomunizacyj
nym i innym szaleństwom polskich „antykomunistów z bolszewicką twarzą”. 
Esej Modzelewskiego o „Dyktaturze ciemniaków” zaliczam do klasyki polskiej 
publicystyki politycznej. To, co pisał o zagrożeniu autorytaryzmem przez rząd 
braci Kaczyńskich czy roli służb specjalnych w tzw. sprawie Oleksego zaliczam 
do tej samej kategorii tekstów troski obywatelskiej i maestrii pisarskiej. Głos 
Modzelewskiego w tym czasie, to był „głos wolny wolność ubezpieczający”. 

XVII.

Nikt już dziś nie wierzy w bazę i nadbudowę, ale scjentystyczna tradycja sprzed półtora wieku wciąż 
kształtuje popularne schematy pojęciowe. Na gruncie tej tradycji kultura duchowa ujmowana jest 
jako zjawisko wtórne wobec realiów życia gospodarczego i społecznego. Tymczasem chrzest nowych 
ludów nie był pochodną, lecz początkiem ustrojowej przemiany. Chrzest miał wymiar przewrotu spo

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



36 ADAM MICHNIK

łecznego: godził w podstawy tradycyjnego ustroju europejskich plemion, burzył go i torował drogę 
stanowieniu nowego porządku. 

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”

Gdy nieprzyjaciel demonstracyjnie niszczył ten filar kosmicznego ładu, barbarzyńscy Sasi czy 
Wolinianie mieli powody do obaw, że niebo zawali im się na głowy. I wcale tu nie chodzi o zabo
bonny strach ciemnych ludzi. Nic bardziej nie zagradza drogi do rozumienia archaicznych kultur niż 
prostacka pogarda cywilizowanego człowieka wobec odmienności barbarzyńców.

Wysłuchując chrześcijańskich modernizatorów, barbarzyńcy mówili: „Z powodu takich ludzi 
ziemia nasza nie wyda plonów, drzewa nie będą owocować, nowe zwierzęta przestaną się rodzić, stare 
zginą. Wychodźcie, wychodźcie z naszych granic!

Brunon z Kwerfurtu, cyt. wg Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”

Sam chrzest nie przerażał. Przerażało towarzyszące temu przyjęcie nowej wiary, radykalne, demon
stracyjne zniszczenie starego kultu, dzięki któremu istniał świat. 

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”

Polityka „szokowej terapii” Leszka Balcerowicza przerażała. To było trzęsie
nie nieba — nie tylko dla Karola Modzelewskiego; także dla nas wszystkich — lu
dzi „Solidarności”. Jednak różne były nasze reakcje.

Jacek Kuroń — nie bez krytycznego dystansu — popierał tę politykę; także 
i ja tę politykę popierałem. Karol Modzelewski był jej konsekwentnym krytykiem 
od samego początku. Widział w tej polityce drogę do katastrofy — gospodarczej 
i społecznej; widział w niej także źródło potencjalnego autorytaryzmu.

Mówił, że rezultatem uwolnienia cen jest drastyczne ograniczenie spożycia 
mleka i skupu, że grozi to wybiciem stada podstawowego, że to samo dzieje się 
w skupie i przetwórstwie mięsnym, że jest to klęska i rezultat doktryny nieinter
wencji państwa w gospodarkę zmonopolizowaną. Pisał o „niebywałej ekspozycji 
drożyzny”, o „bezprzykładnym spadku produkcji i stopy życiowej”, o „zamieraniu 
gospodarki”, o „zdrowotnej i cywilizacyjnej degradacji polskiego społeczeństwa”, 
o „księżycowej ekonomii” etc. Zapowiadał (w 1993 r.) „łańcuchowy upadek przed
siębiorstw”, który doprowadzi do „społeczno–politycznego szoku”. Nazywał tę 
politykę „drogą do Boliwii” lub „na wstecznym biegu do Albanii”. Nie podziela
łem tych czarnych wizji Karola Modzelewskiego, choć w wielu kwestiach szcze
gółowych przyznawałem mu rację (np. w sprawie reprywatyzacji). Natomiast zu
pełnie nie podzielałem jego poparcia dla dzikich strajków, choć popierał go w tej 
materii — od pewnego momentu — Jacek Kuroń.

Różniliśmy się jednak w tym, co było najważniejsze: Karol Modzelewski był 
zdania, że trzeba porzucić politykę „wielkiego skoku” Balcerowicza i powrócić na 
drogę stopniowych przekształceń, które muszą trwać wiele lat. Natomiast ja nale
żałem do obrońców polityki Balcerowicza, choć także byłem zdania, że należy ją 
korygować. Oczywiście — tak, jak Karola Modzelewskiego — raziły mnie i wciąż 
rażą ogromne nierówności, korupcja, klientelizm, populizm i demagogia obecne 
w polskim życiu politycznym. Wiem jednak, że usuwać te skazy można tylko stop
niowo i z świadomością, że żadnej z nich nie usunie się ostatecznie. Blaise Pascal 
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powiadał, że człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, gdy jednak próbuje być 
aniołem, staje się bydlęciem.

Karol Modzelewski nigdy — co jest godne najwyższego podziwu — nie an
gelizował samego siebie; zachowywał zdrowy dystans i autokrytycyzm. Po 2008 r. 
powiedział w wywiadzie Katarzynie Janowskiej i Piotrowi Mucharskiemu:

„W Senacie głosowałem przeciw kluczowym ustawom planu Balcerowicza. 
Dziś jednak powiedziałbym tak: prawdopodobnie istniały możliwości przepro
wadzenia polskiej transformacji mniejszym kosztem. Balcerowicz musiał jednak 
to zrobić bardzo szybko, przy braku realnej alternatywy. [...] W 1989 r. gmach 
dyktatury komunistycznej zawalił się całkowicie. By wraz z nim nie zawaliła się 
gospodarka, należało przeprowadzić zmiany natychmiastowe, ale nie ewolucyj
ne. Ewolucyjne zmiany przeprowadzono w Chinach. Stało się to z o wiele mniej
szym kosztem gospodarczym, ale jaki był koszt społeczny, lepiej zmilczmy... 
Pamiętajmy tylko, że chińska gospodarka ma u swoich początków plac Tienanmen, 
a potem bezwzględną dyktaturę, która trzymała ludzi za krtań. W demokratycznej 
już Polsce było to oczywiście niemożliwe...”

Iluż ludzi ma tyle uczciwości i odwagi, by zdobyć się na taką deklarację?

XVIII.

Każdy sposób myślenia o przeszłości wiąże się z jakimś sposobem wartościowania i rozumienia 
współczesnego świata. Rozbieżność sądów wartościujących, choćby w postaci odmiennych ocen 
ważności, jest zawsze obecna w sporach o interpretację procesów historycznych. Dlatego spory te nie 
są do końca rozstrzygalne. 

Karol Modzelewski; „Barbarzyńska Europa”

Inaczej mówiąc — historyk i polityk mają jednak z sobą coś wspólnego, choć 
zgodzić się wypada z prof. Modzelewskim, że „historiografia nie odkrywa domnie
manych praw społecznego rozwoju i nie dostarcza recept dla politycznej praktyki’. 
Historyka łączy z politykiem świadomość, że rozumienie świata jest uzależnione 
od ich systemu wartości.

Komentując reformę mieszkalnictwa, Karol Modzelewski formułował istotę 
sporu aksjologią: czy w Polsce XXI w., posiadanie dachu nad głową ma być socjal
nym prawem, które „Rzeczpospolita gwarantuje obywatelom bodaj w minimal
nym zakresie, czy też o mieszkaniu lub bezdomności mają decydować wyłącznie 
pieniądze i wolny rynek?” „Różnica zdań — precyzował — dotyczy wartości”. 
Chodzi o sprzeczne wizje ładu społecznego, a nie sposób wykorzystywania ogra
niczonych zasobów; „spieramy się nie tyle o najwłaściwszą drogę do celu, ile o to, 
do jakich celów chcemy zmierzać”.

W latach PRL Karol Modzelewski postrzegał istotę struktury społecznej jako 
fundamentalny konflikt centralnej politycznej biurokracji, zwanej później nomen
klaturą, z klasą robotniczą czy też później — z całym niemal społeczeństwem zor
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ganizowanym w „Solidarność”. Ten obraz zmienił się oczywiście po roku 1989. 
Powiadał wtedy, że „ludzie zwycięskiej walki traktują Polskę jak swoje trofeum”, 
że tworzą „rzeczpospolitą kolesiów”, „święcie przekonanych o własnej wyższości 
nad przeciętnymi zjadaczami chleba”. Był zdania, że „zerwana zostaje kotwica 
powstrzymująca elity polityczne przed porzuceniem własnej bazy społecznej czy 
wręcz działaniem na jej szkodę”. Przestrzegał: „Podatność zawiedzionych i zre
zygnowanych ludzi na ksenofobię jest następstwem polityki, która ich degraduje, 
pozbawia elementarnego poczucia bezpieczeństwa oraz nadziei na przyszłość i nie 
ma im nic do zaoferowania”.

Zatem konflikt naczelny w Polsce po 1989 r., to konflikt nowych elit z „ludź
mi wyrzuconymi przez reformy za burtę”, ludźmi bez pracy, bez zasiłku, bez wi
doków na przyszłość. Ten podział — rezultat polskiej drogi do kapitalizmu — zde
finiował z czasem jako „Polskę pękniętą”. Politolog, rządy koalicji PiS — LPR 
— „Samoobrona”, definiował jako populizm czyli odwołanie się do plebejskiej 
wrogości wobec wszelkich elit i autorytetów. Siła tej koalicji — pisał w artykule 
„Chóry i pienia” — „ujawnia pęknięcie kulturowe”, „groźne naruszenie więzi spo
łecznych”.

„Z jednej strony — pisał — mamy ludzi lepiej wykształconych, lepiej sytu
owanych, lepiej oceniających bilans transformacji ustrojowej i własne perspek
tywy życiowe. Jest to Polska oświecona, dla której krytyka PiS jest przekonują
ca, głos profesorów prawa ma wielką wagę, a słowa i decyzje ministra Ziobro są 
kompromitujące. [...] Po drugiej stronie mamy jednak wielką rzeszę ludzi gorzej 
wykształconych i sytuowanych, których liberalna modernizacja kraju zostawiła za 
burtą, a bilans III RP przedstawia się w ich oczach fatalnie. Ta rzesza to Polska 
ludowa. Tu nie docierają argumenty obrońców liberalnej demokracji i żadna burza 
medialna nie zmieni pozytywnego obrazu PiS. [...] Polskę ludową dzieli od Polski 
oświeconej szczelna bariera komunikacyjna, przez którą w jedną, ani w drugą stro
nę nie przenikają oceny, argumenty, informacje. Mamy do czynienia z rozbiciem 
społeczeństwa na dwie części, obce sobie nawzajem”.

Uważałem — i uważam — diagnozę Karola Modzelewskiego za radykal
nie jednostronną, choć wielu ludzi postrzega polską rzeczywistość w taki wła
śnie sposób. Pamiętam własne reakcje — bardzo niejednoznaczne — na reformę 
Balcerowicza. Była ona zaprzeczeniem etosu „Solidarności”, dlatego także i dla 
mnie była trudna do zaaprobowania. Zamiast solidarności — nierówności społecz
ne, bezrobocie, bankructwa zakładów, „wyścig szczurów”, szok bezsilności. To 
było prawdziwe trzęsienie nieba. Można było próbować łagodzenia skutków tego 
trzęsieniu nieba — i tego próbował Jacek Kuroń. Można było mu odmawiać prawa 
do istnienia — jak Voltaire, który po trzęsieniu ziemi w Lizbonie wysłał telegram 
do Pana Boga.

Karol Modzelewski — myślę — podążył drogą Volatire’a; ja wybrałem szlak 
Jacka Kuronia. Politykę Balcerowicza uważał Karol — zasadnie — za porzuce
nie etosu „Solidarności”, za „spychanie w ubóstwo naszej bazy społecznej”. Pisał 
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brutalnie: „Jestem pod wrażeniem łatwości, z jaką elity, wyłonione przez pracow
niczy ruch, dokonały zwrotu o 180 stopni, porzucając wartości uznawane dotąd za 
naczelne kryterium polityki społeczno–gospodarczej. [...] Jestem przekonany, że 
tak raptowna zmiana punktu widzenia, owo nadzwyczajnie łatwe przeistoczenie 
związkowców w liberałów, świadczy o braku lub raczej zaniku poczucia lojalności 
wobec bazy społecznej ruchu”.

Nie podzielałem tych opinii, ale nigdy nie wątpiłem w ich szczerość i rzetel
ność. Karol nieraz pisał o swojej solidarności z Nieznajomym, z tłumem. I tej soli
darności chciał pozostać wierny. Wiele osób pytało mnie, dlaczego Karol w III RP 
tak szybko usunął się z polityki. Odmawiałem odpowiedzi tłumacząc, że należy 
pytać o to samego Karola. Tutaj jednak zaryzykuję własne przypuszczenia. Otóż 
— po pierwsze — pasja historyka wieków średnich okazała się znacznie mocniej
sza od namiętności polityka dni teraźniejszych. Po wtóre — polityka parlamen
tarna przeobrażona w mityng i festiwal demagogii nie stwarza dobrej wibracji dla 
ludzi typu Karola. Wreszcie — po trzecie — projekt partyjny Unii Pracy, w który 
był zaangażowany, okazał się — zacytuję Karola — „konstrukcją z papieru i został 
pogrzebany bez rozgłosu”. 

XIX.

Jacek Kuroń pisał z zazdrością, że Karol Modzelewski mówi, myśli i pisze 
z „nieodpartą, precyzyjną logiką”. „Ma umysł, który jest najdoskonalszą znaną mi 
maszyną analityczną. Kiedy przystępuje do wnioskowania, to pracuje bezbłędnie”. 
Karol zaś pisał, że choć uchodzi za człowieka kierującego się rozumem, a nie emo
cjami, to przecież jego wybór wartości, zawsze irracjonalny, „zależy od skompli
kowanej sfery uczuć”.

Mnie zaś korci pytanie: o jakiej Polsce marzy ten historyk i obywatel z pasji 
permanentnej; ten polityk z pasji okazjonalnych? W jakiej Polsce chciałby żyć?

Łatwiej jednak odpowiedzieć na to pytanie przez negację — w jakiej Polsce 
nie chciałby żyć? Otóż — po pierwsze — nie chciałby żyć w Polsce „wielkich 
nierówności społecznych”; w Polsce „zdominowanej przez gospodarkę rynkową”, 
„bez ludzkiej twarzy”. Nie chciałby Polski, która wyrzeka się troski o biednych, 
poniżonych, wykluczonych. Nie chciałby Polski, która porzuciła etyczne zasady 
„Solidarności”.

Po wtóre — nie chciałby Polski rządzonej autokratycznie, także gdyby był to 
dyktat „oświeconych” reformatorów. Nie chciałby Polski, w której obywateli po
zbawia się podmiotowości.

Po trzecie — nie chciałby Polski budowanej na wykluczeniach i dyskrymina
cjach mniejszości narodowych, bądź religijnych. Nie chciałby Polski zbudowanej 
na filozofii mściwego odwetu wobec kogokolwiek; Polski, która nie jest wspólna, 
nie jest dla wszystkich, lecz tylko dla niektórych.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



40 ADAM MICHNIK

Po czwarte — nie chciałby Polski zbudowanej na wrogości do innych naro
dów, zwłaszcza do sąsiadów. Nie chciałby Polski kultywującej kompleksy, re
sentymenty i mity. Jesienią 1981 r. powiadał, że zagrażają Polakom „objawy 
nietolerancji, nie wyleczone do końca urazy świadomości narodowej”. „Byłoby 
nadmiarem optymizmu przypuszczać, że wybór Wojtyły na papieża, jego wizy
ta w Polsce, która miała ten efekt uzdrawiający, leczniczy raczej, bo jeszcze się 
nie wyleczyła, czy wreszcie powstanie »Solidarności« wszystko od razu załatwi”. 
Pisząc — w 2000 r. — o roli historycznej Jerzego Giedroycia, podkreślał znaczenie 
cierpliwej pracy perswadowania Polakom, że trzeba wyrzec się Wilna i Lwowa, ale 
nie w imię przynależności tych obszarów do Związku Sowieckiego, lecz do wol
nej Litwy i Ukrainy, zaś „negowanie przez Polaków usprawiedliwionych aspiracji 
ukraińskich, litewskich i białoruskich służy tylko poróżnieniu zniewolonych naro
dów i umacnia imperium”. W artykule „Patrioci przeciw Polsce” (1997 r.) pisał: 
„W polityce polskiej uwija się spore grono bojowników, którzy siedzieli w tym 
okresie [w PRL] cichutko za piecem. Czasem ci, którzy wtedy nie byli odważni 
jak lew, dziś chcą być przynajmniej tak odważni jak hiena cmentarna, dzielnie ata
kując rosyjskie pomniki i groby. W przypadku ataków na symbole ukraińskie i ro
syjskie w grę wchodzi także zwykła głupota. Jest to potęga większa od wszystkich 
wywiadów świata i nieobca [...] naszej lokalnej samorządności. [...] Wynaturzenia 
uczuć patriotycznych, które obracają patriotów przeciwko Polsce, tkwią korzenia
mi głęboko w społeczeństwie. Wyrastają one z urazowych schorzeń świadomości 
narodowej, stereotypów i fobii. Gdy one się budzą, milknie rozum i zaczynamy 
działać na własną szkodę”. 

Po piąte — nie chciałby Polski owładniętej demagogią i populizmem; Polski, 
która nie jest zdolna do debaty rzetelnej i odpowiedzialnej. Nie chciałby Polski 
wymuszającej uniformizację, a mającą w pogardzie różnorodność, pluralizm, bo
gactwo wzorów kulturowych. Nie chciałby Polski, która odwraca się od wysił
ku rozumienia swojej własnej — pięknej, ale skomplikowanej — historii; Polski, 
która nie ma ochoty, ani odwagi zmierzyć się z ciemnymi fragmentami własnego 
dziedzictwa. Nie chciałby Polski, która odrzuca własne autorytety, bowiem to one 
właśnie wzbogacały ją o — pisał Modzelewski — „życiodajny impuls chuligań
stwa”. Klasyka gatunku tej postawy widział w Leszku Kołakowskim, zapewne naj
większym z polskich humanistów XX stulecia.

Ten impuls to tyle co kontestacja; kontestatorski opór wobec narkotyku wiel
kiego demiurga; wobec umarłych bogów ideologii, którą utrzymuje u władzy już 
tylko urzędowa przemoc; to sprzeciw wobec kapłana w imię kondycji błazna i wo
bec profanum tryumfującego w imię sacrum.

Jednak autorytety Karola Modzelewskiego to nie tylko świat kontestacji; 
to także świat kontynuacji i tradycji. Świadectwem tego jest esej o Aleksandrze 
Gieysztorze, jego mistrzu naukowym. Piękny to esej. Oddając hołd swojemu mi
strzowi, Modzelewski przypomniał jego wspaniałą kartę żołnierza AK. Pisał, że po 
wojnie Gieysztor nie miał złudzeń — nie wierzył w III wojnę (Zachodu ze Stalinem) 
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w obronie Polski. Dlatego posłuchał prof. Tadeusza Manteuffla, też konspiratora 
z AK, który powiedział mu w 1945 r.: „nie będziemy robić teraz żadnej partyzant
ki, tylko uniwersytet”. Wielu towarzyszy z podziemia miało za złe Gieysztorowi 
zerwanie z antykomunistyczną konspiracją. Jednak moralny dylemat: konspiracja 
czy uniwersytet, Gieysztor rozstrzygnął tak, jak inni wybitni historycy tej genera
cji: Stanisław Herbst, Stefan Kieniewicz czy Witold Kula. Zajmował się odbudową 
uniwersytetu i nauki historycznej. „Tworzył w rządzonej przez komunistów Polsce 
swego rodzaju ekologiczną niszę, w której dla historyków [...] istniały niemałe 
możliwości przyzwoitej pracy naukowej i nauczycielskiej. [...] Były to oazy zawo
dowej przyzwoitości, a zarazem — bo to nieoddzielne — przyzwoitości po prostu, 
która w tym środowisku [...] polskiego życia kulturalnego nie zginęła. To, że nie 
zniknęła jest zasługą ludzi, którzy dokonali takiego, jak Gieysztor wyboru. A prze
cież ten wybór oznaczał, że się wchodzi w pewien układ z komunistyczną władzą. 
[...] Gieysztor i jego przyjaciele musieli stosować się do logiki kompromisu. Nic 
tu nie było za darmo; obie strony miały świadomość, że coś biorą i z czegoś rezy
gnują. Tolerując istnienie pewnych obszarów kultury zagospodarowanych przez 
niekomunistycznych intelektualistów, a więc miarkując tam nacisk swoich poli
truków, komuniści oczekiwali w zamian rezygnacji z jakiejkolwiek opozycji poli
tycznej. Był to milczący kompromis między nierównymi stronami, bez gwarancji 
dla słabszych. Ale dla społeczeństwa ujętego w karby systemu komunistycznego 
kompromisy takie miały istotne znaczenie”

Karol Modzelewski — bezkompromisowy w więzieniu i na ławie oskarżo
nych — umiał docenić sens i wartość postaw kompromisowych w życiu publicz
nym. Dlatego — sądzę — nie chciałby żyć w Polsce, gdzie dokonania, przekonania 
i doświadczenia Gieysztora i Kołakowskiego byłyby unieważnione na podstawie 
zawartości archiwów aparatu bezpieczeństwa. 

Po szóste — nie chciałby żyć w Polsce czystek personalnych dokonywanych 
wedle klucza politycznego. Jeden z projektów ustawy lustracyjnej — a było ich 
wiele — przewidywał, że bez udowodnienia niewinności zaświadczeniem z IPN, 
nikt nie będzie mógł pełnić ważnych stanowisk w państwie, w administracji, w na
uce i kulturze. Komentował te pomysły sarkastycznie. „Przypuśćmy — pisał — że 
Leszek Kołakowski zechciałby powrócić do Polski i objąć katedrę, z której wypę
dzili go niegdyś Gomułka i Moczar. Nie dopuści do tego Senat Rzeczypospolitej, 
gdyż prof. Kołakowski był swego czasu lektorem KC PZPR (w terminologii pro
jektu — »politycznym pracownikiem instancji«). Pręgierz czeka gotowy. Tylko 
czyja będzie hańba — Leszka Kołakowskiego, czy nasza?”.

Po siódme — nie chciałby żyć w Polsce „zimnej wojny religijnej”. Obawiał 
się takiego obrotu rzeczy. Ilustrował to konfliktem wokół odzyskiwania mienia 
przez Kościół (np. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi odzyskało we Wrocławiu bu
dynek, w którym od 1945 r. mieścił się szpital zakaźny). Podobnie niepokoiła go 
restrykcyjna ustawa antyaborcyjna. Czy norma moralna głoszona przez Kościół 
może być skutecznie wymuszana przez państwowy przymus, jeśli nauka Kościoła 
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okazała się bezsilna? Czy policjant, prokurator i strażnik więzienny będą bardziej 
skuteczni niż ksiądz na ambonie? Gdy pojawił się projekt referendum w sprawie 
kryminalizacji aborcji, Kościół oświadczył, że „nie głosuje się nad moralnością”. 
„Ale referendum — tłumaczył Karol Modzelewski — nie ma dotyczyć moralności, 
tylko prawa karnego. Gdy pomieszamy te porządki i nakażemy respekt dla warto
ści chrześcijańskich, to pójdziemy w stronę wyznaniowego prawa i państwa”. Tak 
pisał Modzelewski w styczniu 1993 r. I przypomniał, że kryminalizacja aborcji to 
pomysł nienowy — tak uważali już Stalin, Bierut czy Ceausescu.

W tych konfliktach widział drogę do odradzania się dwóch widm przeszłości 
— klerykalizmu i antyklerykalizmu.

Wreszcie — po ósme — nie chciałby żyć w Polsce „pękniętej” raz na zawsze 
na „oświeconą” i „ludową”, na „klerykalną” i „antyklerykalną”; na postkomuni
styczną i post–solidarnościową, nie chciałby żyć w Polsce, która nie umie i nie 
chce rozmawiać ze sobą.

Przeciwstawiał temu dwa doświadczenia z własnej biografii: Październik 56 
i „Solidarność”. Bohaterem Października dla Karola Modzelewskiego na zawsze 
pozostał Leszek Goździk, lider robotników z FSO Żerań. Wspominając go, pisał: 
„Spontaniczność tłumu jest dla dyktatury zawsze niebezpieczna. A mnie tłum ko
jarzy się z pierwszym, zbiorowym przeżyciem wolności. Wtedy, w Październiku, 
pierwszy raz widziałem tylu zgromadzonych ludzi, którzy wyrażali to, co czuli 
i czego chcieli, a nie to, co im kazano. [...] Goździk nie wznosił okrzyków, nie ma
chał rękami, nie grzał emocji. Mówił spokojnie, niespiesznie, robił pauzy i z namy
słem dobierał słowa. Ale mieliśmy poczucie, że każde jego słowo trafia w sedno 
i pomaga nam, każdemu z nas, sformułować to, co myślimy. [...] Goździk mówił 
racjonalnie, jakby zapraszał tłum do wspólnej refleksji. [...] Każdy z nas wiedział, 
że Goździk zwraca się do niego osobiście, jak do partnera dialogu; [...] Goździk 
traktował ludzi, z których składał się tłum podmiotowo, z szacunkiem”.

Rozmowa z takim tłumem, poznanym w 1956 r., rozpoznanym na nowo w la
tach 1980–1981, była dla Modzelewskiego warunkiem „budowania mostów” 
w „pękniętej” Polsce. Podzielałem te fascynacje spotkania z tłumami, podzieli
łem też wielki szacunek dla Leszka Goździka. Ale nie podzielam wyznania wiary 
w tłum. Zbyt często widziałem w roli głównego mówcy bynajmniej nie Goździka, 
lecz jakąś kopię Mussoliniego ubranego w narodowe barwy. Jednak myśląc inaczej 
wiem, że ta wiara Karola Modzelewskiego — to piękna wiara. Tak piękna, że nie
raz przenosiła góry. 

XX.

A w jakiej Polsce Karol Modzelewski chciałby żyć? Myślę, że w Polsce „go
ścinnej”. Przytaczał w swojej świetnej książce o „Barbarzyńskiej Europie” słowa 
Adama, kanonika z Bremy, na temat Szwedów:
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„Rzekłbyś — pisał kanonik — że Szwedom nie brak żadnych bogactw, nie 
mają tylko owej pychy, którą my tak [...] wielbimy. Wszystkie bowiem przedmio
ty próżności [...] mają za nic. [...] Nie ma dla nich większej hańby, niż odmówić 
gościny wędrowcowi. Gorliwie współzawodniczą między sobą o to, kto jest god
niejszy, by przyjąć gościa, dają mu wszystko, czego grzeczność wymaga, dopóki 
on zechce tu pozostać i z gorliwością prowadzą go w kolejne kwatery do swoich 
przyjaciół. [...] Głosicieli prawdziwej wiary, jeżeli są cnotliwi, roztropni i godni, 
otaczają tak wielką miłością, że nie bronią biskupom wstępu na ogólne zgromadze
nie ludu. [...] Tam więc nieraz słuchają dobrowolnie o Chrystusie i chrześcijańskiej 
religii. I może łatwo dałoby się nawrócić słowem na naszą wiarę, gdyby źli na
uczyciele, którzy nie Jezusa Chrystusa lecz własnej szukają korzyści, nie gorszyli 
tych, których można zbawić”.

Tyle kanonik z Bremy. Czyż nie jest to piękne? Czyż nie warto, Karolu, cza
sem oddać się marzeniu o takiej Polsce gościnnej? Choćby na chwilę...

* * *

Pisząc tę pracę korzystałem z następujących pozycji:

Karol Modzelewski, „Barbarzyńska Europa”, Iskry, Warszawa 2004;
Karol Modzelewski, „Między ugodą a wojną”, Archiwum Solidarności, Seria: 

„Dokumenty”, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1983;
Karol Modzelewski, „Dokąd od komunizmu”, Polska Oficyna Wydawnicza 

„BGW”, Warszawa 1993;
Karol Modzelewski, „Życiodajny impuls chuligaństwa”, Universitas; Biblioteka 

„Kuźnicy”, Kraków 2003;
Karol Modzelewski, „List otwarty do Edwarda Gierka”, „Aneks”, nr 13–14;
Andrzej Friszke, „Anatomia buntu”, Znak, Kraków 2010.
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1. FORMACJA: ZAINTERESOWANIE HISTORIĄ,  
ZAINTERESOWANIE ŚREDNIOWIECZEM, KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

1.1: Jak pan dojrzał do decyzji, by zostać historykiem w trudnych dla Polski la
tach pięćdziesiątych? We wstępie do włoskiego wydania „Barbarzyńskiej Europy”, 
wspominając o losach swoich najbliższych w Związku Radzieckim podczas wiel
kich czystek podkreślił Pan, że w stalinowskich czasach „niebezpiecznie było mó
wić dzieciom prawdę zarówno o historii powszechnej, jak i o prywatnej historii 
ich własnej rodziny”1. W jakiej mierze wybór zawodu historyka był reakcją na tę 
sytuację? I co popchnęło Pana akurat w stronę historii średniowiecza?

Odp.: Słowo „dojrzałem” wydaje mi się w tym wypadku przesadne, jako że 
miałem wówczas niespełna 17 lat. Był rok 1954, w Polsce czuło się pierwsze po
dmuchy odwilży, która dwa lata później, w październiku 1956 r., doprowadziła do 
spektakularnego kryzysu politycznego. A ja akurat w czerwcu 1954 r., dwa tygo
dnie przed śmiercią mojego przybranego ojca, dowiedziałem się od niego o tym, 
o czym wcześniej niebezpiecznie byłoby mi opowiadać: że on sam, mimo że był 
z głębokiego przekonania komunistą, w latach 1937–1939 siedział w moskiew
skim więzieniu pod fałszywymi zarzutami i był tam torturowany. Ojciec dodał, że 
nie był to jakiś wyjątkowy przypadek, lecz zjawisko podówczas nagminne. Kilka 
miesięcy po śmierci ojca moja matka (córka mienszewika zamęczonego w łagrach, 
ale i tego nie wiedziałem wcześniej o moim własnym dziadku) uzupełniła moją 
młodzieńczą edukację opowiadając mi rzeczy, które dwadzieścia lat później moż
na było przeczytać w „Archipelagu Gułag”. Dla siedemnastolatka, którego wy

1 K. M o d z e l e w s k i, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano–
cristiana, Torino 2008, s. 10.
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chowywano najpierw w położonym 900 km na wschód od Moskwy internacie dla 
dzieci zagranicznych towarzyszy (byłem tam od jesieni 1941 do początku 1944 r.), 
a następnie w polskiej szkole czasów stalinowskich i w ZMP, rewelacje te były 
niczym prawdziwe trzęsienie ziemi. Mój pogląd na świat rozsypał się. Trzeba było 
zrozumieć i jakoś wyjaśnić te nowe informacje, aby nadać im sens i z odłamków 
poskładać nowy obraz świata. Większość moich rówieśników znalazła się w po
dobnej sytuacji w 1956 r.

Moja decyzja o wyborze studiów historycznych wiązała się zapewne jakoś 
z emocjami tamtego czasu. W moim pokoleniu młodzi zwolennicy komunizmu, je
śli chcieli studiować kierunki humanistyczne, wybierali najczęściej wydział filozo
fii, aby uzyskać tam kwalifikacje akademickie (i/lub polityczne) na tzw. katedrach 
podstaw marksizmu–leninizmu, gdzie nauczano obowiązującej doktryny. Skoro 
jednak odkryłem, że doktryna nie zgadza się z rzeczywistością, wolałem studiować 
rzeczywistość, czyli historię. Tak mógłbym dziś wyartykułować i zinterpretować 
moje ówczesne niezwerbalizowane motywy.

A średniowiecze? W owym czasie młodzi marksiści, jeśli już decydowali się 
studiować historię, a nie filozofię, specjalizowali się zazwyczaj w historii najnow
szej, zajmując się w szczególności dziejami ruchu robotniczego i rewolucyjnego. 
Próbując dziś wyjaśnić, dlaczego dokonałem wówczas innego wyboru, narażam się 
na niebezpieczeństwo racjonalizacji ex post swojej młodzieńczej postawy. Myślę, 
że w badaniu średniowiecza mogło mnie już wówczas fascynować antropologiczne 
wyzwanie, tj. różnica kultur między nami a ludźmi dawnych czasów (ale była to 
intuicja, której w latach pięćdziesiątych nie potrafiłbym chyba nazwać). Przede 
wszystkim jednak wkrótce po przekroczeniu bramy Uniwersytetu zorientowałem 
się, że kto chce studiować serio, czyli w atmosferze wolności myślenia, musi spe
cjalizować się w starożytności lub średniowieczu. Ścisła kontrola ideologiczna 
i polityczna ze strony Partii dotyczyła głównie historii nowożytnej i najnowszej, 
podczas gdy badacz odległych epok nie czuł za plecami równie bacznej obecności 
komisarza politycznego. Nie odnosiłem się jeszcze wtedy do Partii z wrogością, 
raczej przeciwnie, ale podobała mi się wolność, a od pierwszych lat studiów uni
wersyteckich zauważyłem, że historia średniowiecza przyciąga umysły niezależne. 
Ćwiczenia prowadzone przez Henryka Samsonowicza oraz pierwsze lektury prac 
Aleksandra Gieysztora, Juliusza Bardacha i Henryka Łowmiańskiego utwierdziły 
mnie w tym wyborze. 

1.2: Napisał Pan niedawno: „Za młodu otrzymałem edukację marksistow
ską z wyraźnym polskim zabarwieniem”2. Czy może Pan wyjaśnić co to oznacza
ło w praktyce, jakie studia oferowano w zakresie humanistyki, jaka problematyka 

2 Idem, „Sedes idolatriae e plebs de rure”. Le città sacre del paganesimo slavo quali capoluoghi 
dei territori tribali, [w:] Città e campagne nei secoli altomedievali, Spoleto 2009 (Settimane di Studio 
del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 56), t. I, s. 445.
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i metodologia była lansowana, a jakie zakazane? Co oznacza „polskie zabarwie
nie” marksistowskiej edukacji? 

Odp.: Ideologiczna indoktrynacja realizowana na polskich uniwersytetach 
aż do 1956 r. przez katedry podstaw marksizmu–leninizmu miała zabarwienie so
wieckie, a właściwie stalinowskie: prostacki ekonomizm, sztywny determinizm 
historiograficzny itp. Ale wybitni historycy starożytności, średniowiecza i epoki 
nowożytnej, którzy czerpali z marksizmu inspiracje badawcze, potrafili osiągać 
wartościowe wyniki, zwłaszcza po roku 1956, gdy na kampusach uniwersyteckich 
zagościła swobodniejsza atmosfera. Znakomitym przykładem osiągnięć historio
grafii dojrzewającej podówczas w klimacie umysłowym „marksizmu o polskim 
zabarwieniu” są prace Witolda Kuli. To, że dorobek Kuli został przyswojony na 
włoskim gruncie m. in. dzięki przekładowej i komentatorskiej pracy Marty Herling–
Bianco — wnuczki Benedetta Croce i córki Gustawa Herlinga–Grudzińskiego — 
wydaje się szczególnie dowcipnym pomysłem Pana Boga3. Do tego samego nurtu 
polskiej historiografii zaliczyć można mediewistę Mariana Małowista oraz pleja
dę jego świetnych uczniów dobrze znanych w Europie — Bronisława Geremka, 
Henryka Samsonowicza, Benedykta Zientarę i afrykanistę Michała Tymowskiego 
— a także nowożytników Stefana Kieniewicza i Jerzego Topolskiego. Istotną rolę 
odegrało przy tym zainteresowanie nieortodoksyjnym marksizmem ze strony czo
łowych przedstawicieli środowiska „Annales”, którzy dostrzegli w kręgu warszaw
skiej szkoły historycznej najbardziej interesujących partnerów historiograficznego 
dialogu Wschód–Zachód. Był to dialog owocny: Fernand Braudel, Michel Mollat, 
Jacques Le Goff w bliskiej współpracy z Aleksandrem Gieysztorem, Witoldem 
Kulą i młodym Bronisławem Geremkiem zdołali otworzyć pierwsze szczeliny 
w żelaznej kurtynie i zapoczątkować na polu historiografii długi proces kulturalne
go jednoczenia Europy. 

Moja formacja zawodowa ukształtowała się w znacznej mierze pod wpływem 
klimatu umysłowego związanego z tym spotkaniem dwóch szkół historycznych. 
Skutkiem ich wzajemnego oddziaływania było w „marksizmie o polskim zabar
wieniu” otwarcie na strukturalizm. W badaniach nad dziejami średniowiecznej wsi 
pozwalało to dostrzec wpływ systemów wartości i wzorów kultury na preferencje 
ekonomiczne królów, panów i chłopów.

1.3: Co Pańskim zdaniem wpłynęło najbardziej na ukształtowanie Pańskiej 
świadomości historycznej? Czy pierwsze doświadczenia działalności politycznej 
okazały się zwrotnym momentem?

Odp.: W 1956 r. moi rówieśnicy, wychowani w komunistycznej wierze i orto
doksyjnym marksizmie, przeżywali kryzys wiary podobny do tego, który był moim 
udziałem dwa lata wcześniej, gdy poznałem tajną dotychczas historię moich rodzi

3 Vide M. H e r l i n g  B i a n c o, Una storia per comprendere il presente: l’opera di Witold Kula, 
„Passato e presente”, t. X, 1986, s. 95–126.
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ców. W 1956 r. nie dało się już zaprzeczyć rewelacjom na temat masowych zbrod
ni popełnianych pod sztandarem komunizmu, ponieważ ujawnił je sam sekretarz 
generalny KPZR. Chruszczow przypisywał co prawda winę wyłącznie zmarłemu 
dyktatorowi nie obarczając odpowiedzialnością dyktatury, ale nas, kształconych 
w marksizmie, takie wyjaśnienie nie mogło zadowolić. Dla nas było jasne, że ko
rzenie zła tkwiły w systemie. A system, który jest nosicielem zła należy obalić 
— tak nas przecież uczono — w drodze rewolucji. Wiedzieliśmy też z marksistow
skich szkoleń, że rewolucję robi klasa robotnicza, wspierana w tym przez inteli
gencję, która wnosi do środowiska robotniczego rewolucyjną świadomość. Z tych 
ideologicznych przesłanek zrodziła się radykalna odmiana tzw. rewizjonizmu; był 
to bunt wszczęty przez wczorajszych wyznawców z tego powodu, że system deptał 
w praktyce ideały, które w teorii głosił. Pragnęliśmy obalić system w imię tych 
podeptanych ideałów. Byliśmy podobni do heretyków gotowych zwalczać Kościół 
w imię Boga.

W 1956 r. Uniwersytet był w stanie wrzenia. Środowisko zbuntowanej mło
dzieży pod przewodem moich starszych o parę lat przyjaciół — Jacka Kuronia 
i Krzysztofa Pomiana — postanowiło nawiązać współpracę z organizacją ZMP 
w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu. Nie był to przypadkowy wy
bór. Prasa poinformowała, że 25–letni robotnik FSO Lechosław Goździk, który 
został tam niedawno I sekretarzem Komitetu Zakładowego Partii proponuje, by 
załogi wszystkich fabryk w Polsce utworzyły Rady Robotnicze w celu przejęcia 
zarządzania przedsiębiorstwami. Dostrzegliśmy w tym oczekiwany znak, sztandar 
i program rewolucji, która położy kres dyktaturze. Koledzy powierzyli mi organi
zowanie w ramach ZMP spotkań dyskusyjnych z młodzieżą robotniczą na Żeraniu. 
Otrzymałem przepustkę pracowniczą do FSO i codziennie o 14.00 zamiast na 
Uniwersytet jeździłem do fabryki. Byłem tam 19 października na pierwszym wiecu 
załogi, gdy na wieść o zbliżaniu się wojsk radzieckich do Warszawy postanowiono 
okupować zakład i przygotować się do obrony. Przygotowano ciężarówki z pia
skiem, aby zatarasować przejazd pod wiaduktem na ulicy Stalingradzkiej (dziś 
Jagiellońska). Miałem 19 lat i naprawdę wierzyłem, jak wielu innych, że zdołamy 
zatrzymać radzieckie czołgi tymi ciężarówkami i butelkami z benzyną. Ale czołgi 
zatrzymały się na przedpolach Warszawy, a po tygodniu wróciły do baz. Uratował 
nas antypatyczny skądinąd towarzysz Mao, sprzeciwiając się radzieckiemu projek
towi zbrojnej interwencji w Polsce. Mieliśmy szczęście, którego kilka dni później 
zabrakło naszym rówieśnikom z budapesztańskich fabryk i uczelni.

Na początku listopada udałem się po raz pierwszy na seminarium Aleksandra 
Gieysztora. Mój mistrz spojrzał na mnie znad okularów i powiedział: „O, pan 
Modzelewski. To może Pan będzie teraz przychodził na seminaria?”. Odpowie
działem szczerze i bez namysłu, że to zależy od rozwoju sytuacji. Ale sytuacja się 
nie rozwinęła. Krok po kroku Gomułka przeprowadził swoją normalizację, ratu
jąc za cenę ograniczonej liberalizacji podstawy systemu komunistycznego, a wraz 
z nimi naszą (być może także moją) skórę. Chodziłem więc na seminaria i w re
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zultacie zostałem mediewistą. Jest to bardzo pracochłonna specjalizacja, która ab
sorbuje umysł i czas nie pozostawiając wiele miejsca na inne zajęcia. W najgoręt
szych momentach życia politycznego angażowałem się w działalność publiczną, 
następnie jednak powracałem zawsze do zajęć zawodowych w tej mierze, w jakiej 
pozwalały na to władze państwowe. Jacek Kuroń oceniał to krytycznie i mawiał, 
że jestem „niedzielnym politykiem” (jak „niedzielny kierowca”). Rzeczywiście 
prowadziłem rozdwojone życie. Epizody publicznej działalności, lata spędzone 
w więzieniu i okresy bezrobocia, nie mówiąc już o przeszkodach w wyjazdach za 
granicę utrudniały mi pracę badawczą. W końcu jednak dyktatura komunistyczna 
też miała u nas „polskie zabarwienie” i zabraniała mi konsekwentnie tylko powro
tu do dydaktyki uniwersyteckiej, pozwalała natomiast w różnych okresach powra
cać do pracy badawczej i publikować artykuły, a nawet książki — ma się rozumieć 
wyłącznie o średniowieczu. W Związku Radzieckim nie byłoby to możliwe. 

Starałem się rozdzielić dwie role społeczne, w jakich występowałem — bada
cza i kontestatora. Zdaję sobie jednak sprawę, ze wyobraźnia niezbędna mi jako 
badaczowi dawnej historii nie może być całkowicie odrębna od tej historii, której 
byłem uczestnikiem. Mam za sobą doświadczenia, które wywarły wpływ na mój 
sposób postrzegania współczesnej rzeczywistości społecznej i czynią mnie bar
dziej wrażliwym na niektóre aspekty rzeczywistości dawno minionej. W 1956 r., 
a bardziej jeszcze w latach 1980–1981 nauczyłem się porozumiewać z tłumem. 
Prowadziłem działalność polityczną i związkową w środowiskach robotniczych. 
Wydarzenia pierwszej „Solidarności”, które przeżyłem jako uczestnik gremiów 
przywódczych Związku, były w gruncie rzeczy prawdziwą rewolucją. Miała ona 
wprawdzie pokojowy charakter, ograniczała własną dynamikę i w końcu została 
zdławiona siłą wojskową, nosiła jednak wszelkie znamiona procesu rewolucyjne
go. W zakładach karnych PRL, zwłaszcza w latach 1965–1967 i 1968–1971, gdy 
nie obowiązywała jeszcze segregacja więźniów politycznych od kryminalnych, ci 
ostatni byli moim środowiskiem społecznym. Przez kilka lat byłem też robotnikiem 
w przywięziennych fabrykach, ale moi towarzysze pracy i współwięźniowie zali
czali się raczej do lumpenproletariatu niż do klasy robotniczej i zawdzięczali zwar
tość swojej wspólnoty zwyczajowym normom sztywnej i funkcjonalnej subkultu
ry, która dyscyplinowała skuteczniej niż jakakolwiek organizacja. Mieszkałem też 
przez kilka lat w małym miasteczku, gdzie wszyscy wiedzieli wszystko o każdym 
i gdzie większość moich sąsiadów przybyła w te strony — aż do 1945 r. niemieckie 
— z wcielonych do ZSRR terenów zachodniej Ukrainy. Mój sposób patrzenia na 
odległą historię nosi zapewne ślady wszystkiego, co widziałem i przeżyłem. Może 
jednak nie mnie o tym sądzić. 

1.4: Jaką rolę odegrało w Pańskim rozwoju nauczanie wielkiego historyka, 
jakim był Aleksander Gieysztor? W jaki sposób prowadził on swoją pracę dydak
tyczną? Na konferencji spoletańskiej w 1999 r. określił Pan jako „oazę ekologicz
ną” w ramach powojennego państwa komunistycznego „względnie autonomiczną 
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przestrzeń badań i dydaktyki uniwersyteckiej, zwłaszcza w zakresie historii śre
dniowiecza” utworzoną przez grupę wybitnych historyków: Tadeusza Manteuffla, 
Aleksandra Gieysztora oraz ich towarzyszy broni z antyhitlerowskiego ruchu opo
ru4. Czy może Pan scharakteryzować atmosferę tej „oazy” i wpływ, jaki wywierała 
ona na wybór problematyki i sposób prowadzenia badań?

Odp.: Aleksander Gieysztor podsumowywał każde seminarium komentarzem 
o charakterze mówionego eseju. Te ulotne, nigdy nie zapisywane eseje obejmo
wały problematykę znacznie rozleglejszą od jego publikowanych prac. Gieysztor 
cieszył się zasłużoną sławą wybitnego specjalisty w dziedzinach paleografii, dy
plomatyki, sfragistyki, historii sztuki, słowem klasycznego instrumentarium ba
dawczego, jakie mediewistyka zawdzięcza niezmordowanej pracy pozytywistów. 
Ale w gronie swoich uczniów, formułując w ustnych esejach konkluzje seminaryj
nych dyskusji, nasz mistrz pokazywał nam możliwości poszerzenia horyzontów 
badawczych mediewistyki o problematykę i metody etnologii, lingwistyki, semio
tyki, religioznawstwa porównawczego, archeologii itp. Oswajał nas w ten sposób 
z interdyscyplinarną perspektywą i sposobem formułowania problemów wprowa
dzonym do europejskiej humanistyki dzięki strukturalistycznej kontestacji pozyty
wizmu i dorobkowi badawczemu środowiska „Annales”. Myślę, że Gieysztor czer
pał inspiracje także z akademickiego marksizmu „o polskim zabarwieniu”, ale nie 
sposób zaliczyć go do grona wyznawców tej (lub jakiejkolwiek innej) doktryny.

Podkreślić trzeba, że czołowi profesorowie Instytutu Historycznego Uniwer
sytetu Warszawskiego — Tadeusz Manteuffel, sam Gieysztor, Stanisław Herbst, 
Stefan Kieniewicz, Marian Małowist i jego żona Iza Bieżuńska — byli w PRL bez
partyjni. W czasie okupacji byli oni związani z Biurem Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej AK (latem 1944 r. Gieysztor kierował tam wydziałem infor
macji) i wykładali na podziemnym Uniwersytecie. Oblicze polityczne tego śro
dowiska nie było rzecz jasna jednorodne, ale mieściło się w szeroko rozumianym 
nurcie liberalno–demokratycznym. Tuż po wojnie, mimo pewnych rozterek, grupa 
ta zdecydowała się zrezygnować z podziemnej walki — teraz już obróconej prze
ciwko komunistycznym władzom nowej Polski oraz ich radzieckim protektorom 
— i zaangażować się w organizowanie Uniwersytetu oraz badań historycznych 
pod rządami komunistów. Tadeusz Manteuffel, niekwestionowany przywódca tego 
środowiska, oznajmił wahającemu się Aleksandrowi Gieysztorowi: „teraz nie bę
dziemy robić żadnej partyzantki, tylko Uniwersytet”. Ówczesne władze PRL przy
jęły ten wybór z ulgą.

Tak zrodził się nieformalny, nierówny i pozornie kruchy kompromis, który 
jednak na Wydziale Historycznym UW (i nie tylko tam) przetrwał aż do upadku 
komunizmu. Nie jest jasne, dlaczego władze PRL tolerowały u steru instytutów 
historii Uniwersytetu i Polskiej Akademii Nauk ekipę profesorów bez wątpienia 

4 K. M o d z e l e w s k i, Ricordo di Aleksander Gieysztor (1916–1999), [w:] Il feudalesimo nell’al
to medioevo, Spoleto 2000 (Settimane del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 47), t. I, s. 1–14.
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znakomitych, ale bezpartyjnych, w dodatku wywodzących się z Armii Krajowej. 
Profesorowie filozofii i socjologii mieli mniej szczęścia: niektórych, nie zważa
jąc na ich pozycję w świecie akademickim, odsunięto od nauczania, a Instytut 
Socjologii zlikwidowano. Przywrócono go jednak po 1956 r., a odsunięci profeso
rowie powrócili na katedry.

Historycy natomiast, pod wodzą Manteuffla i Gieysztora (a w latach 1956–
1968 również ich koledzy przywróceni na katedry filozofii i socjologii) potrafili 
stworzyć i chronić w komunistycznej Polsce wspomnianą już oazę czy też niszę 
ekologiczną, tj. specjalną strefę względnej wolności badań i nauczania uniwersy
teckiego. Zarządzenie ministerialne z 1956 r., a następnie ustawa o szkolnictwie 
wyższym z 1958 r. umocniły specjalny status tej strefy prawnymi gwarancjami 
autonomii uniwersyteckiej. Wprowadzono obieralność rektorów i dziekanów, za
sadę nieusuwalności profesorów, autonomiczną jurysdykcję dyscyplinarną, która 
chroniła swobodę wymiany myśli w dyskusjach akademickich przed samowolą 
ze strony administracji państwowej. W innych krajach komunistycznych środo
wiska akademickie nie cieszyły się takimi gwarancjami. Także w Polsce prawne 
gwarancje autonomii wyższych uczelni zostały zniesione w 1968 r., ale robotni
czy bunt na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. oraz zmiana ekipy rządzącej przynio
sły w efekcie faktyczne (choć nie zagwarantowane prawnie) złagodzenie polityki 
władz państwowych wobec intelektualistów. Jesienią 1980 r., na fali pokojowej 
rewolucji „Solidarności”, nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego 
po raz pierwszy od 12 lat dokonali wolnego wyboru rektora (został nim Henryk 
Samsonowicz). Był to fakt dokonany, antycypujący powrót do legalnej autonomii, 
ale minister usankcjonował wybór swoją nominacją. W 1982 r., mimo stanu wo
jennego i usunięcia Samsonowicza z funkcji rektora, Sejm uchwalił ustawę, która 
przywracała autonomię wyższych uczelni. 

Zmienność ta ukazuje, jak dalece faktyczna sytuacja w komunistycznej Polsce 
(którą nazywaliśmy „najweselszym barakiem w obozie socjalizmu”) odbiega
ła od stereotypowego wyobrażenia totalitaryzmu. Uczeni tacy jak Manteuffel 
i Gieysztor nigdy nie wyznawali komunistycznej wiary, nie mogli zatem stać się 
jej heretykami, czyli tzw. rewizjonistami. Postawę ich można określić w katego
riach patriotycznego realizmu, występującego w polskiej tradycji od XIX w. pod 
nazwami pozytywizmu lub „pracy organicznej”. Moi uniwersyteccy mistrzowie 
uważali, że nakazem naszych czasów jest „ochrona substancji” kultury narodo
wej, a nie wystawianie jej na ryzyko zniszczenia w ogniu beznadziejnych bun
tów. Umiarkowani rewizjoniści, dość liczni wśród profesorów młodszego poko
lenia (można tu wymienić Bronisława Baczkę, Bronisława Geremka, Zygmunta 
Baumana, Jerzego Szackiego, Henryka Samsonowicza czy Jerzego Jedlickiego), 
podzielali w praktyce tę postawę licząc na stopniową liberalizację i moderniza
cję systemu. Rewizjoniści radykalni, do których się zaliczałem, wykpiwali ostroż
ny realizm swoich mistrzów i starszych kolegów, widząc w nim po prostu maskę 
konformizmu. Myliliśmy się: specjalna strefa intelektualnej swobody chroniona 
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przez naszych ostrożnych mistrzów okazała się terenem kulturalnie płodnym i lata 
1956–1968, złote czasy owej strefy, były w polskiej humanistyce okresem nad
zwyczajnie obfitego urodzaju.

Sami zaś nasi mistrzowie (a przynajmniej niektórzy z nich) potrafili zacho
wać się bardzo odważnie, gdy oceniali, że represyjna lub cenzorska polityka władz 
niszczy „organiczną substancję” Uniwersytetu. W latach 1964–1965 Gieysztor nie 
podzielał oczywiście mojego młodzieńczego radykalizmu ani mojego ideologicz
nego zaangażowania; wiedział jednak, że na glebie urodzajnej kultury nieuchronnie 
kiełkuje myśl buntownicza. W 1965 r., gdy znalazłem się w więzieniu, Gieysztor 
zwrócił się do prof. Stanisława Walczaka, podówczas ministra sprawiedliwości, 
aby dał mu jako promotorowi zezwolenie na kontakty z aresztowanym doktoran
tem. W kraju komunistycznym była to prośba ekstrawagancka, ale Walczak się 
zgodził (może czuł się bardziej profesorem Uniwersytetu Warszawskiego niż mini
strem). Po dwóch wizytach Gieysztora w więzieniu Władysław Gomułka, poinfor
mowany przez jakiegoś gorliwego delatora, wściekł się i kazał anulować zezwo
lenie. Wówczas jednak Walczak, znów na wniosek Gieysztora, wyraził zgodę na 
korespondencyjne kontakty ze mną. W listach, które wymienialiśmy, mowa była 
rzecz jasna tylko o średniowieczu, ale epizod ten wydaje mi się dość wymowny. 

Zazwyczaj nie rozmawialiśmy z Gieysztorem o polityce mimo mojego, a nie
kiedy i jego zaangażowania (w 1964 r. podpisał list 34 intelektualistów przeciw 
zaostrzeniu cenzury, a w sierpniu 1980 r. apel o porozumienie między strajkujący
mi stoczniowcami a rządem). W naszych stosunkach nie wykraczaliśmy poza role 
mistrza i ucznia. Na trzecim roku studiów zrecenzowałem monografię Aleksandra 
Nieusychina opartą głównie na prawie salickim i prawie Sasów5. Gieysztor chciał 
wówczas, żebym oparł na interpretacji tych źródeł swoją pracę magisterską. Nie 
wiem, jak wyczuł moje przyszłe zainteresowania tą problematyką; ja ich jeszcze 
nie czułem i odmówiłem. Chciałem pisać o początkach miast w Polsce. Moj mistrz 
nie powiedział mi wprost, że to byłby banał, ale namówił mnie na magisterium 
o rzemiośle służebnym. Wprowadził mnie tym sposobem na drogę, która logicznie 
doprowadziła do tematu pracy doktorskiej: „System osad służebnych w gospodar
czej organizacji państwa piastowskiego”. Tytuł ten w edycji książkowej za radą 
Gieysztora zredukowałem do formuły krótszej, jaśniejszej i lepiej dopasowanej do 
treści rozprawy: „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego”. Była to moja 
pierwsza książka. Ukazała się ona w 1975 r., gdy w polityce Partii wobec środowisk 
akademickich trwała jeszcze koniunktura pogrudniowej liberalizacji. Ciekawe, 
że gesty wobec świata nauki, nawet te stosunkowo drobne, reglamentowano na 
najwyższym szczeblu. We wrześniu 1971 r. wyszedłem z więzienia, a w następ
nym roku decyzją sekretarza KC Franciszka Szlachcica podjętą z upoważnienia 
Biura Politycznego pozwolono mi podjąć pracę badawczą we wrocławskim zakła

5 A. I. N i e u s y c h i n, Wozniknowienije zawisimogo krestjanstwa w zapadnoj Jewropie VI–
VIII w., Moskwa 1956.
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dzie Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. W tym zakładzie, pod życzliwą 
zwierzchnością jego kierownika, a mojego przyjaciela Lecha Leciejewicza spędzi
łem dziewięć pogodnych i pracowitych lat.

1.5: Jacy jeszcze polscy uczeni wywarli wpływ na Pańską formację za wodową?
Odp.: W „Organizacji gospodarczej państwa piastowskiego” zająłem się m. in. 

świadomym dążeniem do samowystarczalności, które skłoniło książąt do przepro
wadzenia na wielką skalę specjalizacji publicznych świadczeń ludności chłopskiej 
w celu zaspokojenia poza rynkiem i bez pieniężnych nakładów rozmaitych potrzeb 
dworu, administracji terytorialnej i wojska. W mojej analizie tego przedsięwzię
cia widoczny jest wpływ „Teorii ekonomicznej ustroju feudalnego” Witolda Kuli, 
zwłaszcza zaś jego refleksji nad swoistością przedkapitalistycznej racjonalności 
gospodarczej. Głównym tematem „Organizacji gospodarczej państwa piastowskie
go” nie była jednak sama gospodarka, lecz społeczeństwo ujęte w karby barba
rzyńskiej monarchii, której struktury określiłem w ślad za Karolem Buczkiem jako 
ustrój prawa książęcego. Niezależnie od głośnych swego czasu i niekiedy ostrych 
polemik między nami jestem świadom zależności moich koncepcji od dorobku 
Buczka; zresztą i sam dialog polemiczny oceniam w tym wypadku jako bardzo 
owocny. Karolowi Buczkowi udało się zrekonstruować system ciężarów prawa 
książęcego, struktury monarszej jurysdykcji i archaiczne funkcje organizacji opol
nej na podstawie obfitej dokumentacji trzynastowiecznej związanej z akcją immu
nitetową, która krok za krokiem kruszyła system publicznych ciężarów ludności 
i uprawnień władzy książęcej. Ustrój wczesnej monarchii piastowskiej badał on 
zatem poprzez proces jego stopniowego demontażu — bo dopiero demontaż oka
zał się źródłotwórczy. W moich badaniach nad Polską piastowską poszedłem za 
przykładem Buczka i zdobyłem się po raz pierwszy na owocne złamanie kanonu, 
który każe historykowi przestrzegać — jak w klasycznym teatrze — jedności cza
su, miejsca i akcji. Poza tym Buczek zauważył, że w barbarzyńskiej monarchii 
władztwo nad ludźmi nie musiało opierać się na własności ziemi. Interpretację tę 
rozwinąłem następnie w moich pracach.

Wielki wpływ na mój sposób rozumienia historii społecznej wywarł także so
cjolog Stanisław Ossowski. Był to jeden z profesorów odsuniętych od nauczania 
w latach stalinowskich i przywróconych na Uniwersytet w 1956 r. Nie znałem go 
osobiście, ale lektura jego książki „Struktura klasowa w społecznej świadomości” 
opublikowanej w 1957 r. stała się punktem zwrotnym w mojej biografii intelek
tual nej. Według marksistowskiej wulgaty narzuconej polskiej humanistyce w cza
sach stalinizmu, uprzywilejowana pozycja społeczna i panowanie nad ludźmi tylko 
wtedy były istotne, gdy miały „klasowy charakter”, a pojęcie klasy opierało się na 
kryterium własności środków produkcji. Schemat ten pozwalał traktować zachod
nie demokracje ze względu na stosunki własności jako rozdarte antagonizmem kla
sowym, podczas gdy sowiecki socjalizm ze względu na przeprowadzoną nacjona
lizację środków produkcji mógł uchodzić za „społeczeństwo bezklasowe”, a więc 
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w istocie harmonijne. W swojej książce Ossowski podważył konwencję interpreta
cyjną, która obowiązywała w urzędowym marksizmie. Wielki socjolog zauważył 
po prostu, że można interpretować różnice klasowe w oparciu o rozmaite kryteria, 
zależnie od tego co uznamy za istotne w świetle okoliczności historycznych i no
wych doświadczeń. Ossowski kładł w szczególności nacisk na rolę sprawowania 
władzy jako czynnika określającego pozycję społeczną, którą można ujmować 
w klasowych kategoriach; zwracał uwagę, że absolutyzacja kryterium własności 
opierała się na szczególnych doświadczeniach XIX w. i stanowiła wspólny mia
nownik dwóch wielkich nurtów ówczesnej myśli społecznej związanych z nazwi
skami Karola Marksa i Herberta Spencera. Lektura Ossowskiego była dla mnie 
niczym zdjęcie końskich okularów.

Kluczową rolę w sowieckim marksizmie lat pięćdziesiątych odgrywała po
nadto teoria następstwa tzw. formacji społeczno–ekonomicznych. Wspólnota pier
wotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, wreszcie socjalizm stanowić miały 
z mocy powszechnych praw historycznego rozwoju uniwersalny schemat dziejów 
ludzkości. Jeśli nawet niektóre kraje mogły ominąć fazę niewolnictwa, w ogólnym 
zarysie świat musiał przebyć wspólną drogę od początku do końca. To determi
nistyczne wyznanie wiary napełniało nas krzepiącą pewnością, że w ostatecznym 
rachunku socjalizm zatryumfuje wszędzie. Zadanie historyków w służbie ideologii 
polegało na tym, by wystawić temu proroctwu naukowy certyfikat. Mediewiści 
musieli zatem wykryć istnienie feudalizmu nie tylko w kręgu karolińskiej sukcesji, 
ale również tam, gdzie nigdy nie było instytucji lennych ani więzi wasalnych.

Polscy mediewiści nie kwapili się wydać owieczki empirii na żer wilkowi ide
ologii. Aby tego uniknąć, uciekano się do poszerzonej definicji feudalizmu, opartej 
nie na lennie, lecz na władztwie gruntowym. W ramach kategorii tak poszerzo
nej można było bez gwałtu na źródłach zmieścić w pojęciu feudalizmu zarówno 
Francję Ludwika Świętego, jak i Polskę Bolesława Wstydliwego. W odniesieniu 
do Polski XI–XII w. sprawa przedstawiała się jednak inaczej: źródła, mimo że nie
liczne, dość jasno wskazują na skromne rozmiary posiadłości ziemskich ówczesnej 
arystokracji, uprawianych głównie siłami niewolników. Henryk Łowmiański zwró
cił uwagę, że było to regułą we wczesnych państwach słowiańskich: trzon ludno
ści chłopskiej ujęty był w karby monarszego władztwa i obłożony świadczeniami 
o charakterze publicznym. Do podobnych wniosków prowadziły badania Karola 
Buczka, a także i moje nad ustrojem prawa książęcego: materialne bogactwo i po
zycja społeczna arystokracji opierały się głównie na wynikającym z piastowania 
urzędów udziale w książęcym władztwie nad chłopską ludnością kraju. Podstawą 
dominującej pozycji społecznej było tu raczej sprawowanie władzy niż własność 
ziemi. Daniny i posługi prawa książęcego, z których możni czerpali urzędowe do
chody oraz jurysdykcja, którą sprawowali w imieniu władcy, były prerogatywami 
monarchii i nie wynikały z tytułu własności ziemi. W polskiej mediewistyce do
strzegano to zanim skończyłem studia i zrobiłem doktorat. Nie odkryłem Ameryki. 
Raczej odegrałem rolę chłopca z baśni Andersena: zawołałem, że król jest nagi, 
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tj. otwarcie sprzeciwiłem się klasyfikowaniu ustroju społecznego Polski X–XIII w. 
jako feudalizmu. Wpływ Stanisława Ossowskiego na mój sposób postrzegania 
ustroju prawa książęcego był widoczny i zdawałem sobie z tego sprawę.

Równie świadomy był mój rozbrat z teorią formacji społeczno–ekonomicz
nych. Poza ideologicznym uwikłaniem i prostackim determinizmem raziło mnie 
w tej teorii milczące założenie eurocentryzmu. Był to eurocentryzm szczególnego 
rodzaju, umieszczał bowiem środek antycznej Europy w Rzymie, środek Europy 
średniowiecznej w okolicach SaintGermaindesPrès i Akwizgranu, a Europy no
wożytnej — w okolicy Londynu. Marksistowska wulgata podnosiła tym sposobem 
do rangi uniwersalnego schematu selektywną genealogię europejskiej kultury, albo 
raczej „obiegowe wyobrażenie, jakie panuje w tej kulturze na temat jej własnego 
rodowodu”6. Sprzeciwiałem się temu schematowi zarówno w jego wersji mark
sistowskiej, jak i liberalnej; obie te wersje przypisywały bowiem całej Europie, 
a może i całemu światu jedyną możliwą drogę „rozwoju historycznego”, dopusz
czając tylko rozróżnienie na przodujące centrum i opóźnione, ale podążające za
wsze tą samą drogą peryferie.

Poczynając od lat sześćdziesiątych głosy krytyczne wobec tego schematu od
zywały się nie tylko w mediewistyce polskiej, ale także w czeskiej, słowackiej 
i węgierskiej. W tym duchu wypowiadali się Jeno Sűcs na Węgrzech, Dušan Třeštik 
w Czechosłowacji, Stanisław Russocki w Polsce7. Moje książki z 1975 i z 1987 r.8 
wpisywały się w ten nurt historiograficzny. 

Na koniec tej listy polskich uczonych, którzy wywarli na mnie głęboki 
wpływ, muszę wrócić do początku, czyli do Aleksandra Gieysztora. W 1983 r., gdy 
znaj dowałem się w pawilonie izolacyjnym mokotowskiego więzienia pod groź
nie brzmiącym zarzutem, że wraz z dziesięcioma innymi przywódcami NSZZ 
„Solidarność” próbowałem obalić przemocą ustrój PRL, Gieysztor uzyskał zgodę 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej na przesłanie mi swojej świeżo opublikowanej 
książki „Mitologia Słowian”9. Mimo, że miałem wówczas 45 lat i uważałem się za 
dojrzałego mediewistę, była to dla mojej formacji zawodowej lektura pierwszo
rzędnej wagi. Nowatorska śmiałość ostatniej książki Gieysztora obalała przegrody, 
którymi historycy, religioznawcy, etnologowie i lingwiści separowali się od siebie 
nawzajem z obawy przed naruszeniem dogmatów poprawności metodologicznej. 

6 K. M o d z e l e w s k i, La transizione dall’ antichità al feudalesimo, [w:] Storia d’Italia. Einaudi. 
Annali, t. I: Dal feudalesimo al capitalismo, red. R. R o m a n o  i C. V i v a n t i , Torino 1978, s. 7.

7 J. S ű c s, Les trois Europes, Paris 1985; B. K r z e m i e ń s k a, D. T ř e š t i k, Wirtschafgts
geshichtliche Grundlagen des frűhmittelalterlichen Staates im Mitteleuropa (Böhmen, Polen, Ungarn 
im 10.–11. Jh.), „Acta Poloniae Historica”, t. XI, 1979; S. R u s s o c k i, Le limes carolingien — confin 
des systhèmes du pouvoir et de la domination, „Quaestiones Medii Aevi”, t. III, 1986.

8 K. M o d z e l e w s k i, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego, X–XIII w., Wrocław 
1975 (drugie wydanie Poznań 2000); idem, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987.

9 A. G i e y s z t o r, Mitologia Słowian, Warszawa 1982 (cf. nowe uzupełnione wydanie, Warszawa 
2006).
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Mój mistrz cieszył się zasłużoną reputacją wybitnego specjalisty w zakresie nauk 
pomocniczych historii. Nie sposób byłoby zarzucić mu lekceważenia obowiązują
cych w naszym zawodzie reguł warsztatowych. Zarazem był on erudytą poruszają
cym się swobodnie i kompetentnie w obszarach historii sztuki, archeologii, lingwi
styki i etnologii. Wreszcie obok ostrożności, albo raczej poczucia profesjonalnej 
odpowiedzialności, Aleksander Gieysztor miał śmiałość niezbędną badaczowi, aby 
wytyczać nowe szlaki na dziewiczym obszarze. Dzięki temu ważył się on na wiel
kie interdyscyplinarne przedsięwzięcie, łącząc problemy i metody badawcze histo
ryka–mediewisty oraz etnologa. Największą nowością jego książki z 1982 r. było 
potraktowanie folkloru słowiańskiego — dziś jeszcze uchwytnego lub opisanego 
przez ubiegłowiecznych etnografów — jako historycznego źródła, które można 
i trzeba zestawiać z historycznymi źródłami zapisanymi osiem lub dziewięć wie
ków temu oraz próbować łącznej interpretacji świadectw zbieżnych, choć rozdzie
lonych długim upływem czasu.

Pozwolę sobie zilustrować ten metodologiczny wybór szczególnie pouczają
cym przykładem. Pod koniec XII w. Sakso Gramatyk szczegółowo opisał pogań
ski obrzęd odprawiany co roku po zbiorach przed świątynią Świętowita na Rugii. 
W szczytowym momencie ceremonii przynoszono okrągły kołacz dorównujący 
bez mała wzrostowi człowieka. Kapłan stawiał ten kołacz przed sobą i zwracał się 
do zgromadzonego przed świątynią tłumu Rugian: „czy mnie widzicie?”. Rugianie 
odpowiadali, że go widzą, na co kapłan ze swej strony życzył im, by w następ
nym roku wcale nie mogli go zobaczyć. Było to — wyjaśniał kronikarz — ży
czenie jeszcze obfitszego urodzaju, tak aby kołacz przewyższył wzrost człowieka. 
Aleksander Gieysztor nie zawahał się zestawić tej opowieści Saksa Gramatyka 
z opisaną przez ubiegłowiecznych etnografów ceremonią cerkiewną w bułgarskiej 
wiosce. W dniu świętego patrona owej cerkwi pop kładł przed sobą stos chlebów 
skropionych wodą święconą i zapytywał wiernych zgromadzonych na mszy: „wi
dzicie mnie?” — „Tak, widzimy Cię, widzimy”, odpowiadali zebrani. „W takim 
razie życzę Wam, żebyście nie mogli mnie zobaczyć w przyszłym roku”10.

Gieysztor podkreślał, że u źródeł każdego obrzędu znajdował się mit; trak
tował zatem obrzęd jako trop, który może nas doprowadzić do mitu. Zgodnie z tą 
dyrektywą metodologiczną zbieżność dwunastowiecznej relacji kronikarskiej 
z dwudziestowiecznym opisem etnograficznym sugerowała istnienie u źródeł ry
tuału, tego samego mitu pogańskiego na północno–wschodnich i na południowych 
krańcach Słowiańszczyzny. Ale postępując w ten sposób Gieysztor naruszył tabu 
ustanowione przez rygorystów pozytywistycznej historiografii; dla nich zestawia
nie świadectw tak heterogenicznych i tak odległych w czasie było niedopuszczal
ne. Odstępstwo od aksjomatu synchronii jest jednak niezbędną przesłanką interdy

10 Ibidem (wyd. z 2006 r.), s. 127–128 oraz przypis 280 z przytoczoną literaturą etnologiczną do
tyczącą podobnego dialogu obrzędowego z terenów Ukrainy i Białorusi, a ostatnio także D. T ř e š t i k, 
Myty kmene Čechů (7.–10. stoleti), Praha 2003, s. 7 nn., w odniesieniu do ziem dzisiejszej Słowacji.
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scyplinarnych badań, które łączą perspektywy historiografii i antropologii kultury. 
Rozbieżność między tym interdyscyplinarnym podejściem a pozytywistyczną tra
dycją wynika nie tylko z arbitralnego siłą rzeczy wyboru odmiennych przesłanek 
i konwencji. Chodzi tu o sprawę większej wagi, która dzieli współczesne szkoły 
historiograficzne: o różne sposoby rozumienia czasu historycznego.

W wypadku Saksa Gramatyka i wioski bułgarskiej nie ma cienia wątpliwo
ści, że dwunastowieczny kronikarz i dwudziestowieczni etnografowie zanotowali 
ten sam obrzędowy dialog. Na mocy jakich reguł poprawności metodologicznej 
historyk miałby zignorować tę zbieżność świadectw zamiast próbować ją jakoś 
objaśnić? Jedynym motywem, dla którego badacz nie chce dostrzec i rozpatrzeć 
owej zbieżności, wydaje się przekonanie, że sakralne wzory tradycyjnej kultury 
nie mogły trwać tak długo i przetrwać tyle historycznych przemian. Przekonanie 
to jednak nie ma podstaw empirycznych i nie wynika z analizy jakichkolwiek źró
deł; jest założeniem przyjętym a priori. Rzekome skrupuły metodologiczne nie 
wydają się w tym wypadku niczym więcej niż projekcją dziewiętnasto– i dwudzie
stowiecznych stereotypów związanych z wyobrażeniem czasu i społecznej zmia
ny. Historycy pozytywistycznej orientacji byli (i nadal są) podatni na takie samo
ograniczenie horyzontów badawczych. Gieysztor przekroczył tę barierę i otworzył 
nowe perspektywy dzięki temu, że jego sposób rozumienia czasu historycznego, 
społecznej zmiany i długiego trwania11 łączył inspiracje pochodzące z historiogra
ficznej szkoły „Annales” i ze strukturalistycznego nurtu antropologii kultury. 

Metodologiczna śmiałość Aleksandra Gieysztora była dla mnie inspiracją, gdy 
w „Barbarzyńskiej Europie” przyjąłem, że można, a nawet należy interpretować 
łącznie świadectwa źródeł bardzo nawet odległych od siebie w czasie i przestrzeni, 
jeśli mamy w nich do czynienia z podobną sytuacją antropologiczną. Muszę jed
nak podkreślić, że zestawiając świadectwa Tacyta i Thietmara lub Prawo Salickie 
i Prawdę Ruską, byłem i jestem przekonany, że mimo chronologicznego i prze
strzennego dystansu mamy w nich do czynienia ze społeczeństwami i kulturami, 
które zmieścić można we wspólnym modelu makrostrukturalnym. Gieysztor nato
miast odwoływał się do paradygmatu „długiego trwania”. Bułgarscy chłopi, któ
rzy jeszcze 80 lat temu recytowali w swojej cerkiewce ze swoim popem dialog 
obrzędowy o pogańskim rodowodzie, działali w ramach kultury z pewnością tra
dycjonalistycznej, ale przecież od wieków chrześcijańskiej i poddanej rozlicznym 
procesom modernizacji. W oczach Gieysztora ów dialog z zamierzchłej przeszło
ści nie był jednak skamieliną, reliktem kultury martwej od wieków, lecz elemen
tem archaicznej struktury, która przetrwała przeobrażenia i funkcjonowała nadal 
w zmienionym kontekście. Badacz odkrywa w ten sposób, a właściwie odnawia, 

11 Na temat dziedzictwa Fernanda Braudela i kategorii długiego trwania pisał ostatnio M. Ay 
m a r d, La longue durée aujourd’hui: bilan d’un demi–siècle (1958–2009), [w:] From Florence to the 
Mediterranean and beyond. Essays in honour of Anthony Molho, red. D. R. C u t o, E. D. D u r s  t e l e r, 
J. K i r s h n e r, P. T r i v e l l a n o, Firenze 2009, t. II, s. 559–579.
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rozumienie starej prawdy: przeszłość, również ta odległa, żyje w teraźniejszości. 
„Folklor słowiański [...] zachowywał bardzo długo, prawie do dziś dnia, podsta
wowe zręby tradycyjnego poglądu na świat i jego projekcję sakralną”. Tak brzmi 
ostatnie zdanie „Mitologii Słowian”. To piękna konkluzja i owocna dyrektywa dla 
badań nad dziedzictwem bardzo odległej przeszłości, które żyje w naszej kulturze. 

1.6: Mimo, że pochodzi Pan z „bloku radzieckiego”, który laikowi może się 
wydawać bardziej monolityczny niż był w rzeczywistości, nawiązał pan wcześnie 
— także dzięki Aleksandrowi Gieysztorowi i jego dbałości o zachowanie więzi kul
turalnych z Zachodem — kontakty z liczącymi się ośrodkami zachodnioeuropejskie 
historiografii. W latach 1961–1962 był Pan na stypendium w Istituto di Storia del
la Società e dello Stato Veneziano fundacji „Giorgio Cini” w Wenecji. W jakich 
okolicznościach i w ramach jakich projektów badawczych doszło doPańskiego wy
jazdu do Włoch, a zarazem do podjęcia przez polskich archeologów prac wykopa
liskowych na wyspie Torcello na lagunie weneckiej? Jak Pan wspomina ten okres, 
po którym w Pańskiej wymowie włoskiej pozostał lekki akcent wenecki? 

Odp.: Ledwie uniosła się nieco „żelazna kurtyna”, nasi mistrzowie podję
li starania, by polska historiografia powróciła do głównego nurtu dyskusji oraz 
wspólnych projektów badawczych podejmowanych w historiografii zachodniej. Ze 
strony zachodniej najbardziej aktywnymi rzecznikami powrotu polskich history
ków do Europy (jeśli wolno tak strawestować modny ostatnio slogan polityczny) 
byli francuscy intelektualiści z kręgu „Annales” i VI Sekcji École Pratique des 
Hautes Études. Dysponowaliśmy przy tym interesującym dorobkiem badawczym 
zgromadzonym, mimo wszystko, w latach izolacji. Spotkanie archeologii i historii 
średniowiecznej w ramach ambitnego (i kosztownego) programu badań nad począt
kami państwa polskiego przyniosło — od pierwszych lat powojennych po schyłek 
lat pięćdziesiątych — wartościowe i oryginalne osiągnięcia. Przyczyniło się do 
tego hojne finansowanie prac wykopaliskowych przez państwo komunistyczne. 
Motywy tej szczodrobliwości wydają się oczywiste: władze liczyły, że dostarczane 
przez uczonych dowody słowiańskiej tożsamości mieszkańców Śląska i Pomorza 
we wczesnym średniowieczu przyczynią się do legitymizacji poczdamskich decy
zji zwycięskich mocarstw o przyłączeniu tych terytoriów do Polski. Kierownictwo 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego objęli jednak uczeni wielkiego forma
tu — jak Aleksander Gieysztor czy archeolog Witold Hensel (późniejszy dyrek
tor IHKM). Potrafili oni ochronić naukowy charakter programu i ominąć pułapki 
nacjonalizmu, a zarazem przeprowadzić na wielka skalę badania wykopaliskowe 
w ścisłej współpracy archeologów z historykami. Wyniki tych wspólnych badań 
zostały docenione przez naszych europejskich partnerów. 

W 1958 r. w Paryżu i w 1959 r. w Warszawie, a właściwie należałoby powie
dzieć: w Polsce — chodziło bowiem o naoczne zapoznanie się z najważniejszymi 
stanowiskami archeologicznymi na terenie kraju — odbyła się międzynarodowa 
konferencja poświęcona początkom miast w Polsce. Jednym z jej uczestników był 
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ówczesny dyrektor Instytutu Historii Wenecji Fondazione „Cini”, znakomity wło
ski mediewista Gian Piero Bognetti. Pod wrażeniem osiągnięć polskich badaczy 
zwrócił się on do Aleksandra Gieysztora i Witolda Hensla o przysłanie polskiej 
ekipy dla przeprowadzenia w Torcello badań wykopaliskowych nad początkami 
Wenecji. Hensel wytypował do tego swoich uczniów — Lecha Leciejewicza oraz 
Stanisława i Eleonorę Tabaczyńskich, Gieysztor natomiast wybrał mnie jako histo
ryka mediewistę, który miałby „pilotować” prace wykopaliskowe przez kwerendę 
archiwalną. Tuż po przyjeździe do Wenecji spotkałem się z Bognettim, który mi 
jasno powiedział, że pilotować archeologów zamierza sam, ja natomiast mogę so
bie wybrać jakiś przedmiot badań mieszczący się w profilu Instytutu. Widoczne 
było, że Bognetti potraktował stypendium dla polskiego historyka–mediewisty ja
ko element transakcji wiązanej, ale przyjąłem to nieporozumienie z ulgą. Chciałem 
zajmować się historią agrarną w powiązaniu z dziejami średniowiecznego miasta. 
Idąc za radą, jakiej udzielił mi Gino Luzzatto, wybrałem jako temat moich badań 
organizację posiadłości ziemskich weneckiego klasztoru San Zaccaria. W rezulta
cie spędziłem rok — od kwietnia 1961 do kwietnia 1962 r. — w Wenecji, poznałem 
język i życie codzienne kraju, który znałem dotąd tylko z neorealistycznych fil
mów, trafiłem w archiwach klasztornych na bardzo interesujące materiały, na pod
stawie których napisałem i opublikowałem we Włoszech rozprawę o gospodarce 
folwarcznej na zapleczu wielkiego średniowiecznego miasta12, w Polsce zaś zyska
łem reputację specjalisty w dziedzinie historii średniowiecznej Italii. Jednocześnie 
jednak doświadczyłem życia w wolnym kraju, widziałem wokół siebie ludzi otwar
cie i bez cienia obawy krytykujących rząd, widziałem zorganizowaną działalność 
opozycji traktowanej jako element zwyczajnego krajobrazu politycznego, obser
wowałem strajk na Uniwersytecie i inne wydarzenia banalne we Włoszech, ale nie 
w Polsce. Po powrocie do kraju odczułem kontrast między tym wszystkim a re
aliami polskiego życia jako upokorzenie, które ponownie popchnęło mnie w stronę 
buntu przeciwko dyktaturze.

1.7–1.8: Jakie kontakty z włoskimi historykami nawiązał Pan podczas pobytu 
w Wenecji i w latach późniejszych?

Odp.: W 1961 r. miałem 24 lata i nie przychodziło mi do głowy, że mogę 
być partnerem dla wybitnych uczonych. Z tym większą wdzięcznością wspomi
nam uwagę i czas, jaki poświęcił mi wtedy wielki historyk Gino Luzzatto. Cinzio 
Violante, którego osobiście poznałem znacznie później, wywarł na mnie już wtedy 
widoczny wpływ swoją książką („La società milanese nell’età precomunale”, Bari 
1953). W latach siedemdziesiątych poznałem w Warszawie Girolamo Arnaldiego, 
z którym łączy mnie osobista przyjaźń i zawodowa współpraca. Nieco później 

12 K. M o d z e l e w s k i, Le vicende della „pars dominica” nei beni fondiari del monastero di 
S. Zaccaria di Venezia (sec. X–XIV), „Bollettino dell’Istituto della società e dello stato veneziano”, 
t. IV, 1962, s. 42–79; t. V–VI, 1963–1964, s. 15–63. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



60 PAOLA GUGLIELMOTTI, GIAN MARIA VARANINI

nawiązałem kontakty z Giorgiem Cracco i jego żoną Lellią Cracco–Ruggini. 
Większość moich kontaktów z włoskimi historykami datuje się jednak od lat 
dziewięćdziesiątych, gdy kilkakrotnie (ostatnio w 2002 r.) jeździłem na wykłady 
na rzymski uniwersytet „La Sapienza”. Poznałem tam moją drogą przyjaciółkę, 
zmarłą niedawno Fiorellę Simoni, a także świetnych badaczy Italii longobardz
kiej — Paolo Delogu i Stefana Gasparriego oraz Lidię Capo. Świetni mediewiści 
Giuseppe Sergi i Paolo Cammarosano są mi znani bardziej z lektur niż z osobi
stych kontaktów. Największe wrażenie i największy wpływ wywarły na mnie jed
nak prace Giovanniego Tabacco, z którym miałem okazję osobiście pomówić tylko 
raz w życiu. 

1.9: W 1964 r. opublikował Pan w „Annales ESC” artykuł poświęcony orga
nizacji służebnej w średniowiecznej Polsce. Jak doszło do Pańskiego pierwszego 
kontaktu z „Annales” i jakie były jego naukowe i osobiste następstwa?

Odp.: We wrześniu 1963 r. na IX Zjeździe Historyków Polskich, w toku dys
kusji nad referatem Stanisława Trawkowskiego przedstawiłem pokrótce pierwsze 
wyniki moich badań nad organizacją służebną. Na sali był Jacques Le Goff, który 
przysłuchiwał się dyskusji (był już żonaty z Hanką Dunin–Wąsowicz i całkiem 
dobrze radził sobie z polszczyzną). Zaraz po moim wystąpieniu podszedł do mnie 
i zaproponował, żebym spisał to, co mówiłem i dał mu do publikacji w „Annales”. 
Artykuł mój został tam opublikowany w listopadzie 1964 r.13, akurat w momencie, 
gdy zaczął się mój otwarty konflikt z władzami PRL. Pobyty w więzieniu (1965–
1967 i 1968–1971) oraz zapisy cenzury zmusiły mnie przez osiem lat do milczenia 
na polu zawodowym. Karol Buczek, który w 1969 r. opublikował polemikę z tym, 
co napisałem w „Annales”, nie mógł nawet wspomnieć mojego nazwiska. Artykuł 
zamieszczony w „Annales” pozostał jednak zarówno w Polsce, jak i we Francji 
utrwalonym punktem odniesienia, do którego można było w sprzyjających oko
licznościach powrócić. Zarazem był to początek mojej przyjaźni z Le Goffem.

2. NARODOWE SWOISTOŚCI HISTORIOGRAFII  
A PROBLEMY HISTORIOGRAFICZNEJ KOMUNIKACJI

2.1: We wstępie do swojej ostatniej książki napisał Pan: „Należę do tego po
kolenia badaczy, które natrafiało na liczne przeszkody w zawodowych kontaktach 
 z zagranicą”. Jak wyglądały, w okresie gdy uzyskiwał pań zawodową dojrzałość, 
możliwości kontaktu z historiografią zachodnią, zwłaszcza niemieckojęzyczną i an
glojęzyczną? Od kiedy na przykład znana była praca o kluczowym znaczeniu także 

13 Idem, La division autarchique du travail a l’échelle d’un État: l’organisation „ministériale” en 
Pologne médiévale, „Annales ESC”, t. XIX, 1964, s. 1125–1138.
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dla Pańskich badań — „Stammesbildung und Verfassung” Reinharda Wenskusa, 
opublikowana w 1961 r.?

Odp.: Wspominając o przeszkodach w naukowych kontaktach z zagranicą 
miałem na myśli głównie brak swobody podróży. Aby wyjechać za granicę, po
trzebny był paszport, który nie znajdował się w posiadaniu obywatela, lecz w rę
kach państwa, a właściwie jego służb policyjnych. Gdy ktoś wybierał się w celach 
zawodowych lub osobistych do obcego kraju, musiał złożyć podanie o paszport 
i określić cel wyjazdu. Podanie to mogło być załatwione pozytywnie lub odrzu
cone bez podawania szczegółowych motywów (wystarczyła ogólnikowa formułka 
o „ważnym interesie państwowym”). Po powrocie z zagranicznej podróży obywa
tel winien był niezwłocznie zwrócić paszport organowi administracji państwowej, 
który mu go wydał. Jeśli motywem wyjazdu były badania naukowe lub wykłady, 
potrzebny był paszport służbowy, wystawiany nie na prośbę samego naukowca, 
lecz na wniosek zainteresowanej wyjazdem instytucji — ministerstwa edukacji, 
uniwersytetu lub Polskiej Akademii Nauk. W instytucjach tych były wyspecja
lizowane biura współpracy zagranicznej dość ściśle kontrolowane przez Służbę 
Bezpieczeństwa. Jeżeli nie wystąpiły one z wnioskiem o paszport, równało się 
to bezapelacyjnej odmowie: Roma locuta, causa finita. Nie tylko ja, ale i wielu 
spokojniejszych kolegów miało z tym poważne kłopoty; ja przynajmniej miałem 
tę pociechę, ze sam te kłopoty na siebie ściągnąłem. W 1974 r. odmówiono mi 
paszportu, gdy byłem zaproszony na wykłady przez Uniwersytet w Cosenzy, ale 
w 1978 byłem dziesięć dni prywatnie we Włoszech, a w październiku 1981 r. przy
znano mi paszport służbowy na sześciotygodniowy wyjazd do EHESS w Paryżu 
(zdążyłem jednak wrócić przed stanem wojennym). Po raz ostatni odmówiono mi 
paszportu służbowego w kwietniu 1989 r., gdy miałem zaproszenie na wykłady do 
Collège de France i do EHESS. Było to już po zawarciu porozumienia Okrągłego 
Stołu; Władysław Frasyniuk i Barbara Labuda nalegali, żebym kandydował do 
Senatu, ale wymówiłem się tym zaproszeniem i spodziewaną nieobecnością w kra
ju podczas kampanii wyborczej. Odmowa paszportu była w ówczesnej sytuacji 
tak zaskakująca, że wicedyrektor IH PAN Stanisław Trawkowski poprosił jakiegoś 
pułkownika o wyjaśnienie. W odpowiedzi usłyszał, że nie mogą mnie wypuścić, 
bo mam niezakończone śledztwo o zamach na ustrój. Śledztwo zostało wprawdzie 
umorzone na mocy amnestii z lipca 1984 r., jest to jednak umorzenie warunko
we. Jeżeli w Paryżu zachowam się niewłaściwie, trzeba będzie wznowić śledz
two i aresztować mnie ponownie, a jak mnie aresztować we Francji? Frasyniuk 
i Labuda szczerze ucieszeni tą groteskową opowieścią orzekli: „widzisz, nawet 
ci paszportu nie dali, teraz już musisz kandydować!”. W rezultacie 4 czerwca zo
stałem senatorem i odtąd miałem do dyspozycji paszport dyplomatyczny, ale do 
końca kadencji parlamentarnej (na moje szczęście skróconej) nie miałem już czasu 
na pracę naukową.

Niełatwo wyjaśnić komuś, kto nie ma za sobą takich doświadczeń, jak bar
dzo zakłócało pracę naukową arbitralne ograniczanie kontaktów z zagranicznymi 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



62 PAOLA GUGLIELMOTTI, GIAN MARIA VARANINI

uczonymi, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, niemożność udziału w kon
ferencjach, wykładania jako visiting professor itp. Niedostatki naszych biblio
tek, spowodowane głównie mizerią finansową oraz niewymienialnością złotego, 
były jednak mniej drastyczne niż mogłoby się wydawać. Fundamentalna praca 
Reinharda Wenskusa była dostępna (przynajmniej od drugiej edycji z 1978 r.) 
w centralnej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Znalazła się ona siłą rze
czy w samym centrum moich zainteresowań, gdy przystąpiłem do pracy nad bar
barzyńską Europą. Na początku lat dziewięćdziesiątych wypożyczyłem książkę 
Wenskusa za pośrednictwem Evelyne Patlagean na trzy dni z biblioteki paryskiej 
École Normale i zrobiłem sobie piracką fotokopię. Nie było to jedyne przestępstwo 
tego rodzaju popełnione przeze mnie i innych polskich kolegów po otwarciu gra
nic.

2.2: Od kiedy, z grubsza rzecz biorąc, dorobek historiografii zachodnioeuro
pejskiej docierał skutecznie do krajów wschodniej Europy pod radziecką domina
cją? Jaką rolę w ograniczaniu tego obiegu odgrywały motywy ekonomiczne, a jaką 
polityczne nastawienie establishmentu?

Odp.: W tej dziedzinie wiele zależało od następujących po sobie faz odwilży 
i przymrozków.

Mieliśmy mniej lub więcej swobody w kontaktach zagranicznych zależnie 
od tego, czy mieliśmy mniej, czy więcej wolności w kraju. W Polsce najbardziej 
owocne były pod tym względem lata 1956–1968 i dekada Gierka (1971–1980); 
pomijam rzecz jasna krótkotrwały „karnawał wolności” podczas solidarnościowej 
rewolucji (1980–1981). W Czechosłowacji odwilż w kulturze zaczęła się około 
1962 r. i osiągnęła krótką kulminację w czasie „praskiej wiosny”, ale została bru
talnie zdławiona po okupacji kraju przez wojska Układu Warszawskiego (1968). 
Głęboki regres trwał aż do upadku komunizmu. W komunistycznych Węgrzech 
najpłodniejsze były lata kontrolowanej, ale dość daleko idącej liberalizacji reżimu 
Kadara.

Nie należy jednak wyłączać z ogólnego obrazu samego Związku Radzieckiego. 
Bez żywych kontaktów z historiografią francuską, niemiecką i skandynawską nie 
byłoby fenomenu Arona Gurewicza, znakomitego strukturalisty radzieckiego tłu
maczonego także we Włoszech. Żaden badacz indoeuropejskiego i słowiańskie
go pogaństwa nie może pominąć Wiaczesława Iwanowa i Władimira Toporowa... 
Poczucie przynależności do kultury europejskiej jest w rosyjskich elitach kultural
nych bardzo silne. W post–radzieckiej Rosji nie ma już administracyjnych zaka
zów, ale redukcja publicznego finansowania hamuje rozwój współpracy z zachod
nią historiografią. Igor Filippow, autor bardzo interesującego dzieła o południowej 
Francji we wczesnym średniowieczu14 i dyrektor instytutu historii średniowiecznej 
na Uniwersytecie Łomonosowa, znalazł nieszablonowy sposób na to, by zapraszać 

14 I. S. F i l i p p o w, Sredizemnomorskaja Francija w rannieje sredniewiekowie, Moskwa 2000.
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na seminaria i wykłady czołowych mediewistów zachodnich. Młody absolwent 
moskiewskiej mediewistyki, który osiągnął sukces w biznesie, występuje w roli 
sponsora: pokrywa koszty przelotu i pobytu w hotelu Janet Nelson lub Jean–Claude 
Schmitta, w zamian za co sam pojawia się na seminarium i zabiera głos w dyskusji. 
Mogę zapewnić, że jego wypowiedzi są na bardzo przyzwoitym poziomie akade
mickim; no i dobrze, dzięki temu nie urywa się nić międzynarodowej wymiany 
kulturalnej. A jednak myślę o tym z troską i czuję się bez mała marnotrawnym 
synem socjalizmu. Z drugiej strony, dzięki obaleniu zakazów i otwarciu na świat 
wyrosło w Rosji nowe pokolenie badaczy, którzy w istotny sposób wzbogacają 
europejską historiografię. Tytułem przykładu wymienić mogę tych, których znam 
osobiście i z lektury: Pawła Łukina, Piotra Stefanowicza, Annę Kuzniecową.

2.4: W 1982 r., podczas konferencji w Spoleto poświęconej Słowianom Za
chodnim i Południowym we wczesnym średniowieczu, Giovanni Tabacco zapytał 
Aleksandra Gieysztora jak doszło do tego, że właśnie w Polsce tak bardzo rozwinę
ły się badania nad „kulturą materialną”15. Czy może Pan przedstawić swój pogląd 
na tę sprawę? Czy od tamtego czasu sytuacja się zmieniła? Czym się różnią lub 
jak się nakładają na siebie pojęcia historii kultury materialnej i archeologii? Czy 
rozwinęły się podobne „specjalności” w innych krajach Europy Wschodniej? 

Odp.: Wbrew pozorom nie chodziło jedynie o marksistowski wynalazek 
terminologiczny. W Polsce termin „kultura materialna” został wprowadzony do 
obiegu ok. 1930 r. przez etnografa Kazimierza Moszyńskiego, autora monumen
talnej „Kultury ludowej Słowian”. Pierwszy tom tego dzieła nosił podtytuł „kul
tura materialna”16, drugi zaś — „kultura duchowa”. Moszyński był ewolucjonistą. 
Kategoryzację Moszyńskiego przejął Jan Rutkowski, autor „Historii gospodarczej 
Polski do r. 1864”, wyznawał bowiem wiarę pozytywistyczną, która zakłada roz
dział ducha i materii. W okresie powojennym pojęcie „kultura materialna” dobrze 
współbrzmiało z materializmem historycznym, ale nie potrafię powiedzieć, czy 
właśnie dlatego Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk zo
stał tak nazwany. Według miarodajnej opinii Lecha Leciejewicza, założyciele tego 
instytutu mieli raczej w pamięci polską tradycję z lat trzydziestych17. Co praw
da w 1919 r. bolszewicy utworzyli w Rosji Akademię Kultury Materialnej, któ
rą w 1937 r. przekształcono w Instytut Historii Kultury Materialnej, instytut ten 
jednak zajmował się wyłącznie archeologią i w 1959 r. został przemianowany na 
Instytut Archeologii Radzieckiej Akademii Nauk. W Polsce natomiast chodziło od 
początku o instytut interdyscyplinarny, obejmujący archeologię, historię i etno

15 Gli Slavi occidentali e meridionali nell’alto Medioevo, Spoleto1983 (Settimane del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 30), t. I, s. 48.

16 K. M o s z y ń s k i, Kultura ludowa Słowian, t. I: Kultura materialna, Warszawa 1929.
17 L. L e c i e j e w i c z, Kultura materialna — burzliwe dzieje pewnego terminu, „Acta Universitatis 

Wratislaviensis. Historia”, nr 175, Wrocław 2006, s. 17–22.
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logię. W 1992 r. przemianowano go na Instytut Archeologii i Etnologii; jedynie 
zakład historii, który nadal w nim funkcjonuje, zachował dawną nazwę (Zakład 
Historii Kultury Materialnej).

Istotniejsza od terminologicznych perypetii wydaje mi się próba integracji 
archeologii i historii średniowiecza, podjęta niegdyś z inicjatywy Kierownictwa 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Optymizm metodologiczny towarzy
szący owemu przedsięwzięciu w latach czterdziestych i pięćdziesiątych wyczerpał 
się z biegiem czasu. Źródła archeologiczne, z wyjątkiem dzieł sztuki i archeologii 
sakralnej oraz grobów i ich wyposażenia, nie były wyprodukowane dla wyraża
nia jakichś znaczeń, podczas gdy źródła pisane były wytworzone dla komunikacji. 
Wydaje mi się, ze właśnie ta semiotyczna różnica stanęła na przeszkodzie wy
pracowaniu wspólnego języka archeologii i historii. Badacze o podwójnej kom
petencji metodologicznej — czyli historycy i archeologowie zarazem, jak Lech 
Leciejewicz — są bardzo nieliczni. Ale wysiłek budowy mostów należałoby konty
nuować także dlatego, że rozbieżności w archeologicznej i historycznej interpreta
cji tych samych zjawisk stanowią wyzwanie dla obu stron. W Związku Radzieckim 
natomiast nigdy nie podjęto próby integracji interdyscyplinarnej podobnej do tego, 
co czynili po wojnie polscy historycy i archeologowie. 

2.6: Oprócz pierwszych badań we Włoszech i referatów na spoletańskich kon
ferencjach wykładał Pan jako visiting professor w École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, w Maison des Sciences de l’Homme, w Collège de France i na 
rzymskim uniwersytecie „La Sapienza”. Jak, w świetle doświadczeń uzyskanych 
w obrębie różnych kultur historiograficznych, postrzega Pan problem języka ko
munikacji naukowej? Czy ciążą nad tą komunikacją narodowe różnice tradycji hi
storiograficznych?

Odp.: Istotnie, z historykiem jest trochę jak z poetą: żeby go zrozumieć, trze
ba pojechać do jego kraju. Zachodzi bowiem związek między historycznymi swo
istościami kultur narodowych a odmiennościami języka (nie tylko terminologii, 
ale i systemów pojęciowych) używanego przez historyków. Tłumacze ich prac na
trafiają z tego powodu na trudności, których nie da się wyminąć. Aby wypełnić 
swoją zawodową powinność, historyk musi porozumiewać się nie tylko z innymi 
historykami, lecz także z szerszym kręgiem ambitnych czytelników, którzy chcą 
poznać prace naukowe, a nie „popularki”. Taka jest nasza społeczna misja, kultu
ralny sens naszej pracy. Dlatego nie możemy odgrodzić się od naszej publiczności 
barierą językową; musimy pisać i publikować w językach narodowych. Ale języki 
narodowe, w tym struktury językowe prac historycznych noszą piętno narodowych 
dziejów i narodowej kultury. W międzynarodowym dialogu historiografii różno
rodność ta nas wzbogaca, zarazem jednak bywa źródłem ambarasu. Niech nam 
posłuży za przykład termin Herrschaft, który w niemieckiej tradycji historiogra
ficznej ostatnich osiemdziesięciu lat oznacza jedną z kluczowych kategorii, ale jest 
trudno przetłumaczalny na inne europejskie języki. W przekładzie na polski uzna
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jemy za jego odpowiednik wyraz „władztwo”, pochodny od władzy, ale z sugestią 
jakiejś szczególnej treści semantycznej, której na ogół nie definiujemy. Na gruncie 
języka włoskiego rolę jego odpowiedników pełnią terminy signoria lub dominio, 
ale towarzyszy temu wrażenie, że nie wyczerpują one złożoności niemieckiego 
oryginału. W Polsce natomiast używa się często (sam to robię) wyrazu „ustrój”, 
którego pozorna precyzja rozmywa się w tłumaczeniach. Najczęściej jego wło
skim odpowiednikiem bywa regime, ale w polskim oryginale chodzi o coś więcej 
niż system władzy politycznej, a także o coś więcej niż w niemieckim określeniu 
Verfassung, który ma konotację specyficznie prawną lub prawno–konstytucyjną; 
tymczasem ustrój oznacza również rodzaj porządku społecznego. Trudno; prze
żyliśmy różne historie, poruszamy się w ramach rozmaitych kontekstów kulturo
wych, więc różnorodność naszych historiograficznych tradycji wyraża się także 
w języku. Mimo to możemy się porozumiewać. 

2.7: Zwracał Pan uwagę na rozmaite rozumienie terminu „feudalizm” w histo
riografii różnych krajów, ale także inne terminy o kluczowym znaczeniu dla rozu
mienia średniowiecznych stosunków społecznych we wschodniej Europie mogą być 
różnie rozumiane. Czy nie ma np. ryzyka wieloznaczności w stosowaniu określeń 
„wspólnota” lub „plemię” do struktur odległych od siebie w czasie?

Odp.: Rzeczywiście nie podobała mi się tendencja do upychania bardzo 
różnych struktur w jednej szufladzie opatrzonej etykietą feudalizmu (Henryk 
Łowmiański ukuł nawet określenie „feudalizm scentralizowany”). Zdawałem so
bie oczywiście sprawę, że była to swoista zabawa w chowanego ze strażnikami 
ideologicznej ortodoksji, ale wolałem powiedzieć głośno, że system społeczny 
Polski XII, a nawet XIII w. nie miał nic wspólnego z feudalizmem. W obliczu bra
ku lenn i beneficjów oraz marginalnej pozycji władztwa gruntowego wydawały mi 
się absurdalne poszukiwania tak szerokiej definicji feudalizmu, by zmieścić w nim 
wschodnie połacie średniowiecznej Europy. Zresztą w latach sześćdziesiątych, sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych polskie władze komunistyczne miały na głowie 
zmartwienia znacznie większe niż zachowanie historiozoficznej ortodoksji. O feu
dalizmie mogłem więc pisać i publikować co mi się podobało.

Termin „wspólnota” jest z pewnością ogólnikowy, ale jego leksykalna wielo
znaczność nie grozi nieporozumieniami, jeżeli każdorazowo sprecyzujemy, jaką 
wspólnotę mamy na myśli. „Plemię” natomiast jest terminem technicznym zapo
życzonym z etnologii. W polszczyźnie i w innych językach słowiańskich wyraz 
ten pierwotnie oznaczał potomstwo lub pokrewieństwo (plemiannik do dziś ozna
cza po rosyjsku siostrzeńca). Etymologia nie pociąga jednak w tym wypadku za 
sobą groźby nieporozumień. Groźby takiej nie upatrywałbym również w tym, że 
plemiona afrykańskie lub indiańskie badane w XIX w. przez etnologów różniły 
się dość znacznie, mimo pewnych analogii, od plemion antycznej lub średnio
wiecznej Europy. W polskiej tradycji historiograficznej „plemię” jest od dawna 
terminem obiegowym, wskutek czego używamy go być może bez dostatecznego 
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namysłu. W odniesieniu do osiadłych ludów barbarzyńskiej Europy, nieujętych 
jeszcze w karby państwowości i chrześcijańskiego Kościoła, starałem się ów ter
min porządnie zdefiniować. W moim ujęciu plemię oznacza wspólnotę politycz
no–terytorialną, która obejmowała przynajmniej kilka niższorzędnych wspólnot 
terytorialno–sąsiedzkich połączonych nadrzędną instytucją wiecu i kultu pogań
skiego, a czasem także książęcym (królewskim) przywództwem i występowała 
razem w wojennej potrzebie, ale nie dysponowała instrumentami administracyjne
go przymusu. Jedynym poświadczonym źródłowo rodzajem przymusu był w tego 
rodzaju wspólnotach zwyczajowy nacisk grupy na nieposłuszną jednostkę; nacisk 
przemożny, a nawet okrutny, ale wywierany przez ogół, a nie przez wyodrębnione 
organy władzy. Poszczególne plemiona łączyły się często w mniej lub bardziej 
trwałe związki o charakterze federacji (np. Alemanowie, Sasi, Wieleci, Lucicy), 
ale każde z plemion wchodzących w skład związku zachowywało własne instytu
cje polityczne i zdolność do samodzielnego działania. Gdy pisałem o strukturach 
segmentarnych, miałem na myśli tę złożoność18. 

Kładę nacisk na terytorialną organizację germańskich i słowiańskich plemion 
w przeciwieństwie do teorii uznających te plemiona za zwykłe grupy wojowników 
połączonych wyłącznie osobową więzią (Personenverband). Odsyłając w tej spra
wie do mojej „Barbarzyńskiej Europy”, pozwolę sobie w naszej rozmowie zwrócić 
uwagę na wymowę plemiennych etnonimów. Poszczególne plemiona saskie okre
ślane były nazwami Vestfali, Ostfali, Nordliudi (Nordalbingi), które bezsprzecz
nie odwoływały się do zajmowanych terytoriów. Dotyczy to również ludów sło
wiańskich. Nazwy Wiślan, Slężan czy Połabian zdają się świadczyć, że związek 
z plemienną ekumeną był ważnym czynnikiem więzi społecznej. Z drugiej jednak 
strony właśnie u Słowian spotykamy nazwy plemienne o patronimicznym charak
terze: Radymicze, Dziadoszycy, Lucicy. Etnonimy te wyrażały przekonanie, że 
plemię było połączone więzami krwi i pochodziło od wspólnego mitohistoryczne
go przodka, najlepiej boskiego (Luty, eponim Luciców, wydaje się przydomkiem 
militarnego bóstwa jako opiekuna związku plemion).

Historycy zachodni przyzwyczaili swoich czytelników do spoglądania na bar
barzyńskie plemiona przez pryzmat tzw. wędrówek ludów oraz inwazji na rzym
skie terytoria. Traktowano więc barbarzyńców jako przybyszów i na ogół nie do
ciekano, jaka była ich terytorialna organizacja w krajach pochodzenia. W naszym 
zawodzie wiele zależy od wiary w przyjęte założenia; w tym jednak wypadku po
zwolę sobie być niedowiarkiem. Nie wierzę w możliwość migracji całego ludu 
w geograficznych, osadniczych, transportowych i ogólnogospodarczych warun
kach późnoantycznej lub wczesnośredniowiecznej Europy. W źródłach dotyczą

18 Sam termin „struktury segmentarne”, kusząco poręczny przy opisie plemion archaicznej Euro
py, zapożyczyłem od afrykanistów, mimo że określane tym wyrażeniem wspólnoty w Czarnej Afryce 
łączyły się ze sobą raczej „poziomo” niż hierarchicznie; cf. M. T y m o w s k i, Państwa Afryki przed
kolonialnej, Wrocław 1999, s. 132 nn.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



67WYWIAD Z KAROLEM MODZELEWSKIM

cych wędrówek nie brak zresztą wzmianek wskazujących, że w drogę ruszali tylko 
niektórzy; inni zostawali. Barbarzyńców, którzy wkraczali na terytoria Cesarstwa 
i tworzyli tam swoje królestwa nie da się traktować po prostu jako plemiona prze
niesione in gremio z terenów barbaricum w rzymski świat. Mimo to pozostawali 
oni w nowych sytuacjach i w nowym otoczeniu nosicielami wzorów swojej ple
miennej kultury i plemiennej tradycji prawnej. Z tego względu nie wydaje się nie
dopuszczalnym anachronizmem używanie przymiotnika „plemienne” w odniesie
niu do owych wzorów, tradycji i poczucia tożsamości etnicznej. Pozwoliłem sobie 
na tę terminologiczną dwuznaczność w swojej książce, ale pozwalali sobie na nią 
także inni historycy, że wspomnę tylko tytuł świetnej książki Stefana Gasparriego 
z 1983 r.: „La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pa
gane” („Tradycyjna kultura Longobardów. Struktura plemienna i pogańskie prze
żytki”). Przyjmuję jednak zawarty implicite w Państwa pytaniu apel o ostrożność.

2.8: W zachodniej Europie niewiele wiadomo o komunikacji naukowej w blo
ku radzieckim, w szczególności między krajami wschodniej Europy pod radziecką 
hegemonią i po jej upadku. Czy po „upadku muru” mieliście poczucie, że w tej 
dziedzinie dokonał się radykalny zwrot? 

Odp.: Ubolewam nad dawnym i obecnym niedostatkiem takich kontaktów. 
Teraz można go wyjaśnić (ale nie usprawiedliwić) dążeniem do nadrobienia stra
conego czasu w kontaktach z Zachodem. W schyłkowym imperium komunistycz
nym kontakty z „bliską zagranicą” były nadzorowane i ograniczane podobnie jak 
kontakty z Zachodem. Działo się tak nie bez powodu. Podczas „praskiej wiosny” 
polskie władze obawiały się z zarazy z południa, natomiast w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych to my — Polacy — byliśmy nosicielami zarazy, która 
mogła się przenieść do naszych sąsiadów zachodnich, południowych i wschod
nich. Ale mimo strachu rządów i wszelakich utrudnień historycy poszukiwali kon
taktów; chcieliśmy pracować razem nad wspólnymi problemami naszej historii 
— także średniowiecznej. Po 1989 r. coś się odmieniło, jakbyśmy już nie spo
glądali na siebie nawzajem. Spoglądamy na Zachód widząc w nim prawdziwego 
zwycięzcę zimnej wojny ze Związkiem Radzieckim. Nie zamierzam komentować 
politycznego aspektu tego stanu ducha (bardzo szczególnym jego wyrazem jest 
frustracja niemieckich Ossis); gdy idzie o jego wymiar intelektualny w dziedzinie 
badań historycznych, wydaje mi się on godny pożałowania. Ustawiając się w po
zycji subalterna wobec historiografii zachodniej, jej wielkich tematów badawczych 
i perspektyw kulturalnych, ryzykujemy utratę oryginalnych treści, którymi mo
glibyśmy wzbogacić europejską wymianę myśli. Ostatnio jednak miałem okazję 
przekonać się naocznie, że w Moskwie, w Wilnie i w Pradze wciąż żywa jest wola 
podjęcia na nowo kontaktów i wspólnych prac nad problemami wschodnioeuropej
skiego średniowiecza.
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2.9: Czy w ostatnim dwudziestoleciu rozwinęły się w Polsce nowe formuły pro
wadzenia i finansowania badań naukowych (przez państwo i przez sektor prywat
ny), odmienne od praktyki panującej w czasach komunizmu, analogiczne zaś do 
tego, co robi się np. we Francji lub we Włoszech?

Odp.: Prywatny biznes, który pojawił się w Polsce po upadku komunizmu 
przypomina pod względem kulturowym to, co opisywał niegdyś Dickens: wyznaje 
najbardziej prostacką odmianę ekonomicznego liberalizmu i najczęściej nie sta
wia sobie za cel finansowania badań. Nadal mamy, jak za czasów PRL, trzy ro
dzaje instytucji zajmujących się badaniami naukowymi: publiczne uniwersytety, 
sieć instytutów Polskiej Akademii Nauk i tzw. jednostki badawczo–rozwojowe. 
Te ostatnie nastawione są na aplikacje technologiczne i w czasach komunizmu 
utrzymywane były przez ministerstwa poszczególnych gałęzi przemysłu (górnic
twa i energetyki, budownictwa, przemysłu maszynowego itp.). Po prywatyzacji 
niektóre z tych jednostek zlikwidowano, inne zaś nadal są finansowane z budżetu 
państwa, ale są w trudnej sytuacji materialnej. Badania podstawowe prowadzone 
na Uniwersytetach i w Polskiej Akademii Nauk finansowane są ze środków pu
blicznych, ale w wyniku redukcji wydatków podyktowanej innymi priorytetami 
budżetowymi grozi im zubożenie materialne. Stabilnemu finansowaniu długofalo
wych programów badań podstawowych zagraża też tendencja do bieżącej komer
cjalizacji nauki, która miałaby czerpać środki głównie, jeśli nie wyłącznie, z kon
kursów o granty.

Publiczne uniwersytety starają się zaradzić kłopotom materialnym rekrutując 
poza limitem określającym liczbę studentów, którzy zgodnie z Konstytucją nie 
płacą za studia, drugie tyle studentów płacących czesne. Po upadku komunizmu 
i przekształceniach gospodarczych wytworzył się w Polsce chłonny rynek usług 
edukacyjnych, w wyniku czego powstały bardzo liczne uczelnie prywatne; są to 
głównie wyższe szkoły zarządzania i biznesu, reklamy, dziennikarstwa i nauk po
litycznych, a także turystyki i hotelarstwa. Uczelnie prywatne nastawione są na 
zyski z taśmowej dydaktyki i najczęściej w ogóle nie prowadzą badań. Wykładają 
w nich przeważnie ci sami ludzie, którzy są nauczycielami akademickimi uczelni 
publicznych lub pracownikami naukowymi instytutów PAN, a zlecone zajęcia lub 
dodatkowe etaty w szkołach prywatnych traktują jako uzupełnienie zbyt szczu
płych zarobków w podstawowym miejscu pracy. Zatrudnienie w uczelni publicz
nej lub w PAN traktują oni mimo niskich zarobków jako podstawowe, bo tylko 
tam mają możliwość prowadzenia badań i realizacji swoich ambicji naukowych. 
Odpowiadając na nowe zapotrzebowanie rynku, uczelnie prywatne dużo bardziej 
niż publiczne przyczyniły się do ilościowego wzrostu szkolnictwa wyższego, któ
ry dokonał się jednak kosztem obniżenia jakości. Nie jest to dziwne, zważyw
szy że liczba studentów wzrosła pięciokrotnie, a liczebność kadry dydaktycznej 
— tylko o 40%. Poziom prywatnych uczelni jest na ogół znacznie niższy od po
ziomu starych publicznych uniwersytetów. Są jednak wyjątki: np. Szkoła Wyższa 
Psychologii Społecznej, gdzie nie żałuje się pieniędzy na badania i konferencje na
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ukowe, co najmniej dorównuje, albo i przewyższa poziom najlepszych wydziałów 
psychologii na publicznych uniwersytetach. Szkoła ta jednak, choć prywatna, jest 
dziełem środowiska Instytutu Psychologii PAN, z którego wzięła najlepszą kadrę, 
ambicje naukowe i wzory działania.

Jedyny znany mi przypadek finansowania polskiej uczelni wyższej przez za
graniczny podmiot prywatny dotyczy doktoranckiej Szkoły Nauk Społecznych 
przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Szkoła ta była początkowo subwen
cjonowana przez György Sorosa, który z czasem swój wkład finansowy zredu
kował, ale się całkiem nie wycofał. Wkład Sorosa odegrał też bardzo istotną rolę 
w utworzeniu Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie, będą
cego bodaj najbardziej udanym nowym przedsięwzięciem tego rodzaju w dawnej 
strefie radzieckiej dominacji. Podkreślić warto, że w CEU, podobnie jak w znacz
nie skromniejszej warszawskiej Szkole Nauk Społecznych duża część studentów 
pochodzi z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Rozczarowują natomiast wyniki polskich 
uczonych w konkursach o europejskie granty badawcze, może dlatego, że nasze 
środowiska akademickie nie są wprawione w pisaniu podań do brukselskich urzę
dów.

Wreszcie godna odnotowania wydaje mi się inicjatywa skupionej wokół 
Jerzego Axera grupy wybitnych uczonych humanistów z Uniwersytetu War
szaw skiego, którzy utworzyli tam Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes 
Liberales”, a wcześniej formułę Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych (MISH), wzorowaną na międzywydziałowych studiach mate
matyczno–przyrodniczych (MISMaP). Wzór MISH i MISMaP został następnie 
przejęty przez najlepsze polskie uczelnie. Nie jest to oczywiście powszechna, lecz 
elitarna formuła uniwersyteckiego kształcenia, ale idzie ona skutecznie pod prąd 
ogólnej tendencji do znijaczenia polskiego szkolnictwa wyższego i budzi nadzieje, 
że uda nam się przed znijaczeniem obronić.

2.10: W 1982 r. na międzynarodowej konferencji mediewistycznej w Spoleto 
Aleksander Gieysztor wspomniał m.in. o systematycznych badaniach wykopali
skowych prowadzonych przez archeologów z NRD na położonych w tym państwie 
wczesnośredniowiecznych stanowiskach słowiańskich19. Czy istniała w tym zakre
sie tradycja równoległych lub skoordynowanych badań prowadzonych przez histo
ryków polskich i wschodnioniemieckich? Czy dałoby się rozciągnąć na średniowie
cze międzynarodowe programy współpracy naukowej w rodzaju podjętej w latach 
dziewięćdziesiątych polsko–niemieckiej inicjatywy pod nazwą Forschungen zu 
Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur– und frühgeschichtlicher Zeit (Mainz am 
Rhein 2002) pod kierownictwem Eike Gringmuth–Dallmer i Lecha Leciejewicza?

19 A. G i e y s z t o r, Les Antiquités slaves: problèmes d’une historiopgraphie bicentenaire, [w:] 
Gli Slavi occidentali e meridionali, t. I, s. 30.
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Odp.: Kto bada wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne między 
Odrą a Łabą, siłą rzeczy musi zajmować się Słowianami. Pewnie, że były tu wspól
ne zainteresowania i wysiłki badawcze wschodnioniemieckich i polskich archeolo
gów; w tej sprawie odsyłam do prac Lecha Leciejewicza opublikowanych także 
w Włoszech20. W NRD koordynował te badania Zentral Institut für Alte Geschichte 
und Archäologie tamtejszej Akademii Nauk. Po zjednoczeniu Niemiec instytut 
ten został zlikwidowany, co zagrażało zerwaniem ciągłości badań nad zachodni
mi Słowianami we wczesnym średniowieczu. Wspomniane w Państwa pytaniu 
Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet były czymś w rodzaju nie
miecko–polskiej akcji ratunkowej, która niestety nie miała dalszego ciągu. Dziś za
interesowanie słowiańską przeszłością w ośrodkach, które zajmują się w Republice 
Federalnej prowadzeniem badań archeologicznych, zdaje się ostatecznie wygasać. 
Na szczęście nie uległa zerwaniu ciągłość badań historycznych; w tym względzie 
podkreślić trzeba wielkie zasługi Christiana Lübke, który kontynuuje tradycje hi
storiograficzne Wolfganga Fritze i Klausa Zernacka oraz utrzymuje żywe kontakty 
z mediewistami polskimi.

2.11: Z włoskiej perspektywy Polska wydaje się krajem o wyrazistej tożsamo
ści katolickiej. Wiemy jednak, że Pan nie przypisuje temu czynnikowi wielkiej wagi 
w swoich badaniach. Czy w polskiej historiografii, a szczególnie w mediewistyce 
daje się zauważyć wpływ wiary katolickiej na refleksje, interpretacje i konkluzje 
formułowane przez badaczy?

Odp.: Kościół katolicki jest dziś w Polsce instytucją wywierającą wielki
wpływ na politykę i na życie społeczne; zarazem jednak po śmierci prymasa 
Wyszyń skiego, a następnie Jana Pawła II wydaje się on pozbawiony wielkiego 
autorytetu przywódczego. Brak ten jest moim zdaniem czynnikiem ryzyka. We 
Włoszech neutralność wyznaniowa państwa jest zasadą ustanowioną swego czasu 
pod rządami Chrześcijańskiej Demokracji i nadal obowiązującą. Polska nie miała 
niestety formacji politycznej podobnej do włoskiej chadecji. Dziś mamy do czy
nienia z jednej strony z narodowo–katolickim populizmem Radia Maryja, z drugiej 
zaś z mniejszościowym, ale dynamicznym antyklerykalizmem. Nie wydaje mi się, 
by te nurty dochodziły do głosu w poważnych badaniach historycznych; natomiast 
artykulacje katolickiej „kultury wysokiej” wydają mi się w ostatnim dwudziesto
leciu słabsze niż można się było spodziewać. Owszem, mogę wymienić wybitnych 
mediewistów, którzy zdają się czerpać inspiracje z chrześcijańskiej myśli filozo
ficznej, jak Jerzy Kłoczowski (autor syntezy poświęconej swoistości historycz
nej Europy Środkowo–Wschodniej w średniowieczu) lub Roman Michałowski21. 
Owszem, istnieje Katolicki Uniwersytet Lubelski, który ma w swoich dziejach 

20 L. L e c i e j e w i c z, Gli Slavi occidentali: le origini delle società e delle culture feudali, Spoleto 
1991.

21 J. K ł o c z o w s k i, Młodsza Europa. Europa Środkowo–Wschodnia w kręgu cywilizacji chrze
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okresy pełne chwały, a także epizody mniej chwalebne, bez wątpienia jednak po
zostaje uczelnią wysokiego lotu. Nie potrafiłbym jednak w obszarze moich zain
teresowań badawczych wyróżnić nurtu o wyraźnym zabarwieniu katolickim ani 
w Polsce, ani we Włoszech, które też przecież mają swoją „katolicką tożsamość”. 
Nie mówię przy tym o tzw. wartościach chrześcijańskich, które są głęboko za
korzenione w europejskiej kulturze niezależnie od różnorodności jej składników, 
ani o postawach religijnych samych historyków. Osobiście jestem agnostykiem 
(w Polsce mówi się o takich „niewierzący” lub „niedowiarek”), co nie jest dziwne, 
gdy się weźmie pod uwagę mój życiorys, ale nie wiem w jaki sposób ten niedo
statek wiary miałby wpływać na moją wyobraźnię historyczną i antropologiczną. 
Może jednak jest to widoczne dla innych. 

3. HISTORIA GOSPODARCZA I JEJ ODMIANY

3.2: W pracach swoich jest Pan bardzo powściągliwy w odwoływaniu się 
do marksistowskich teorii ekonomicznych. Widać to już w konkluzjach Pańskiej 
rozprawy o posiadłościach ziemskich weneckiego klasztoru (1962–1964), gdzie 
z wielką ostrożnością zwraca Pan uwagę na specyfikę analizowanego przypadku 
i na ryzyko pospiesznych uogólnień. Poza tym wydaje się, że Pańskie zainteresowa
nia badawcze skupiały się głównie na okresie „przedkapitalistycznym”. Jak Pan 
dziś odczytuje swoje pierwsze prace?

Odp.: W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych uważałem się jeszcze za 
marksistę. Takie samookreślenie, podobnie jak okoliczność, że byłem marksistą 
zbuntowanym („rewizjonistą”) mieściły się jednak w kategoriach głównie ideolo
gicznych i politycznych. Moje przekonania miały oczywiście wpływ także na mój 
sposób postrzegania odległej historii, ale ten wpływ nie polegał na bezpośrednim 
wynikaniu wniosków badawczych z przesłanek doktrynalnych. Naprawdę nie wi
działem powodu, żeby w pracach dotyczących średniowiecza składać jakieś de
klaracje ideowe. Społeczeństwa przedkapitalistyczne interesowały mnie zawsze 
i nadal interesują. Ale zmieniam się, także jako historyk. Gdy zdarza mi się czytać 
moje wczesne prace, mam takie wrażenie, jakbym oglądał własne zdjęcia z czasów 
młodości: rozpoznaję siebie, ale jak bardzo się zmieniłem!

3.3: Pańska książka „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego, 
X–XIII w.”, opublikowana w 1975 r. i zrekapitulowana w Pańskim referacie od
czytanym w 1982 r. na międzynarodowej konferencji w Spoleto, została wznowiona 
w Polsce w roku 2000. Czy mógłby Pan umieścić ją w nurcie badań nad począt
kami państwa polskiego, a także we własnej biografii — ukazała się przecież po 

ścijańskiego średniowiecza, Warszawa1998; R. M i c h a ł o w s k i, Zjazd gnieźnieński. Religijne prze
słanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005.
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pierwszych przymusowych przerwach w Pańskim zawodowym życiorysie? Poza 
tym opisuje ona państwo i społeczeństwo Polski piastowskiej z perspektywy — 
wbrew tytułowi — nie tylko ekonomicznej.

Odp.: Mój referat przesłany do Spoleto nie tyle przedstawiał moją pierwszą 
książkę, ile zapowiadał następną, opublikowaną w 1987 r. pod tytułem „Chłopi 
w monarchii wczesnopiastowskiej”. Była to praca zamówiona w 1977 r. przez 
Instytut Historii PAN jako pierwszy tom projektowanej serii „Chłopi w społe
czeństwie polskim”. Tak się paradoksalnie złożyło, że tylko ten tom został ukoń
czony i opublikowany. Pracowałem nad nim pilnie w latach 1977–1980, aż do 
sierpniowych strajków i powstania „Solidarności”. Wydarzenia te przerwały mo
ją pracę badawczą. W ciągu następnych szesnastu miesięcy toczyła się w Polsce 
najprawdziwsza rewolucja, która miała w moich oczach bezwzględny priorytet; 
zanim jednak wciągnęła mnie ona w swoje tryby, zdążyłem zebrać materiały do 
nowej książki oraz napisać kilka artykułów i rozprawę o kasztelaniach biskupich 
w XII–XIII w., opublikowaną w 1980 r. w dwóch kolejnych numerach „Przeglądu 
Historycznego”22. Zobowiązałem się też do napisania referatu na konferencję 
w Spoleto wiosną 1982 r., ale działalność związkowa czyniła te projekty czymś zu
pełnie nierealnym. Stan wojenny gen. Jaruzelskiego paradoksalnie przestawił mnie 
z powrotem na tory zawodowe.

Zostałem zatrzymany nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. po zebraniu Komisji 
Krajowej „Solidarności” i umieszczony w dwuosobowej celi więzienia w podwar
szawskiej Białołęce. Miałem ze sobą własną książkę z 1975 r., którą przywiozłem 
z Wrocławia na prezent dla Zbyszka Bujaka, ale teraz przydała się mnie; poza tym 
miałem papier i długopis, a także dużo czasu i ochoty na przygotowanie referatu do 
Spoleto. Napisałem go po włosku w sześć tygodni, po czym zapobiegliwie przepi
sałem, tak że miałem dwa egzemplarze. Jeden oddałem do ocenzurowania władzom 
więziennym z prośbą o przekazanie Aleksandrowi Gieysztorowi, który był wtedy 
prezesem PAN i stał na czele grupy polskich mediewistów wybierających się do 
Spoleto. Administracja więzienna nie przekazała mu jednak mojego tekstu tłuma
cząc się, że nie może go ocenzurować, bo nie zna włoskiego. Na szczęście genera
łowie uważali, że mogą nam odmówić wszystkiego prócz pociechy religijnej. Co 
niedziela przyjeżdżali do więzienia księża, by odprawić dla nas mszę. Oznajmiłem, 
że muszę się wyspowiadać i w zaimprowizowanym konfesjonale dałem młodemu 
jezuicie drugi egzemplarz referatu dla Gieysztora. Duchowny sprawnie schował 
rękopis pod habit i wyniósł z więzienia. Tydzień później w Spoleto Gilmo Arnaldi, 
wspierany przez Lecha Leciejewicza (który wymawiał trudne wyrazy, np. narzaz) 
odczytał mój referat. Nieco później administracja więzienna pozwoliła dostarczyć 
mi materiały, które zebrałem przez parę lat z myślą o „Chłopach” oraz kilkanaście 

22 K.  M o d z e l e w s k i, Między prawem książęcym a władztwem gruntowym, cz. I: Z zagadnień 
początków poddaństwa w Polsce, PH, t. LXXI, 1980, z. 2, s. 209–234; cz. II: Instytucja kasztelanii 
majątkowych Kościoła w Polsce XII–XIII w., PH, t. LXXI, 1980, z. 3, s. 449–480.
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najpotrzebniejszych do tej pracy książek. Nie byłem jeszcze aresztowany i oskar
żony, lecz tylko internowany, korzystałem więc z warunków łagodniejszych od te
go, co przewidywał zwyczajny regulamin więzienny. Miałem szczęście. W grudniu 
1982 r., gdy władze uczyniły mi ten zaszczyt i oskarżyły, wraz z sześcioma innymi 
członkami Komisji Krajowej, o podjęcie próby obalenia ustroju, zostałem aresz
towany, czyli przewieziony z Białołęki do pawilonu izolacyjnego mokotowskiego 
więzienia, ale książek i notatek, które przy tej przeprowadzce miałem w swoim 
więziennym bagażu, nikt nie kwestionował.

Od tej pory każda prośba o dostarczenie mi nowych książek była odrzucana 
(z jedynym wyjątkiem „Mitologii Słowian” Gieysztora) , przysługiwało mi nato
miast jako aresztowanemu nieograniczone prawo do korespondencji, oczywiście 
cenzurowanej. Drogą listowną dostawałem więc od kolegów teksty średniowiecz
nych dokumentów, o które prosiłem. Wojskowy prokurator, który te listy cenzuro
wał, nigdy nie kwestionował łacińskich tekstów, gdyż ambicja nie pozwalała mu 
przyznać, że ich nie rozumie. Siedziałem w dwuosobowej celi bez głośnika, prze
słuchania były bardzo rzadkie, mogłem więc skupić się na pracy i w ciągu 1983 r. 
napisałem pierwszą redakcję „Chłopów”. Dyrekcja IH PAN nie uzyskała zgody 
na przekazanie jej rękopisu, ale skopiowałem go drobnym maczkiem w zeszycie 
A–4 i przeszwarcowałem na widzenie adwokackie, skąd mec. Ewa Pruchniewicz 
wyniosła go do Instytutu. Zosia Kozłowska przerobiła następnie moje gryzmoły 
na maszynopis, więc jakiś tekst był na wszelką ostateczność zabezpieczony. Pełny 
rękopis pozostał w moich rękach i wyszedł wraz ze mną na wolność 6 sierpnia 
1984 r. na mocy amnestii. Po niezbędnych przeróbkach i uzupełnieniach złożyłem 
„Chłopów w monarchii wczesnopiastowskiej” w wydawnictwie „Ossolineum”. 
Książka ukazała się w 1987 r. Uważam, że do czasu ukazania się „Barbarzyńskiej 
Europy” było to moje największe osiągnięcie. 

3.4: Jakimi względami podyktowana była reedycja Pańskiej pierwszej książki? 
Czy wprowadził Pan do niej jakieś poprawki lub uzupełnienia? A jak pierwsze wy
danie tej książki, zwracającej uwagę na swoistość wschodniej Europy w średnio
wieczu, zostało przyjęte we wschodniej Europie pod radziecką dominacją?

Odp.: „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego” była pracą debiu
tancką. Inicjatywa jej reedycji nie pochodziła ode mnie, lecz od redaktora serii, 
prof. Jana M. Piskorskiego. Próbowałem go przekonać, żeby wznowił raczej moją 
książkę o chłopach, która także traktowała o systemie prawa książęcego, ale czy
niła to w sposób znacznie dojrzalszy i pełniejszy (zawierała m. in. szczegółową 
analizę informacji o daninach i posługach na rzecz monarchii, obszerne rozdziały 
o organizacji opolnej, o kasztelaniach biskupich i o początkach immunitetu). Ale 
prof. Piskorski kierował się własnymi kryteriami. Dla niego i dla jego rówieśni
ków moja „Organizacja gospodarcza” była istotnym punktem odniesienia, gdyż 
symbolizowała otwarte zerwanie ze schematyzmem, jaki próbowano po wojnie 
narzucić polskiej mediewistyce. Z tego samego powodu książka ta wzbudziła 
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zainteresowanie kolegów czeskich (obszerny artykuł Dušana Třeštika i Barbary 
Krzemieńskiej–Třeštik, opublikowany jednak nie w Czechosłowacji Husaka, lecz 
w „Acta Poloniae Historica”), słowackich (Matuš Kučera), radzieckich (Boris 
Fłoria), nie mówiąc już o reakcjach polskich (artykuły recenzyjne Benedykta 
Zientary i Henryka Łowmiańskiego czy odniesienia w referacie Juliusza Bardacha 
na XXX konferencji w Spoleto (1982). Do drugiego wydania „Organizacji gospo
darczej” nie wprowadziłem poprawek ani uzupełnień, dołączyłem natomiast po
słowie przedstawiające nowemu pokoleniu czytelników historiograficzny kontekst 
i okoliczności polityczne, w jakich ukazało się pierwsze wydanie mojej pracy dok
torskiej.

3.5: W książce z 1975 r. poza pracami polskojęzycznymi cytuje Pan głównie 
literaturę francuską. Podobnie w rozprawie „La transizione dall’antichità al feu
dalesimo” umieszczonej w I tomie „Annali di Storia d’Italia”, Einaudi, Torino 
1978 bibliografia cytowanych przez Pana prac, poza rzecz jasna włoskimi, jest 
niemal wyłącznie francuska. Czy to wynika z większego współbrzmienia Pańskich 
poglądów z historiografią francuską, czy też odzwierciedla po prostu zasoby pol
skich bibliotek?

Odp.: To wynikało, niestety, z barier językowych. Mam taki defekt, że uczę 
się języków obcych w bezpośrednim kontakcie. Tak nauczyłem się francuskiego 
i włoskiego (rosyjski znałem z dzieciństwa), zanim nie ściągnąłem sobie na głowę, 
poczynając od połowy lat sześćdziesiątych, przerw w życiorysie i restrykcji pasz
portowych. W latach 1983–1984 w izolacyjnym pawilonie mokotowskiego wię
zienia (któremu, jak widać, sporo zawdzięczam) rozwinąłem dzięki pilnej pracy 
z samouczkiem językowym szkolne rudymenty mojej niemczyzny. W tym samym 
czasie przez parę miesięcy rozmawiałem po angielsku z pewnym Tamilem ze Sri 
Lanki, który siedział ze mną w celi. Niestety nie wykorzystałem należycie tej oka
zji, bo nie chciałem przerwać nauki niemieckiego. W rezultacie daję sobie radę 
z lekturą prac niemieckich i angielskich, ale gorzej jest z mówieniem, a znacznie 
gorzej z rozumieniem ze słuchu. Po 1989 r. moje wyjazdy naukowe szły torami 
przetartymi przez wcześniejsze kontakty i umiejętności komunikacji, prowadziły 
więc do Włoch i do Francji. Dopiero w 2001 r. miałem okazję spędzić dwa mie
siące na stypendium w Getyndze. Przez te dwa miesiące prawie nie wychodzi
łem z biblioteki, starając się bodaj w części nadrobić braki w znajomości niemiec
ko– i anglojęzycznej literatury niezbędnej do pracy nad „Barbarzyńską Europą”. 
Wszystkiego nadrobić się nie da, ale łatwo sprawdzić, że bibliografia prac, któ
re cytuję w tej książce, jest w znacznej większości niemiecka. Nie wynika to ze 
„współbrzmienia” poglądów (bardzo często chodzi o prace, z którymi polemizuję), 
tylko z wielkiego dorobku niemieckiej historiografii w badaniach nad europejski
mi barbarzyńcami.
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4. WSPÓLNOTY, SĄSIEDZTWO, „STRUKTURY SEGMENTARNE”,  
BARBARZYŃSKI KOLEKTYWIZM: „BARBARZYŃSKA EUROPA”.

4.1: Pańska książka z 1975 r. zawiera w zalążku istotne elementy Pańskiej póź
niejszej orientacji badawczej, tego co Pan sam określał wielokrotnie jako „podej
ście antropologizujące”. Wśród problemów, które pojawiają się już w pierwszych 
Pańskich pracach, a w „Barbarzyńskiej Europie” znalazły się w centrum uwagi, 
jest problem wspólnot sąsiedzkich. Jak rozwinęło się Pańskie zainteresowanie tą 
tematyką?

Odp.: Powiedziałbym, że moja pierwsza książka „zawierała w zalążku” istot
ne wątki drugiej, która z kolei stanowiła swego rodzaju zapowiedź „Barbarzyńskiej 
Europy”. Pierwszy rozdział „Chłopów w monarchii wczesnopiastowskiej” nazywa 
się „Wolna ludność pospolita w społeczeństwie plemiennym”. Problem wspól
not sąsiedzkich (opoli), ledwie muśnięty w „Organizacji gospodarczej”, został 
w „Chłopach” potraktowany obszernie i szczegółowo (spory fragment rozdz. I 
i cały rozdz. V). W 1983 r. niewiele jeszcze wiedziałem o odpowiednikach opo
la w świecie germańskim (alemańska centena, saski pagus–Go, skandynawski 
Herad), ograniczyłem się więc do Polski i do tego, co można wywnioskować z

polskich źródeł, przede wszystkim z trzynastowiecznych przywilejów immu
nitetowych. Określenia opola w źródłach (np. opole id est vicinia aliarum villarum 
eisdem conterminalium według nieomal leksykalnego objaśnienia w pewnym do
kumencie, podczas gdy ogół mieszkańców opola określano jako universitas vici
niae lub tota vicinitas, czasem ze wskazaniem na główną miejscowość terytorium 
opolnego, np. districtus opole de Mstov) są wymowne. Mimo to obraz organizacji 
opolnej w dokumentach jest jednostronny, gdyż instytucje kościelne, które zabie
gały o zwolnienie swoich dóbr od opolnych ciężarów i powinności oraz skrybowie, 
którzy redagowali stosowne przywileje, interesowali się wyłącznie obowiązkami 
nałożonymi na wspólnoty sąsiedzkie przez państwo. Chodziło o jedną tylko da
ninę: każde opole miało dostarczyć księciu corocznie jednego wołu i jedną kro
wę. Był to ciężar ponoszony wspólnym sumptem przez cała zbiorowość, toteż eg
zempcja przyznana klasztornej wiosce wywoływała protesty w sąsiednich wsiach; 
ich mieszkańcy asserebant homines monasterii debere secum stare in prestatione 
opole, vacca videlicet et bove. Poza tym universitas viciniae była zobowiązana do 
wspierania administracji terytorialnej monarchii w utrzymywaniu porządku. Opole 
musiało wskazać sprawcę zabójstwa lub wspólnie zapłacić karę za zabójstwo, jeże
li nie potrafiło wskazać i wydać winowajcy. Miało też obowiązek tropić, chwytać 
i wydawać sądowi zbiegłych rozbójników lub złodziei, a w razie niedopełnienia 
tej powinności płacić za nich należną karę; wreszcie musiało informować na żąda
nie urzędników monarchii o lokalnych realiach, których znajomość była niezbędna 
przy wykonywaniu czynności administracyjnych lub sądowych, a jeśli wyszło na 
jaw, że skłamali, ogół płacił karę za fałszywe zeznanie swoich przedstawicieli. We 
wszystkich tych sprawach universitas viciniae gromadziła się nie z własnej inicja
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tywy, lecz na wezwanie księcia lub jego urzędnika, który puszczał w obieg od wsi 
do wsi tzw. laskę opolną — tradycyjny symbol przewodnictwa na wiecu sądowym. 
Moim zdaniem wszystko to wyraźnie wskazuje, że opole było wspólnotą starszą 
od państwa, która została podporządkowana państwu i zmuszona do wspomaga
nia jego administracyjnych organów, niezdolnych do działania bez przymusowej 
współpracy wspólnot sąsiedzkich. Pisząc o chłopach i o wczesnym państwie mu
siałem siłą rzeczy zająć się tymi wspólnotami.

4.3: Czy skupienie uwagi na wspólnotach sąsiedzkich pozwoliło Panu podejść 
inaczej do problemu etnicznych korzeni i uwarunkowań?

Odp.: Nie myślałem o tym w takich kategoriach. Możemy przypisać tożsa
mości plemiennej etniczny charakter, ponieważ w źródłach uchwytne jest zarów
no poczucie więzi z plemienną ekumeną (aczkolwiek więź grupy z jej terytorium 
występuje jeszcze silniej we wspólnocie sąsiedzkiej), jak i mit łączącej współ
plemieńców wspólnoty krwi. Możemy też przypisać etniczny charakter wielkim 
wspólnotom językowym (helleńskiej, słowiańskiej, germańskiej, celtyckiej, bałtyj
skiej itp.), przynajmniej dopóki zróżnicowanie dialektów nie stanęło na przeszko
dzie oralnej komunikacji. Więź sąsiedzka, choć może silniejsza, miała jednak inny 
charakter i nie wydaje mi się, by wolno ją było utożsamiać z etniczną lub stawiać 
na tej samej płaszczyźnie.

W książce o chłopach, oprócz obszernej analizy źródeł dotyczących opoli, 
zająłem się także problemem przekształceń etnicznych. Jak zauważył Aleksander 
Gieysztor, przed powstaniem państw uchwytne są w słowiańskim świecie dwie 
płaszczyzny integracji etnicznej: regionalna, czyli tożsamości plemienne, odśrod
kowe wobec państwa budowanego przecież na gruzach plemion, oraz płaszczy
zna wspólnoty językowej, oparta na zdolności komunikowania, w ramach któ
rej uznawano za swoich tych wszystkich, którzy mówili zrozumiałymi słowami 
(stąd „Słowianie”), w przeciwieństwie do obcych, którzy bełkotali jak niemi (stąd 
„Niemcy”). Państwo ruskie, polskie ani czeskie nie mogło zatem oprzeć się na żad
nej starszej od niego wspólnocie etnicznej. Długi proces kształtowania się wspól
not narodowych był następstwem powstania średniowiecznych państw, rezultatem 
ich kilkuwiekowej upartej działalności. Tak mniej więcej pisałem w zakończeniu 
„Chłopów w monarchii wczesnopiastowskiej”.

4.4: W jakiej mierze rozwój Pańskich badań, które legły u podstaw „Bar
barzyńskiej Europy” odzwierciedla złożone drogi rozwoju polskiej mediewistyki? 
I jak ta książka została przyjęta w Polsce?

Odp.: Na miłość boską, trudno wskazać własne miejsce w łańcuchu tradycji 
historiograficznych. Zmuszony do takiej autorefleksji, musiałbym chyba cofnąć 
się do czasów międzywojennych i wspomnieć książkę Kazimierza Tymienieckiego 
„Społeczeństwo Słowian lechickich — ród i plemię” (Lwów 1928), przede wszyst
kim jednak kapitalne „Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



77WYWIAD Z KAROLEM MODZELEWSKIM

go” Henryka Łowmiańskiego (2 tomy, Wilno 1931–1932). Tymieniecki próbował 
uchwycić ślady struktur rodowych i plemiennych w średniowiecznym ustroju 
chrześcijańskiej Polski, podczas gdy Łowmiański analizował bezpośrednie świa
dectwa misjonarzy i krzyżaków o istniejących jeszcze w XIII i XIV w. polityczno–
społecznych strukturach oraz instytucjach kultu pogańskiego plemion bałtyjskich, 
które stawiały czoła przemożnemu naciskowi chrześcijańskiego świata. Wizja 
ta, solidnie zakotwiczona w źródłach i ukształtowana pod widocznym wpływem 
dziewiętnastowiecznego ewolucjonizmu, została przez Łowmiańskiego podję
ta na nowo w jego monumentalnych „Początkach Polski” (6 tomów, Warszawa 
1963–1985). Wbrew tytułowi, Polska zajmowała w tym dziele pozycję raczej 
marginesową w ramach szerokiej porównawczej panoramy badań nad archaicz
nymi społeczeństwami świata słowiańskiego, z istotnymi odniesieniami do świata 
Bałtów i sporadycznie również Germanów. Łowmiański nie wahał się sięgać aż 
po świadectwa Cezara i Tacyta o starożytnych Germanach, nie czynił jednak użyt
ku z praw barbarzyńskich z wyjątkiem słowiańskich, tj. Prawdy Ruskiej i Zakonu 
Sudnego Ljudiem. Mimo rozmaitych niedostatków i polemik, wielkie dzieło 
Łowmiańskiego wywarło głębokie wrażenie i głęboki wpływ na polską historio
grafię; było zresztą wyrazem jej najlepszych tradycji. Ja także byłem pod jego wra
żeniem, zwłaszcza gdy idzie o perspektywę porównawczą oraz niektóre elemen
ty przedstawionej przez Łowmiańskiego wizji społeczeństw przedpaństwowych 
(plemiennych według terminologii ogólnie przyjętej w historiografii polskiej lub 
rodowo–plemiennych, jeśli kto woli terminologię obiegową w historiografii rosyj
skiej). Co się tyczy użytku terminu barbaricum na oznaczenie wspólnych rysów 
archaicznej kultury ludów celtyckich, germańskich, słowiańskich i bałtyjskich, po
przedził mnie archeolog i historyk Lech Leciejewicz, którego główne prace są we 
Włoszech znane. O swojej historiograficznej zależności od Aleksandra Gieysztora, 
a także od Karola Buczka wspominałem już wyżej.

„Barbarzyńska Europa” nie była więc obca polskiej kulturze historiograficznej; 
została też w Polsce przyjęta bardzo dobrze. W akademickich czasopismach uka
zały się artykuły recenzyjne Jerzego Strzelczyka („Przegląd Historyczny”, 2005), 
Lecha Leciejewicza („Kwartalnik Historyczny”, 2005) i Romana Michałowskiego 
(również „Przegląd Historyczny”, 2005 i „Acta Poloniae Historica”, 2007). 
Ponadto książka ta miała znaczne powodzenie wydawnicze (ponad 6 tys. sprze
danych dotychczas egzemplarzy, niemało jak na tego rodzaju pozycję na naszym 
rynku księgarskim); uzyskała ona nagrodę Klio na targach książki historycznej 
w 2004 r. oraz nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2007 r.

4.5: Jak wpłynął na tok Pańskich badań poszerzony w ostatnim dwudziestole
ciu dostęp do zachodniej historiografii? Czy uznał Pan za punkt zwrotny czy raczej 
za potwierdzenie swojego podejścia do problematyki świata barbarzyńskiego opu
blikowany w 1974 r.artykuł Reinharda Wenskusa „Probleme der germanisch–deut
schen Verfassungs– und Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoziologie”, w któ
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rym niemiecki uczony „traktował [...] plemiona celtyckie, germańskie, słowiańskie 
i bałtyjskie jako jeden krąg kulturowy, w obrębie którego tradycyjne społeczeństwa 
zorganizowane były na zbliżonych zasadach”?23 

Odp.: Nie byłoby „Barbarzyńskiej Europy” bez moich wypadów po 1991 r. 
(gdy skończyła się skrócona kadencja Senatu) do paryskich i włoskich uniwersy
tetów i bibliotek, w końcu zaś do Max–Planck Institut für Geschichte w Getyndze, 
którego biblioteka wydała mi się miniaturą raju. Mój zamysł badawczy był nie do 
zrealizowania bez nadrobienia choćby w części dramatycznego niedoboru kontak
tów z historiografią zachodnią. Byłem paraliżująco świadom niedostatków mojej 
erudycji. Poza tym próba przekroczenia chińskiego muru, który od dwóch stuleci 
rozdzielał horyzonty badań nad germańskimi i słowiańskimi barbarzyńcami wy
magała odwagi. Nacjonalistyczne przesłanki tej segregacji obszarów badawczych 
były, rzecz jasna, do odrzucenia bez ceregieli, ale wielki dorobek badań nagroma
dzonych na całkiem odrębnych torach miał niemałą siłę bezwładu. W tej sytuacji 
esej Wenskusa był dla mnie decydującym impulsem. Wielki niemiecki historyk 
powiedział na głos to, co w głębi ducha myślałem i rozważałem jako ewentual
ny projekt badawczy. Było to czymś więcej niż potwierdzeniem mojego zamiaru. 
Wenskus natchnął mnie odwagą niezbędną do tego, by przekroczyć etniczną segre
gację porównawczych horyzontów w badaniach nad europejskimi barbarzyńcami. 
Był to pomysł Wenskusa i angażując się w jego częściową realizację, poczułem się 
w pewnym sensie dłużnikiem pierwszego pomysłodawcy.

4.6: Mimo, że „Barbarzyńska Europa” została wybrana książką miesiąca li
stopada 2008 r. przez czasopismo recenzji księgarskich „L’Indice dei libri del me
se” (wybór ten stanowi jak dotąd pierwsze echo Pańskiej publikacji we włoskich 
dyskusjach historiograficznych), spotkała się ona także z reakcjami pełnymi zakło
potania, zwłaszcza ze strony Patricka Geary i Stefana Gasparriego24. Obaj krytycy 
zgodnie kwestionują to, co uznali za statyczną i niezróżnicowaną wizję germań
skich i słowiańskich wspólnot plemiennych, opartą głównie na interpretacji źródeł 
o charakterze prawnym. Jakie stanowisko zajmuje Pan wobec tych obiekcji i jak 
odnosi się Pan do sugestii Stefana Gasparriego, że powinien Pan poświęcić więcej 
miejsca analizie społeczeństwa słowiańskiego? 

Odp.: Zakłopotanie jest wzajemne. W konkluzji swojej recenzji Stefano 
Gasparri stwierdza: „Naszkicowane przez Modzelewskiego »społeczeństwo pan
germańskie« nigdy nie istniało”. Przedstawianie tez adwersarza jako fikcji jest 

23 Artykuł ten opublikowany został w „Historische Forschungen für Walter Schlesinger”, wyd. 
H. B e u m a n n, Köln 1974, a przytoczona przez moich rozmówców rekapitulacja jego głównej tezy 
zaczerpnięta została z mojej „Barbarzyńskiej Europy” (w polskim wydaniu na s. 12) — K. M.

24 P. G e a r y, Europe al plurale, „L’Indice dei libri del mese”, 2008, nr 11; S. G a s p a r r i, 
L’eredita germanica e slava, ibidem (oba teksty są artykułami recenzyjnymi z włoskiego wydania 
„Barbarzyńskiej Europy” — K. M.).
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pewnym sposobem wyrażania różnicy zdań. Przyjmuję różnicę zdań do wiadomo
ści i nie podejmuję dyskusji z zawartym implicite w sposobie jej sformułowania 
przeświadczeniem ontologicznym. Dziwi mnie jednak, że mój model archaicznych 
społeczeństw barbarzyńskiej Europy został określony w kategoriach etnicznych 
jako „pangermański”. Podobna kategoria nie przyszła mi do głowy. Przeciwnie, 
nicią przewodnią mojej książki jest próba przezwyciężenia etnicznej segregacji ba
dań nad światem germańskim i słowiańskim. Myślę, że były wśród tamtejszych 
plemion odmienności ustrojowe, ale że w grę wchodziły te same odmienności 
w germańskiej i w słowiańskiej części barbaricum. Prócz tego myślę, podobnie jak 
Reinhard Wenskus, że przed przekroczeniem progu państwowości i chrystianizacji 
ludy germańskie, słowiańskie, bałtyjskie i najprawdopodobniej również celtyckie 
należały do tego samego kręgu kulturowego, i że ich instytucje, tradycje prawne 
i struktury mentalności były zasadniczo porównywalne. Wynika z tego dyrekty
wa metodologiczna nakazująca porównawcze badanie tych archaicznych społe
czeństw, a więc także łączną interpretację dotyczących ich źródeł.

Poszerzenie horyzontu porównawczego zakłada jednak konfrontację źródeł 
odległych od siebie nawzajem nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Najstarsze 
obszerne i szczegółowe świadectwo o germańskich plemionach oraz ich archa
icznym ustroju pochodzi od Tacyta. Ani jednak Tacyt, ani inni autorzy rzymscy 
nie słyszeli nawet o istnieniu Słowian. Na równie szczegółowe i stosunkowo ob
szerne świadectwo o ustroju plemion słowiańskich trzeba było poczekać ponad 
dziewięć wieków, aż do Thietmara z Merseburga. Mimo 915 lat, jakie upłynęły 
od „Germanii” Tacyta do ekskursu o Lucicach, zapisanego przez Thietmara ok. 
1013 r. w związku z wydarzeniami z roku 1005, a także mimo tego, że Thietmar 
nie znał Tacyta, zbieżność obu świadectw rzuca się w oczy. Ale właśnie konfron
tacja tych źródeł, jako naruszająca kanon synchronii, budzi metodologiczny sprze
ciw zarówno Patricka Geary, jak i Stefana Gasparriego.

Patrick Geary odrzuca moją „metodę [...], która polega na łącznym odczyta
niu, jakby chodziło o jeden zespół źródeł, heterogenicznej serii tekstów prawnych 
[chodzi o tzw. leges barbarorum — K.M.] [...] uzupełniony fragmentami z częściej 
używanych tekstów narracyjnych w rodzaju Adama z Bremy [...] wedle klucza 
interpretacyjnego »Germanii« Tacyta. W rezultacie, podobnie jak w wyniku dzie
więtnastowiecznych badań prowadzonych wedle podobnej metody, otrzymujemy 
coś na kształt ponadczasowego cyklu, w którym tekst z I w. objaśnia trzynasto
wieczny spis prawa, a dwunastowieczny dokument islandzki objaśnia tekst spisa
ny w Italii VII w. Nic dziwnego, że wyłania się z tego nieuprawniona wizja seg
mentarnego i acefalicznego społeczeństwa tradycyjnego [...], wizja [...] statyczna 
i nadzwyczajnie jednorodna”, która „mogłaby [...] stosować się równie dobrze do 
tradycyjnych społeczeństw Afryki, Hindukuszu lub albańskich terenów górskich, 
podobnie jak do ludów Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszym tysiącleciu”. 
Stefano Gasparri podziela krytyczną opinię Patricka Geary: „wykorzystanie źródeł 
bardzo odległych w czasie i przestrzeni [...] przynosi w rezultacie obraz kultury 
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i społeczeństwa germańskiego [? — K.M.] funkcjonującego poza czasem i wszel
ką zmianą”.

Rozbieżność metodologiczna między nami opiera się zatem na różnym sposo
bie pojmowania czasu historycznego i przestrzeni kulturowej. Wspominałem już 
o tym problemie w związku z warsztatem historycznym Aleksandra Gieysztora, 
który zestawił świadectwo Saksa Gramatyka z wynikami terenowych badań et
nograficznych w Bułgarii: dwa źródła o bardzo różnym charakterze, rozdzielone 
dystansem chronologicznym blisko 800 lat i dystansem geograficznym 2 tys. kilo
metrów przekazały identyczny dialog obrzędowy. Moje podejście do tego rodzaju 
zbieżności jest zapewne bliższe postawie badawczej antropologa (lub etnologa), 
podczas gdy Stefano Gasparri i Patrick Geary wydają się bardzo przywiązani do 
rozpowszechnionego tradycyjnie w historiografii aksjomatu synchronii. Ale ponad 
różnicami metodologicznego wyznania wiary łączy historyków wspólna reguła 
nadrzędna: nasze polemiki muszą się artykułować jako rozbieżne sposoby odczy
tania źródeł, przy czym obowiązuje zakaz pomijania milczeniem źródeł „niewy
godnych”, które przeczą naszym tezom. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć parę 
istotnych dla naszej dyskusji przykładów.

Według Tacyta („Germania”, cap. 7) germańscy wodzowie zapewniali sobie 
posłuch wojowników raczej mocą osobistego przykładu niż siłą rozkazu (exemplo 
potius quam imperio), jako że prawo stosowania przymusu wobec uczestników 
wyprawy nie przysługiwało dowódcom, lecz kapłanom; tylko oni mogli brać wo
jowników w więzy, stosować chłostę lub karać śmiercią, i to nie z polecenia wodza, 
lecz jakby na rozkaz boga, który — według przekonania Germanów — towarzy
szył idącym do walki. Dlatego udając się na wojnę zabierali oni ze sobą z leśnych 
sanktuariów i nieśli do boju jakieś sakralne wizerunki i znaki. Według Thietmara 
(lib. VI, cap. 22–23 i lib. VII, cap. 64) wojsko związku plemion lucickich przyłą
czyło się w 1005 r. do wyprawy Henryka II przeciwko Polsce niosąc „swoich bo
gów” na czele pochodu (deos suimet precedentes subsequuti). Bogowie ci (a wła
ściwie ich wizerunki) byli przedstawieni na świętych stanicach, nieodzownych 
w czasie wyprawy wojennej (nisi ad expeditionis necessaria), ale w czasie pokoju 
zamkniętych w świątyni Swarożyca w Radogoszczy, którą otaczał zewsząd święty 
i nietykalny las. Ilekroć trzeba było ruszać na wojnę, oddziały czterech plemion 
lucickich zbierały się w tym miejscu, by wziąć swoje stanice i razem wyruszyć 
na wyprawę. W 1017 r., podczas kolejnej wspólnej z wojskiem cesarza wyprawy 
przeciwko Polsce, jeden z niemieckich rycerzy rzucił kamieniem i przebił wizeru
nek lucickiej bogini przedstawiony na stanicy; wówczas kapłani znieważonego bó
stwa obecni — jak widać — na wyprawie wnieśli przed oblicze Henryka II, który 
nią osobiście dowodził, skargę o świętokradztwo i uzyskali od chrześcijańskiego 
cesarza 12 funtów srebra tytułem okupu. 

W dziesiątym rozdziale „Germanii” Tacyt opisuje podwójną wyrocznię 
prze prowadzaną przez plemiona germańskie przed podjęciem ważnych decyzji. 
Najpierw kapłan plemienia interpretował znaki nacięte na drewnianych losach roz
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sypanych na białej tkaninie. Jeżeli przepowiednia oparta na losach była pomyśl
na, wymagano potwierdzenia jej przez inny rytuał wyroczny. W sprawach szcze
gólnie ważnych dla wspólnoty, jako medium potwierdzające wróżby służył biały 
koń, hodowany specjalnie do takich celów w plemiennym sanktuarium. Kapłan 
wraz z królem lub innym przywódcą plemienia zaprzęgali tego konia do święte
go wozu i towarzyszyli mu formułując przepowiednię na podstawie zachowania 
zwierzęcia. Z opisu wynika, że tylko zgodny wynik obu obrzędów uchodził za rę
kojmię powodzenia zamierzonej akcji. Thietmar (lib. VI, cap. 24) przedstawił po
dwójny obrzęd wyroczny praktykowany przez Luciców znacznie obszerniej i bar
dziej szczegółowo niż uczynił to Tacyt w odniesieniu do starożytnych Germanów. 
Biskup–kronikarz oparł zapewne te informacje na naocznym świadectwie wysłan
ników Henryka II, którzy musieli asystować przy kolejnych etapach kształtowania 
decyzji lucickiej starszyzny o zawarciu sojuszu wojskowego z cesarzem: najpierw 
wyrocznia, następnie uchwała wiecu, wreszcie zaprzysiężenie przymierza. Jakoż 
rytuały towarzyszące tym aktom zostały w „Kronice” kolejno opisane. Na począt
ku wyroczni kapłani Swarożyca, mrucząc do siebie nawzajem jakieś zaklęcia, roz
kopywali z ostentacyjnym drżeniem ziemię, aby wydobyć ukryte w niej drewniane 
losy, z których odczytywali wróżebne znaki. Następnie umieszczali losy z powro
tem w podziemnym schowku i przyprowadzali konia przeznaczonego do czynności 
obrzędowych. W odróżnieniu od tego, co pisał Tacyt o wyroczniach Germanów, 
u Słowian konia tego nie zaprzęgano do świętego wozu, lecz nakładano na niego 
wspaniałe siodło, które — zgodnie z przenikliwą uwagą Saksa Gramatyka — było 
własnością boga. Kapłani z oznakami głębokiej czci przeprowadzali tego wierz
chowca przez wbite na krzyż w ziemię włócznie i ze sposobu, w jaki zwierzę prze
kraczało przeszkodę, wnioskowali o pomyślnej lub niepomyślnej wróżbie. Lucicy 
podejmowali zamierzoną akcję jedynie wtedy, gdy oba obrzędy wyroczne — z lo
sów i z konia — przyniosły zgodny, pozytywny wynik (si in duabus hiis rebus par 
omen apparet, factis completur; sin autem, a tristibus populis hoc prorsus omitti
tur)25.

Wreszcie trzeci przykład. W 797 r. Karol Wielki ogłosił kapitularz saski, 
w którym określił sposoby ochrony porządku publicznego na terytoriach trzech sa
skich plemion (Westfalów, Angrarów i Ostfalów) pokonanych militarnie i włączo
nych do państwa Franków, ale jeszcze nie ujętych skutecznie w ramy królewskiej 
administracji. Porzucając przedwczesne i nierealistyczne zamiary sformułowane 
w poprzednim kapitularzu (z 785 r.), Karol Wielki postanowił teraz pozostawić 
lokalną jurysdykcję na terenach Saksonii w rękach terytorialno–sąsiedzkich wspól
not określanych w kapitularzu zamiennie terminami ipsi pagenses („sami miesz
kańcy okręgu”), vicini lub convicini. W razie ostentacyjnego nieposłuszeństwa 

25 Vide świetną analizę świadectwa Thietmara w artykule L. P. S ł u p e c k i e g o, Per sortes ac per 
equum. Wyrocznia w Radogoszczy, [w:] Europa barbarica, Europa christiana, Warszawa 2008, 
s. 245–248.
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„buntownika”, który zignorował zarówno wyrok własnych sąsiadów, jak i spowo
dowane tym warcholstwem wezwanie przed sąd do pałacu samego króla, Karol 
Wielki, nie dysponując jeszcze w tym kraju skutecznymi instrumentami przymusu 
administra cyjnego, upoważnił lokalną wspólnotę do zastosowania wobec wino
wajcy przymusu przewidzianego przez stare, plemienne prawo Sasów (secundum 
eorum ewa). Mieszkańcy okręgu sąsiedzkiego mieli zgromadzić się na wiecu i, 
jeśli podejmą w tej sprawie jednomyślną decyzję (si unanimiter consenserint ), 
wolno im będzie spalić dom „buntownika”.

W historiografii niemieckiej sporo dyskutowano nad charakterem prawnym 
podpalenia domu jako środka represji karnej, nikomu jednak nie przyszło do gło
wy, by skonfrontować normę kapitularza saskiego z 797 r. z ekskursem lucickim 
w „Kronice” Thietmara. Według merseburskiego biskupa Lucice nie mieli króla, 
ale o ważnych sprawach wspólnoty decydowali jednomyślnie na wiecu, po czym 
zgodnie wprowadzali podjęte decyzje w czyn; jeśli zaś jeden ze współplemieńców 
stawiał otwarty opór realizacji tego, co postanowiono na wiecu, tracił całe swoje 
mienie w wyniku podpalenia i nieustannej grabieży (omnia incendio et continua 
depredatione perdit) lub musiał zapłacić na następnym wiecu okup równy swojej 
własnej główszczyznie. W identyczny sposób postępowali, według współczesnego 
Thietmarowi świadectwa Brunona z Kwerfurtu, Prusowie zgromadzeni na wiecu, 
który miał zdecydować o losach misji św. Wojciecha. Samym misjonarzom naka
zano niezwłoczne opuszczenie Prus, ale wobec własnego współplemieńca, który 
wprowadził Wojciecha z towarzyszami do tego kraju, orzeczono drakońską karę: 
jego dom miał być spalony, jego żony (w liczbie mnogiej, co podnosi wiarygod
ność świadectwa) oraz dzieci sprzedane w niewolę, a jego mienie — rozdzielone 
(Sancti Adalberti Vita altera, cap. 25). W podobny sposób według Helmolda (lib. 
I, cap. 83) pogańscy Wagrowie jeszcze w XII w. karali współplemieńca, który po
gwałcił tradycyjne normy ochrony cudzoziemskiego gościa: wolno było (licitum 
est) strawić pożarem dom winowajcy i jego mienie, i wszyscy zwracali się przeciw 
niemu piętnując go jako nikczemnika godnego pogardy, który powinien być przez 
każdego odpędzany (ab omnibus exsibiliandum lub, wedle innej wersji rękopisu, 
ab omnibus exiliandum).

Spalenie domu, czyli akt pozbawiający winowajcę miejsca między ludźmi 
i nietykalnego schronienia, było zatem tylko inauguracją kary o charakterze cią
głym. Jednostka ukarana w ten sposób była pozbawiona wszelkiej prawnej ochro
ny i wystawiona bez szans obrony na zabór mienia ze strony każdego, komu się 
tak spodobało; nadto zakazany był jej wstęp do ludzkich siedzib, musiała zatem 
żyć w lesie jak dzikie zwierzę. Równało się to wykluczeniu przestępcy z macierzy
stej wspólnoty, a w rezultacie z gatunku ludzkiego — okrutna, kolektywistyczna 
represja praktykowana przez społeczeństwa, które nie dysponowały jeszcze środ
kami administracyjnego przymusu. W „cywilizowanych” monarchiach średnio
wiecznych to wykluczenie stało się karno–sądową prerogatywą króla i przybrało 
postać banicji połączonej z konfiskatą mienia. W nowej sytuacji nie stosowano już 
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podpalenia, ale odpowiednie normy prawa zachowały ślady, choćby tylko termi
nologiczne, tradycyjnych praktyk. Tak więc w obszernej Prawdzie Ruskiej (art. 6 
i 7) związana z banicją konfiskata mienia nazywała się wciąż razgrablenije („roz
grabienie”), co odpowiada dosłownie wyrażeniu Thietmara continua depredatio; 
tak też w tytule 55 Prawa Salickiego sprawca obrabowania grobu jest ogłaszany 
jako wargus (id est expellis — wyjaśnia glosa z końca IX w.) i obowiązuje zakaz 
przyjmowania go na nocleg lub podania mu choćby kromki chleba, dopóki nie 
pojedna się on z krewnymi sprofanowanego nieboszczyka, i to oni mają prosić 
króla, aby wargus „mógł powrócić między ludzi”; podobnie według praw Edwarda 
Wyznawcy banita „nosi wilczą głowę” od dnia, gdy został postawiony poza pra
wem, przeto Anglowie nazywają go wulfeshead, podczas gdy w Skandynawii ba
nitę zwano „chodzącym po lasach” (skokgangr), a w Irlandii „szarym psem” (kug
las), czyli wilkiem26.

Zbieżność wymienionych przykładowo świadectw źródłowych wydaje się 
niezaprzeczalna i nie jest wynikiem literackich zapożyczeń. Thietmar, jak nie
mal wszyscy średniowieczni pisarze (z wyjątkiem Rudolfa z Fuldy) nie znał 
„Germanii” Tacyta; wykluczyć można także przypuszczenie, by inspirował się ka
pitularzem saskim Karola Wielkiego. Świadectwo Thietmara o lucickich wyrocz
niach i stanicach wojennych jest zresztą znacznie bardziej szczegółowe i konkret
ne, niż informacje Tacyta o podobnych instytucjach starożytnych Germanów; także 
relacja Thietmara o spaleniu domu i grabieży mienia człowieka, który nie pod
porządkował się decyzjom wiecowym jest obszerniejsza i bardziej wymowna od 
lakonicznej formuły zapisanej w kapitularzu z 797 r. Przytoczone teksty narracyjne 
są mniej lub bardziej odległe w czasie i przestrzeni, ale opierają się na relacjach 
ludzi, którzy obserwowali „na żywo” społeczeństwa jeszcze nie ujęte w karby or
ganizacji państwowych i Kościoła; w wypadku kapitularza saskiego z 797 r. mamy 
do czynienia ze społeczeństwem archaicznym, którego transformacja, choć już za
początkowana przez frankijskich zdobywców, natrafiała na wielkie trudności i nie 
była jeszcze faktem dokonanym. Wszystkie te świadectwa dotyczą funkcji kultu 
pogańskiego w organizacji wspólnot plemiennych, w ich politycznych decyzjach 
i wojennych przedsięwzięciach, a także kolektywistycznego charakteru przymusu, 
a więc kluczowych elementów archaicznego ładu społecznego. W imię czego mie
libyśmy zignorować zbieżność tych świadectw?

Przywodzi mi to nieodparcie na myśl polską anegdotę o babci, która udała 
się z wnuczkiem do ogrodu zoologicznego. Zaciekawione dziecko domagało się 
informacji o każdym egzotycznym zwierzęciu, a babcia nie miała dostatecznej 
wiedzy ani cierpliwości, by wszystko objaśniać, Wreszcie dotarli do żyrafy i na ko
lejne pytanie „co to jest?” zniecierpliwiona babcia odpowiedziała: „takich zwierząt 

26 Die Gesetze der Angelsachsen, wyd. F. L i e b e r m a n n, Berlin 1912, t. I, s. 621 (prawa 
Edwarda Wyznawcy); cf. J. S t r z e l c z y k, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 
2008, s. 26.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



84 PAOLA GUGLIELMOTTI, GIAN MARIA VARANINI

w ogóle nie ma”. Ale one są. Musimy objaśnić ich istnienie. Nie da się zaprzeczyć 
zbieżności świadectw źródłowych. Kto chce zaprzeczyć konkluzji o strukturalnym 
podobieństwie archaicznego ładu plemion germańskich opisanych przez Tacyta 
i plemion lucickich opisanych przez Thietmara, musi w jakiś inny sposób objaśnić 
zbieżność tych źródeł. Pewnie, ze nie sposób było tego zrobić w wąskich ramach 
artykułu recenzyjnego. Oczekuję zatem rozwiniętych i udokumentowanych replik. 
Książka moja utkana jest z lektury źródeł, jedno po drugim, jedno w powiązaniu 
z drugim. Aby uzasadnić sprzeciw, potrzebne jest inne odczytanie tych źródeł. 
Odmowa lektury na nic się nie zda.

4.7: Czy można powiedzieć, że przypisuje Pan szczególnie długie trwanie war
tości informacyjnej źródeł normatywnych? Również to wzbudziło zastrzeżenia za
równo Patricka Geary, jak i Stefana Gasparriego, wyrażone pokrótce w wąskich 
ramach recenzji. Gasparri napisał: „Nie da się odtworzyć obrazu społeczeństw 
wyłącznie (lub prawie wyłącznie) na podstawie wytworzonych przez nie spisów 
prawa, jak to czyni Modzelewski [...] Jego opis tradycyjnego społeczeństwa ger
mańskiego [...] może być tylko w niewielkiej mierze zastosowany zarówno do świa
ta z tej, jak i z tamtej strony antycznego limesu”.

Odp.: Akurat ta obiekcja Gasparriego polega na nieporozumieniu. Nie przy
szedł mi do głowy pomysł (rzeczywiście absurdalny), by odnieść ten sam obraz ar
chaicznego społeczeństwa „zarówno do świata z tej [czyli rzymskiej], jak i z tamtej 
[czyli barbarzyńskiej] strony limesu”. Moja „Barbarzyńska Europa” jest w gruncie 
rzeczy studium niepiśmiennych społeczeństw i kultur. Plemiona barbarzyńskie nie 
znały pisma, więc nie pozostawiły świadectw o sobie samych. Dysponujemy na 
ich temat tylko świadectwami pochodzącymi z zewnątrz, od pisarzy reprezentu
jących starożytną lub średniowieczną cywilizację, którzy obserwowali „na żywo” 
współczesne sobie „dzikie” plemiona, patrzyli jednak na barbarzyńców z obcej im, 
zewnętrznej perspektywy — albo ze świadectwami ex post, które związane są ze 
zjawiskami długiego trwania, i z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tzw. 
leges barbarorum. Analizę tych zapisów tradycji prawnej traktowałem jako ścież
kę, która może zaprowadzić do plemiennej przeszłości europejskiego barbaricum, 
a więc do świata poprzedzającego budowę germańskich królestw na terenie rzym
skim, czyli do świata zewnętrznego w stosunku do Rzymu; z tamtej, a nie z tej 
strony limesu.

W epilogu swojego edyktu Rotari podkreślał z naciskiem, że nie wyda
je nowych praw, tylko spisuje ustną dotychczas tradycję prawną swojego ludu. 
Podobnie tzw. krótki prolog do Paktu Prawa Salickiego przedstawia tę kodyfika
cję jako zapis tego, co mówili czterej głosiciele prawa na wiecach odprawionych 
z drugiej strony Renu, czyli w plemiennej ojczyźnie Franków. W obu wypadkach 
chodzi o twierdzenia, które miały legitymizować pisemną kodyfikację; nie sposób 
traktować ich dosłownie. W rzeczywistości spisanie ustnego prawa stanowiło nie 
tylko rewolucyjną zmianę w dziedzinie komunikacji, ale było też okazją do mniej 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



85WYWIAD Z KAROLEM MODZELEWSKIM

lub bardziej istotnych zmian w samych normach. Poddawano je cenzurze, eliminu
jąc zbyt jawne odwołania do kultu pogańskiego i starając się modyfikować „stare, 
dobre prawo” w interesie monarchii. Ale nie dało się zmienić zbyt wiele na raz, 
zwłaszcza że praktyka sądowa toczyła się po dawnemu w nurcie żywego słowa. 
„Kultura Longobardów, podobnie jak pozostałych ludów germańskich — napisał 
swego czasu Stefano Gasparri we wstępie do swojej edycji „Praw Longobardów” 
— była [...] oparta na przekazie ustnym; i właśnie w momencie jej przejścia od 
oralności do pisma następowało z jednej strony przerwanie jej tradycyjnej ewolucji 
[...] z drugiej zaś powstawały warunki [...] dla utrwalenia przekazu bardzo starych 
treści. Przejście to nastąpiło w VII w. i edykt Rotariego ze swym podwójnym pro
logiem jest jego podstawowym świadectwem”27. 

Pozwoliłem sobie na ten cytat nie dla złośliwości, lecz przede wszystkim dla
tego, że podzielam przytoczoną myśl Stefana Gasparriego i mam nadzieję, że on 
też ją nadal podziela. Nie bagatelizuję przy tym różnic między prawami rozma
itych ludów germańskich. Paolo Delogu słusznie zwrócił uwagę na istotną różnicę 
między edyktem Rotariego a współczesną mu kodyfikacją wizygocką („Liber iu
diciorum”): w Hiszpanii i Akwitanii ciągłość instytucji administracyjnych schył
kowego Cesarstwa pod współrządami elit wizygockiej i rzymskiej przyczyniła 
się do wczesnej romanizacji kulturowej barbarzyńców oraz ich prawa, podczas 
gdy w longobardzkiej Italii upadek późnoantycznego ładu i monopol politycz
ny germańskiej elity sprzyjały długiemu trwaniu tradycji prawnej tych, których 
Rotari określał uroczyście jako gens nostra Langobardorum28. Toteż kodyfikacja 
Rotariego obfituje w „bardzo stare treści”, które wywodzą się z plemiennej prze
szłości Longobardów i mogą wzbogacić nasze wyobrażenie archaicznego ładu 
„spoza limesu”, podczas gdy kodyfikacja Chindaswinta i Receswinta nie jest uży
teczna dla takiej rekonstrukcji.

Ale wczesna romanizacja Wizygotów oraz ich prawa z całą pewnością nie by
ła wcześniejsza od ich „bliskiego spotkania” z Cesarstwem Rzymskim. Kontrast 
między edyktem Rotariego a wizygocką „Księgą sądów” odzwierciedlał bardzo 
odmienne okoliczności historyczne, w jakich kształtowały się dwie germańskie 
monarchie sukcesyjne i bardzo odmienny sposób, w jaki ułożyły się stosunki 
między elitą barbarzyńską a późnorzymskim społeczeństwem w północnej Italii 
i w Hiszpanii. W wypadku Wizygotów mamy do czynienia z sytuacją raczej wy
jątkową ze względu na radykalne zerwanie ich najstarszej pisemnej kodyfikacji 
z plemienną tradycją prawną. Królestwo Burgundów też nawiązywało do późnoan
tycznego systemu hospitaticum i opierało się na współrządach barbarzyńskiej eli
ty z prowincjonalną arystokracją rzymską; mimo to burgundzka „lex Gundobada” 

27 S. G a s p a r r i, La memoria storica dei Longobardi, [w:] Le leggi dei Longobardi. Storia, me
morie e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, s. XIX. 

28 P. D e l o g u, L’editto di Rotari e la societa del VII secolo, [w:] Visigoti e Longobardi, red. 
J. A r c e  i P. D e l o g u, Firenze 2001, s. 329–355. 
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zachowała pewne „bardzo stare treści” barbarzyńskiej tradycji normatywnej, pod
czas gdy treści takich próżno by szukać w zachowanych fragmentach najstarszej 
kodyfikacji wizygockiej („Codex Euricianus”) i są one z gruntu obce „Księdze 
Sądów” z polowy VII w. Rysy archaiczne są natomiast bardzo widoczne w Pakcie 
Prawa Salickiego; są też mniej lub bardziej uchwytne, na rozmaite sposoby, w in
nych prawach barbarzyńskich.

Tropienie w tych źródłach śladów archaicznej przeszłości jest przedsięwzię
ciem trudnym, wymagającym analizy szczególnych okoliczności, w jakich do
chodziło do skodyfikowania tradycji prawnej barbarzyńców w rozmaitych mo
narchiach sukcesyjnych. Siłą rzeczy musiałem zająć się tymi monarchiami 
i społeczeństwami „po tej”, czyli rzymskiej stronie limesu. Było to jednak dla mnie 
niezbędną przesłanką krytycznej analizy źródeł, środkiem prowadzącym do celu. 
Zamiar mój polegał na tym, by — podążając tropem śladów uchwytnych w zapi
sach barbarzyńskiej tradycji prawnej — dotrzeć do odległej przeszłości plemien
nej, starszej od pisma i zewnętrznej wobec świata rzymskiego, a więc dotrzeć „na 
tamtą stronę limesu”.

Trzeba jednak podkreślić, że możliwość zastosowania retrogresji ponad pro
giem strukturalnej przemiany jest z natury rzeczy ograniczona. W 785 r., zaraz po 
wcieleniu do królestwa Franków trzech pokonanych plemion saskich (Westfalów, 
Angrarów i Ostfalów), Karol Wielki zabronił im gromadzenia się na plemiennych 
wiecach, chyba że to król Franków nakaże im się zgromadzić. Państwo nie mogło 
tolerować w swoim łonie militarnej i politycznej organizacji plemion. Struktury 
polityczne plemion nie przetrwały w żadnym z królestw sukcesyjnych, ani zresztą 
w żadnym z państw słowiańskich powstających w X w. na terenach barbaricum. 
Poza paroma wyjątkami — jak np. patriarchalna opieka rodowa króla Longobardów 
nad wszystkimi wolnymi Longobardkami lub pozycja króla jako ostatniego ogni
wa w rodowym porządku spadkobrania — polityczny wymiar plemiennego ładu 
nie znalazł odzwierciedlenia w królewskich kodyfikacjach. Długotrwała ciągłość, 
dobrze zaświadczona w tych źródłach, dotyczyła natomiast struktur rodzinnych 
i rodowych, wróżdy i okupu, patriarchalnej władzy nad kobietami i jej zakorze
nienia w pogańskim sacrum, zwyczaju spadkowego itp. Dla poznania tych bar
dzo istotnych aspektów tradycyjnego społeczeństwa leges barbarorum dostarcza
ją świadectw absolutnie niezastąpionych. Wspólnoty sąsiedzkie natomiast badać 
trzeba głównie na podstawie dokumentacji archiwalnej, podczas gdy polityczne 
struktury wspólnoty plemiennej oraz instytucje kultu pogańskiego uchwytne są 
głównie poprzez źródła narracyjne. Twierdzenie, że mój obraz barbaricum opiera 
się wyłącznie lub prawie wyłącznie na tekstach prawnych jest po prostu błędne. 

4.8: Jak można by zdefiniować to, co Pan rozumie przez „podobną sytuację 
antropologiczną” w odniesieniu do różnych ludów i różnych czasów? Czy użytek 
historiograficzny, jaki Pan czyni z „Germanii” Tacyta opiera się na kategorii „dłu
giego trwania”, czy też na innych przesłankach? Co Pan sądzi o reakcjach, jakie 
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zdaje się wywoływać używane przez Pana w końcowym rozdziale „Barbarzyńskiej 
Europy” pojęcie „barbarzyńskiego kolektywizmu”?

Odp.: Na dobrą sprawę są to pytania zmuszające mnie do określenia wła
snego miejsca wśród rozmaitych orientacji historiograficznych. Zanim to uczy
nię, muszę na chwilę powrócić do przykładów poprzednio już przedstawionych. 
W „Barbarzyńskiej Europie” skonfrontowałem świadectwo Tacyta o plemionach 
germańskich w I w. i świadectwo Thietmara o plemionach lucickich na począt
ku wieku XI. Ich zbieżność jest moim zdaniem bezsporna i dotyczy, powtarzam, 
strukturalnych postaw wspólnot plemiennych. Świadectwo Tacyta dzieli od świa
dectwa Thietmara przeszło dziewięć wieków. To szmat czasu, ale nie chodzi w tym 
wypadku o długie trwanie. Między starożytnymi Germanami a słowiańskimi 
Lucicami nie było ciągłości; było natomiast głębokie strukturalne podobieństwo 
politycznej organizacji plemion i wzorów archaicznej kultury. To właśnie nazy
wam „podobieństwem sytuacji antropologicznej”.

Zestawienie Tacyta z Thietmarem jest tylko jednym z wielu przykładów. 
Można, a nawet trzeba czynić zestawienia i odnotować zbieżności między „Ger
manią” Tacyta (cap. 11) a „Kroniką Słowian” Helmolda (lib. I, cap. 84, wydarze
nie z 1156 r.); między 12 rozdziałem „Germanii” a świadectwem Adama z Bremy 
(lib. II, cap. 62) o męczeństwie anglosaskiego misjonarza, którego ciało pogań
scy Szwedzi ok. 1030 r. utopili w bagnie; między wnikliwymi spostrzeżeniami 
Tacyta o gościnności Germanów, informacjami „Strategikonu” o regułach gościn
ności obowiązujących wśród południowosłowiańskich sąsiadów Bizancjum w VI–
VII w., bardzo podobnymi uwagami Adama z Bremy o normach przestrzeganych 
w tej materii przez Szwedów w XI stuleciu i spostrzeżeniami Helmolda odno
szącymi się do północno–zachodnich Słowian w drugiej połowie XII w.; między 
opisem wieców plemiennych w XI rozdziale „Germanii” a przebiegiem wiecu za
chodniopomorskich Pyrzyczan w czerwcu 1123 r., obserwowanego na żywo przez 
uczestników misji św. Ottona Bamberskiego i opisanego następnie przez Herborda 
(lib. II, cap. 14). W świetle wszystkich tych zbieżności trzeba rozważyć ponownie 
problem wiarygodności Tacyta jako źródła dotyczącego społeczno–politycznego 
ustroju plemion germańskich w starożytności.

Klasycy niemieckiej historiografii na przełomie XIX i XX w. (orientacji naj
ogólniej rzecz ujmując pozytywistycznej, u nas jednak zwani ewolucjonistami) 
darzyli Tacyta zaufaniem. Zaufanie to, może nieco naiwne, zostało podważo
ne w 1920 r. przez Eduarda Nordena („Die germanische Urgeschichte in Tacitus 
Germania”), który zwrócił uwagę na zależność obrazu przedstawionego w dziele 
Tacyta od stereotypu barbarzyńców rozpowszechnionego w literaturze antycznej 
poczynając od Herodota. Teza Nordena, odrzucona przez historiografię nacjo
nalistyczną i napiętnowana przez nazistów, została zrehabilitowana i niemal po
wszechnie zaakceptowana w drugiej połowie XX w.; używali jej także, a może 
i nadużywali dekonstruktywiści. Zbieżności między „Germanią” a świadectwami 
rozmaitych pisarzy średniowiecznych o współczesnych im plemionach barbarzyń
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skich nie da się jednak objaśnić domniemaną wędrówką literackich toposów, pi
sarze ci bowiem nie znali ani Tacyta, ani Herodota, ani innych dzieł starożytnej 
etnografii. Nie oznacza to rzecz jasna, że w instrumentarium umysłowym kościel
nych pisarzy europejskiego średniowiecza nie było stereotypów wywodzących się 
ze wspólnego dziedzictwa klasycznej kultury. Nie czytając Tacyta i nie mając po
jęcia o istnieniu jego „Germanii”, autorzy tacy jak Rimbert, Helmold czy Herbord 
spoglądali na Szwedów w IX w. lub na Slowian w XII w. przez rzymskie okulary. 
Kulturowe podobieństwo ich punktu widzenia wzmacniało podobieństwo ich spo
strzeżeń, jako że każdy sposób postrzegania jest zarazem sposobem niedostrzega
nia. Nie oznacza to jednak, że Tacyt, gdy spoglądał na Germanów z I w. siłą rzeczy 
przez rzymskie okulary i Rimbert, gdy w IX w. spoglądał przez podobne okulary 
na Szwedów w ogóle nie widzieli przedmiotu swoich obserwacji, tylko swoje wła
sne okulary. Zbieżność ich spostrzeżeń wyraża nie tylko pewne pokrewieństwo 
kulturowe między autorami, lecz także pewne podobieństwo opisywanych przez 
nich społeczeństw. Zbieżności między „Germanią” a świadectwami rozmaitych 
średniowiecznych pisarzy o średniowiecznych barbarzyńcach nie tłumaczą się bez 
odniesienia do empirycznej podstawy. Inaczej mówiąc: zbieżności te potwierdzają 
wiarygodność Tacyta. „Germania” nie jest jałową reprodukcją toposów literackich 
pozbawionych empirycznej treści, lecz kopalnią informacji o plemionach germań
skich I w., chociaż struktura tych informacji zależy oczywiście od kulturowej per
spektywy pisarza.

Teraz możemy zająć się pytaniem ogólniejszym, czyli objaśnieniem zbież ności 
świadectw źródłowych dotyczących rozmaitych ludów barbarzyńskich i spisanych 
w różnych czasach. Czy jest uprawnione doszukiwanie się „podobnej sytuacji 
antropologicznej” w odniesieniu do Longobardów i Franków? Co do tego nikt bo
daj nie ma wątpliwości; porównawcze podejście nie jest tu zresztą środkiem zarad
czym na niedobór źródeł po jednej lub po drugiej stronie Alp, lecz niezbędnym wy
miarem nowoczesnego pojmowania historii powszechnej. Ale próba poszukiwania 
„podobnych sytuacji antropologicznych” u pogańskich Sasów w VIII w. i u pogań
skich Prusów, Liwów lub Litwinów w XIII–XV stuleciu budzi „zakłopotanie”.

Nie wydaje się, by powodem zakłopotania mogła tu być różnica etniczna. 
Traktowanie jej jako przeszkody w porównawczym badaniu „podobnych sytu
acji antropologicznych” byłoby zresztą zwykłym nacjonalistycznym przesądem. 
Nie przeraża mnie widmo nacjonalizmu, ale przesąd taki nie przekonuje mnie ani 
trochę.

Pozostaje więc w ostatecznym rachunku pewien sceptycyzm w obliczu struk
turalnych podobieństw uchwytnych pomimo wielkiego dystansu przestrzennego 
i chronologicznego. Myślę, że za tym sceptycyzmem kryje się z góry powzięte 
przeświadczenie, że podobieństwa takie mogą powstać jedynie w drodze przekazy
wania wzorów między sąsiadującymi ludami, i że struktury mniej lub bardziej po
dobne są poddane temu samemu, powszechnemu rytmowi historycznych przemian. 
Na tej zasadzie oczywiste podobieństwo ustroju politycznego Sasów w VIII w. 
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i Luciców na początku wieku XI dałoby się wytłumaczyć na gruncie bezpośrednie
go sąsiedztwa, a więc i wpływów, może wzajemnych, między plemionami saskimi 
i wieleckimi. Ale wielki dystans przestrzenny i znikomość bezpośrednich kontak
tów zdają się wykluczać podobne wyjaśnienie strukturalnych podobieństw między 
Sasami przed podbojem frankijskim i Prusami przed podbojem krzyżackim. Sami 
Sasi byli zresztą przez trzy stulecia — od Chlodwiga do Karola Wielkiego — są
siadami, przeciwnikami lub trybutariuszami królestwa Franków, ale pod wzglę
dem ustrojowym pozostawali przez ten czas, a nawet przez całe siedem stuleci po 
Tacycie znacznie podobniejsi do plemion opisanych w „Germanii”, niż do barba
rzyńskich monarchii sukcesyjnych, w tym do królestwa swoich zachodnich sąsia
dów. Astronomiczny czas, tak drogi badaczom historii, był z pewnością jednakowy 
dla wszystkich. Ale Sasi tego nie wiedzieli. Ich historyczny czas płynął w rytmie 
odmiennym od czasu Rzymian, a także od czasu Franków po Chlodwigu. Niech 
mi będzie wolno strawestować na własną modłę słowa Stefana Gasparriego: Sasi 
aż do wcielenia w skład państwa Karola Wiekiego żyli w czasie spoza limesu, 
podczas gdy Frankowie, poczynając od panowania Chlodwiga, żyli według czasu 
Rzymian.

Tym sposobem dotarliśmy do najważniejszej rozbieżności. Dotyczy ona rozu
mienia czasu historycznego. Nie przypadkiem określając moje stanowisko wobec 
strukturalnych podobieństw poświadczonych w źródłach chronologicznie bardzo 
odległych od siebie odwołałem się do antropologii. Dla antropologa bowiem chro
nologia nie ma większego znaczenia; liczą się głównie struktury społeczne, war
tości i wzory kultury oraz ich podobieństwa i różnice. Historiografia natomiast 
zazwyczaj przedstawia swoją narrację w porządku ściśle chronologicznym, stara 
się uchwycić zjawiska konkretne i niepowtarzalne, interesuje się raczej dynamiką 
niż strukturą i zwraca uwagę raczej na zmienność niż na porównywalność, a jeśli 
już dopuszcza badania porównawcze, stara się je ująć w karby synchronii. Nie po
dzielam tych klasycznych w naszym zawodzie preferencji, i to nie tylko dlatego, że 
w swoich badaniach natrafiłem na liczne, istotne zbieżności w źródłach odległych 
od siebie nawzajem w czasie i przestrzeni. Mam na względzie opcję bardziej ge
neralną: uważam, że potrzebujemy interdyscyplinarnego otwarcia w stronę antro
pologii.

Ten wybór na rzecz antropologii historycznej wyraża się w moim przypad
ku również rozmyślnym nieposłuszeństwem wobec metodologicznego wymogu 
synchronii. Mam na myśli nie tylko „łączne odczytanie, jakby chodziło o jeden 
zespół źródeł”, tekstów narracyjnych z I i z XI lub XII w., ale także retrogresywną 
interpretację tzw. leges barbarorum; w tym wypadku istotnie odwołuję się do zja
wisk „długiego trwania” i poszukuję w tych kodyfikacjach, spisanych w różnych 
krajach między VI a XIII w., śladów odległej przeszłości plemiennej bez umiesz
czania wniosków w mniej lub bardziej określonych ramach chronologicznych, 
a nawet bez zakładania, że wchodzi tu w grę chronologiczny wspólny mianownik. 
Stefano Gasparri zarzuca mi, że wyłania się z tego „całkowicie statyczny i poza
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czasowy obraz kultury i społeczeństwa”. Dla większej ścisłości należałoby zamiast 
„poza czasem” powiedzieć „poza chronologią” i złagodzić określenie „całkowicie 
statyczny”; myślę mianowicie, że społeczeństwa plemienne europejskiego bar
baricum z trudem poddawały się zmianom, ale jednak ulegały przekształceniom 
głównie pod wpływem impulsów z zewnątrz. Z tymi zastrzeżeniami przyznaję się 
do zarzucanego mi czynu i nie wyrażam skruchy.

Patrick Geary dostrzegł podobieństwo mojej metody łącznej analizy rozma
itych kodyfikacji barbarzyńskich tradycji prawnych oraz narracyjnych świadectw 
o barbarzyńskich plemionach do metodologii stosowanej u schyłku XIX i na po
czątku XX w. przez klasyków ewolucjonistycznej historiografii. Również w tym 
wypadku przyznaję się do zarzucanego mi czynu i nie wyrażam skruchy, ale i tym 
razem zachodzi potrzeba dodatkowego komentarza. Heinrich Brunner był wiel
kim historykiem — ani jednak ja, ani moi rówieśnicy pomni doświadczeń naszego 
wieku, nie możemy powrócić do historycznej wyobraźni Heinricha Brunnera; czu
libyśmy się z nią kompletnie naiwni. Wzbogacenie doświadczeń i zmiana wyobra
żeń nie są jednak równoznaczne z odrzuceniem dorobku badawczego zgromadzo
nego przez naszych poprzedników. Nie dorównujemy może wzrostem mistrzom 
ewolucjonistycznej historiografii, ale usadowieni na ich ramionach widzimy da
lej niż oni. Wolę pozostać w tej uprzywilejowanej poznawczo pozycji, niż zejść 
na ziemię i gryźć wielkich poprzedników w łydki, jak to czynili Otto Brunner, 
Theodor Mayer i inni badacze niemieckiej „nowej szkoły” w latach trzydziestych 
i czterdziestych XX w. Podjęta przez nich próba zniszczenia „demoliberalnej” tra
dycji ewolucjonizmu przyniosła skutki odczuwalne jeszcze w powojennej histo
riografii, została jednak z kolei poddana miażdżącej i przekonującej krytyce przez 
Giovanniego Tabacco, Hansa Kurta Schulzego, Františka Graussa i innych badaczy 
nowej generacji29. Ja także w „Barbarzyńskiej Europie” przyczyniłem się do kry
tyki teorii Königsfreien. Może więc należałoby ponownie przyjrzeć się walorom 
dorobku badawczego ewolucjonistów. Nie powracając do ich teorii, warto podjąć 
problematykę porzuconą od lat trzydziestych przez zwolenników neue Lehre i — 
z niezbędnymi zastrzeżeniami — także niektóre elementy porzuconej metodologii. 
Dziewiętnastowieczna historiografia ewolucjonistyczna, pozostająca pod wraże
niem dziel Lewisa Henry Morgana, była zresztą skłonna do otwarcia w kierun
ku etnologii. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie powinienem chyba wypierać się 
pewnego pokrewieństwa z ewolucjonistami. Ale nie wywodzę się w prostej linii 
z tej tradycji. Jej mistrzowie nie byli moimi dziadkami; raczej już kuzynami.

Poszukując własnych historiograficznych korzeni powinienem z pewnością 
przypomnieć antropologizującą postawę badawczą Aleksandra Gieysztora, tak 

29 Vide np. G. T a b a c c o, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spoleto1966; 
H. K. S c h u l z e, Rodungsfreiheit und Königsfreiheit. Zur Kritik der neuerer verfassungsgeschichtli
chen Theorien, „Historische Zeitschrift”, nr 219, 1974; F. G r a u s, Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters, „Historische Zeitschrift”, nr 243, 1986.
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bardzo widoczną w jego „Mitologii Słowian”, a także wpływ strukturalizmu, który 
w czasach mojej młodości docierał do nas głównie za pośrednictwem środowiska 
„Annales”. Gdy idzie o antropologizujące pojmowanie czasu historycznego, szcze
gólnie bliski jest mi klasyczny produkt owej szkoły: koncepcja „długiego trwania”, 
sformułowana niegdyś przez Fernanda Braudela i odnowiona ostatnio w świetnym 
eseju Maurice’a Aymarda30. Kategoria „długiego trwania” czyni nas bardziej wraż
liwymi na obecność istotnych elementów przeszłości, nieraz bardzo odległej, któ
re żyją w naszej teraźniejszości. Jest to obecność niejednorodna, którą niełatwo 
rozpoznać i która coraz częściej umyka z pola widzenia pod uniformizującym na
ciskiem globalizacji. Ale niedostrzeganie tej obecności bywa niebezpieczne. Aby 
uniknąć niebezpieczeństwa i rozpoznać zdradliwe ślady przeszłości, potrzebujemy 
interdyscyplinarnej współpracy historyków, antropologów kultury i socjologów, 
uzbrojonych we właściwe każdej z tych dyscyplin instrumenty metodologiczne, 
ale otwartych na problematykę i na perspektywy badawcze partnerów. Bez wspól
nego wysiłku trudno będzie przezwyciężyć groźne złudzenie, jakoby nasza kultura 
stała się w dzisiejszych czasach jedyną kulturą na świecie. Dotyczy to również 
właściwego tej kulturze pojęcia czasu. Niedawno przeczytałem w jakimś reportażu 
z Afganistanu słowa pogróżki skierowane do Amerykanów przez pewnego komen
danta talibów: „wy macie zegarki, ale my mamy czas”. Myślę, że wchodziło tu 
w grę coś bardziej istotnego niż zwykła aluzja do cierpliwości.

Wreszcie parę słów na temat określenia „barbarzyński kolektywizm”. Jest to 
nazwa, którą w epilogu swojej książki nadałem przedstawionej tam wizji społecz
no–politycznego ustroju barbarzyńskich plemion Europy. Podsumowując swoje 
dociekania, chciałem zaproponować kategorię–klucz i przeciwstawić ją powszech
nie używanym kategoriom–kluczom, takim jak „demokracja wolnych wojowni
ków” historiografii ewolucjonistycznej lub odwieczne „władztwo” (Herrschaft) 
i „królewska wolność” (Königsfreiheit), stanowiące wizytówkę tzw. neue Lehre 
lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. Niezależnie od terminologicz
nej etykietki, kładłem nacisk na kolektywizm jako system społecznej integracji 
oraz instrument opresji wobec nieposłusznych jednostek w społeczeństwie, któ
re nie dysponowało środkami administracyjnego przymusu. Nie ulega wątpliwo
ści, że moje wyczulenie na zjawisko kolektywizmu jest produktem wyobraźni 
ukształtowanej przez doświadczenia charakterystyczne raczej dla wschodniej niż 
dla zachodniej Europy. Napisałem to wyraźnie w poszerzonej na użytek francu
skich i włoskich czytelników wersji wstępu: „ Nie uważam, że punkt widzenia 
ukształtowany przez moje doświadczenia i wschodnioeuropejską wrażliwość jest 
bardziej albo mniej płodny w badaniu średniowiecznych kultur. Uważam tylko, że 
jest on w pewnym stopniu odmienny od punktów widzenia, z jakimi mamy na ogół 
do czynienia w europejskiej mediewistyce. Odpowiedź na pytanie, czy ta różnica 
wzbogaca naszą dyskusję o przeszłości Europy nie należy do mnie, lecz do czy

30 Vide wyżej, przypis 9.
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telników i krytyków tej książki”. Pierwsze polemiki autorstwa naprawdę wybit
nych mediewistów zachodnich wydają mi się bez mała reakcją immunologiczną. 
Cierpliwości; tak czy owak, musimy się porozumiewać. 

4.9: Czy dzieli Pana istotna rozbieżność od orientacji historiograficznej okre
ślanej zbiorczą nazwą „szkoły wiedeńskiej”31?

Odp.: Nie sądzę, a poza tym nie trzeba nadmiernie uogólniać: zwolennicy 
wspomnianej szkoły są liczni i różnorodni. Warto podkreślić, że myśli przewodnie 
badań Reinharda Wenskusa stanowią bardzo istotny punkt odniesienia zarówno dla 
mnie, jak dla Herwiga Wolframa i Waltera Pohla; mamy więc elementy wspólne 
w naszej genealogii historiograficznej. Odejście od pojmowania późnoantycznych 
i wczesnośredniowiecznych wspólnot etnicznych na sposób nieomal biologiczny 
wydaje mi się niepodważalnym osiągnięciem „Wiedeńczyków”, najbardziej chy
ba przekonująco przedstawionym przez amerykańskiego zwolennika tej szkoły, 
Patricka Geary; jego książkę poświęconą tej problematyce przeczytałem we fran
cuskim przekładzie już po ukończeniu polskiej edycji „Barbarzyńskiej Europy”32. 
Z drugiej strony wydaje mi się równie niepodważalne, że w archaicznych kultu
rach mit związków krwi miał kluczowe znaczenie w pojmowaniu więzi etnicznej, 
a także innych rodzajów więzi społecznych, w tym osobistych zależności między
ludzkich. Więzi te jednak mogły być konstytuowane nie tylko przez urodzenie, ale 
z takim samym skutkiem przez rytuały towarzyszące aktowi adopcji, wyzwolenia 
lub przyjęcia do wspólnoty etniczno–prawnej. Według edyktu Rotariego niewolnik 
wyzwolony in gaida et gisil, czyli przez laskę i strzałę, stawał się fulcfree (w pełni 
wolnym), jeśli jednak przy tym dotychczasowy pan nie zadeklarował, że czyni 
go „amund, czyli obcym względem siebie”, to wyzwoleniec pozostawał związa
ny krewniaczym mundem ze swoim patronem i uchodził za jego współrodowca. 
Również przystąpienie cudzoziemca do wspólnoty tych, którzy żyli według prawa 
Longobardów przekształcało imigranta w rodowitego Longobarda. Krąg wyobra
żeń związanych z tymi pojęciami należał do kultury bardzo odmiennej od naszej, 
ale wysiłek jej zrozumienia jest w zawodzie historyka podstawowym wymogiem.

Wydaje mi się znamienne, że rytuał adopcji pojawia się jako konstrukcja no
śna tradycji mitohistorycznych, na których opierało się przeświadczenie o łączą
cej ogół współplemieńców więzi pokrewieństwa. „Origo gentis Langobardorum” 
zaczyna się od opowieści o adopcji całego ludu (w wyniku podstępu Frei) przez 
Wotana jako nowe bóstwo opiekuńcze Winilów–Longobardów; przenikliwa ana

31 Na temat tej szkoły historiograficznej vide G. A l b e r t o n i, L’intervista a Herwig Wolfram, 
„Reti Medievali Rivista”, t. IX, 2008, s. 1–40; cf. H. Wo l f r a m, Origo. Ricerca dell’origine 
e dell’identità nell’Alto Medioevo, red., przekład i wstęp i autorstwo wywiadu G. A l b e r t o n i, Trento 
2008, s. 47–78.

32 P. G e a r y, Quand les nations refont l’histoire. L’invention des origines médiévales de l’Europe, 
Paris 2004.
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liza tej narracji jest wielką zasługą Stefana Gasparriego33. Uchwytne są ślady po
dobnej mitologii etnicznej w świecie słowiańskim. Według opisu Saksa Gramatyka 
(w „Gesta Danorum”, XIV, 39 zrelacjonował on wspomnienia swojego zwierzch
nika kościelnego, biskupa Absalona — naocznego świadka, który w 1168 r. oso
biście kierował niszczeniem sanktuariów pogańskich na Rugii), przedstawiony na 
posągu Świętowita układ włosów i wąsów był dokładnie taki sam, jak powszechnie 
przyjęty u Rugian. Podobnie jak w wypadku Longobardów i Wotana, lud musiał 
być fizycznie podobny do swojego bóstwa opiekuńczego, tak jak potomkowie są 
podobni do przodka. Pokrewieństwo między bogiem a jego ludem mogło być z po
wodzeniem adopcyjne (w końcu każdy lud jest wybrany), ale adopcja, tak samo 
jak urodzenie, stwarzała więzi krwi, które były widoczne na ciele i na twarzy każ
dego. W piastowskim micie dynastycznym zapisanym (i ocenzurowanym) przez 
Anonima–Galla dwaj tajemniczy wędrowcy przybywają do chaty Piasta w momen
cie postrzyżyn, czyli rytuału inicjacyjnego jego syna połączonego z ucztą, cudow
nie rozmnażają spożywane mięso i piwo, wreszcie zastępują ojca w obrzędowym 
akcie postrzyżyn i w nadaniu chłopcu („na wróżbę przyszłych losów”) imienia 
Siemowit, którego etymologia wskazuje na rodzinę panującą. W narracji tej da się 
odczytać motyw adopcji przyszłego władcy przez bliźniacze bóstwa34. Jest to mit 
dynastyczny, który przypisuje Piastom jako potomkom boskich dioskurów zdol
ność zapewnienia ludowi dobrobytu. Zarazem jednak, biorąc pod uwagę, że barba
rzyński król był dla swego plemienia „wielkim krewniakiem”, wyrazicielem więzi 
pokrewieństwa łączącej cały lud35, bóstwa pogańskie adoptowały nie tylko króla, 
ale wraz z nim i za jego pośrednictwem całą wspólnotę plemienną. Tym sposobem 
mit dynastyczny przyjmował funkcję mitu etnogenetycznego.

Z uwag tych można wnosić, z nie jestem antagonistą „szkoły wiedeńskiej”. 
Dzieli mnie od niej różnica, która nie stanowi, a w każdym razie nie musi stanowić 
rozbieżności. Jest to różnica obszarów zainteresowań badawczych. Główni przed
stawiciele „szkoły wiedeńskiej” (z bardzo ważnym wyjątkiem Waltera Pohla i jego 
badań nad Awarami) zajmują się barbarzyńcami przenikającymi lub wdzierającymi 
się do Cesarstwa Rzymskiego; ja natomiast, choć niejako po drodze musiałem zaj
mować się barbarzyńcami zainstalowanymi po rzymskiej stronie limesu, miałem 
na widoku archaiczne plemiona barbaricum. 

Tej różnicy obszarów badawczych odpowiada różnica problematyki — w za
sadzie komplementarna, czasem jednak prowadząca do odmiennych ujęć. Bar
barzyńcy wkraczający na tereny Cesarstwa nie stanowili całych i zwartych wspól
not plemiennych, choćby nawet w ten sposób byli postrzegani przez Rzymian; 

33 S. G a s p a r r i, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, 
Spoleto 1983, w szczególności s. 12n. i 57 nn.

34 Vide J. B a n a s z k i e w i c z, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad średnio
wiecznymi tradycjami dynastycznymi, wyd. 2, Warszawa 2010.

35 K. M o d z e l e w s k i, Barbarzyńska Europa, s. 401–415.
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w tej sprawie zgadzam się bez zastrzeżeń z Reinhardem Wenskusem, Herwigiem 
Wolframem i Walterem Pohlem. Te płynne, wędrujące struktury, które przekształ
cały się następnie w środowiska założycielskie barbarzyńskich królestw sukcesyj
nych, odczuwały jednak przemożną potrzebę zwartości. Grupa rządząca musiała 
w tej sytuacji narzucić ogółowi wojowników o mniej lub bardziej różnorodnym 
składzie wspólną tradycję plemienną — mitohistoryczną i prawną — jako nie
zbędną przesłankę integracji. Przekonuje mnie hipoteza Wenskusa, że była to za
zwyczaj tradycja wyrażająca tożsamość grupy rządzącej. Nie jestem więc skłonny 
do porzucenia kategorii „jądra tradycji” (Traditionskern), stworzonej wprawdzie 
przez Wenskusa jako termin gabinetowy, ale pozostającej użytecznym narzędziem 
badawczym. Przykład Sasów, którzy przybyli do Italii z Alboinem, następnie jed
nak powrócili do Saksonii ponieważ nie mogli się pogodzić z próbą narzucenia 
im prawa Longobardów, wymownie świadczy o trudnościach, na jakie natrafiały 
działania integrujące i zdaje się wskazywać, że w wypadku „ludów” barbarzyń
skich instalujących się w prowincjach Cesarstwa Rzymskiego mamy do czynienia 
z procesami etnogenetycznymi stosunkowo świeżej daty. Nie wynika z tego jed
nak, że wspólnoty etniczne osiadłe od wieków w swoich ekumenach plemiennych 
na terenach barbaricum były zjawiskiem świeżej daty lub dopiero się kształtowały.

Poza tym tradycja plemienna i tożsamość etniczno–prawna, narzucana przez 
zwycięskich wodzów mniejszościowym odłamom swojego „ludu–wojska”, nie 
tylko integrowała zdobywców (bez względu na to, czy mieli status „sprzymie
rzeńców” Cesarstwa, czy nie), ale stanowiła również oznakę ich wyróżnienia, 
a w rezultacie także ich społeczno–politycznej wyższości nad rzymską ludnością 
królestwa. Wyższość ta wydaje się istotnym powodem, dla którego etniczno–praw
na segregacja między barbarzyńcami a Rzymianami przetrwała do połowy VII w. 
nawet w królestwie Wizygotów mimo jego wczesnej romanizacji spowodowanej 
współrządami gockiej elity z rzymską arystokracją. W królestwie Longobardów, 
gdzie germańska elita sprawowała prawdziwy monopol władzy, a w znacznej czę
ści również w królestwie Franków, etniczno–prawny rozdział barbarzyńców od 
Rzymian trwał znacznie dłużej. W tej sprawie pozostaję w niezgodzie ze Stefanem 
Gasparrim, który słusznie zwraca uwagę na nieuchronną akulturację Longobardów, 
ale wyciąga z tego mylny moim zdaniem wniosek, jakoby rozróżnienie prawne 
między nimi a Rzymianami zniknęło już pod panowaniem Liutpranda. Ówcześni 
Longobardowie nie musieli jednak wcale mówić innym językiem i wyznawać inną 
religię niż Rzymianie, by odróżniać się od nich społecznie i prawnie jako swego 
rodzaju stan wojowników (exercitales) stanowiący — mimo majątkowych nierów
ności w jego obrębie — polityczną wspólnotę królestwa. Wspólnota owa funkcjo
nowała w świadomości potocznej i w źródłach jako ogół ludzi, których prawem by
ła lex Langobardorum, wciąż odrębna od prawa Rzymian (lex Romanorum), przy 
czym to ostatnie prawo obejmowało w VIII w. nie tylko duchownych, ale i bardzo 
licznych świeckich wolnej kondycji, którzy nie byli wojownikami. Rozbieżność 
między Gasparrim a mną w tej kwestii nie ma żadnej konotacji historiozoficznej 
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ani żadnego związku ze „szkoła wiedeńską”, lecz opiera się i rozstrzyga na gruncie 
rozbieżnej interpretacji rozdziałów 62, 83 i 127 edyktów Liutpranda oraz rozdzia
łów 2 i 3 edyktów Aistulfa36. Etniczno–prawne rozróżnienie między Longobardami 
a Rzymianami jako zasada tradycyjnego ustroju królestwa zostało zresztą potwier
dzone we włoskich kapitularzach Karola Wielkiego i Pepina, na co zwrócili uwagę 
Paolo Cammarosano, a także — z szerszym uzasadnieniem — Aneta Pieniądz37.

Być może w „Barbarzyńskiej Europie” nie poświęciłem dość miejsca „szko
le wiedeńskiej”, której znaczenie w dzisiejszej historiografii europejskiej jest bez 
wątpienia pierwszoplanowe. Na ogół jestem dość ascetyczny w przedstawianiu 
tzw. literatury przedmiotu; cytuję tylko te prace, które bezpośrednio wiążą się 
z moim wywodem. Może powinienem odstąpić od tego zwyczaju i poświęcić wię
cej uwagi historiografii.

5. KWESTIE METODOLOGICZNE

5.1: W większej mierze niż historycy pracujący na bogatszej podstawie źró
dłowej, musiał Pan stawiać czoło trudnościom, na jakie natrafiają badacze 
wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny: bardzo nierównomierne rozmieszczenie 
do kumen tacji pisanej w czasie i przestrzeni oraz wynikająca stąd konieczność re
trogresywnej interpretacji źródeł oraz wnioskowania na podstawie danych porów
nawczych. Już w pierwszych swoich pracach musiał Pan formułować na podstawie 
nazewnictwa miejscowego wnioski sięgające w daleką przeszłość — do XI–XII w.; 
chodziło o organizację służebną, określającą warunki życia mieszkańców i same 
nazwy ich osad. Jak scharakteryzowałby Pan to postępowanie badawcze z punktu 
widzenia metodologii historii? 

Odp.: Rzeczywiście, dokumentacja pisemna dotycząca świata słowiańskiego 
jest chronologicznie i geograficznie bardzo nierównomierna. W tej kwestii mo
gę odwołać się do mojego referatu na konferencji spoletańskiej dotyczącego sło
wiańskich miast w czasach pogaństwa38. Kult pogański Słowian udokumentowany 
jest dość obficie i szczegółowo dzięki bezpośrednim świadectwom zanotowanym 
przez niemieckich i duńskich pisarzy kościelnych XI–XII w. Świadectwa te jednak 
dotyczą północno–zachodniego skrawka Słowiańszczyzny — obszaru między dol
ną Łabą a dolną Odrą. Poza tym dysponujemy rudymentami pamięci o pogańskiej 
mitologii, zapisanymi w staroruskich tekstach rocznikarskich, hagiograficznych 

36 S. G a s p a r r i, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e medioevo, Roma 1997, 
s. 151–157; K. M o d z e l e w s k i, La stirpe e la legge, [w:] Studi sulle società e le culture del Medioevo 
per Girolamo Arnaldi, red. L. G a t t o, P. S u p i n o  M a r t i n i, Firenze 2002, s. 423–438.

37 P. C a m m a r o s a n o, Nobili e re, Roma–Bari 1998, s. 121n.; A. P i e n i ą d z, Tradycja i wła
dza. Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów (774–875), Wrocław 2008, s. 87–89.

38 K. M o d z e l e w s k i, „Sedes idolatriae”. 
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i homilietycznych oraz lakonicznymi wzmiankami w „Strategikonie” Pseudo–
Maurycego i w „Wojnie gockiej” Prokopa z Cezarei, dotyczącymi sąsiadujących 
z Bizancjum Sklawenów i Antów. Między południowo–zachodnimi, wschodnimi 
i południowymi krańcami słowiańskiego świata rozciągała się wielka strefa ciem
ności. Aby rozproszyć ten mrok, musimy siłą rzeczy zrobić porównawczy użytek 
z tekstów Thietmara, Adama z Bremy, trzech żywotów Ottona z Bambergu, kro
nik Helmolda i Saksa Gramatyka. Musimy w związku z tym zastanowić się, czy 
relatywna obfitość źródeł dotyczących ustroju plemiennego i kultu pogańskiego 
na północnopołabskim i zachodniopomorskim skrawku Słowiańszczyzny wynika 
z okoliczności wyjątkowo sprzyjających powstawaniu dokumentacji (produkowa
nej w tym wypadku przez chrześcijańskich sąsiadów dysponujących już rozwinię
tym piśmiennictwem i zmagających się z pogańską irredentą miejscowych plemion 
słowiańskich), czy też  z wyjątkowych realiów stanowiących jakąś specyfikę te
go obszaru. Możemy następnie poszerzyć horyzont porównawczy obejmując nim 
pogańskie plemiona świata germańskiego; będzie to z podwójną korzyścią, gdyż 
świadectwa źródłowe o pogańskich praktykach Luciców, Obodrzyców, Pomorzan 
i Rugian w XI–XII w. są znacznie bogatsze od dokumentacji dotyczącej kultu po
gańskiego plemion germańskich. Powinniśmy jednak pamiętać, że analiza porów
nawcza nie jest tylko środkiem zaradczym pozwalającym wypełnić luki w doku
mentacji, lecz stanowi istotny wymiar naszej kultury historiograficznej.

Retrogresywne wykorzystanie obfitej dokumentacji trzynastowiecznej dla 
re konstrukcji ustroju społecznego Polski XI–XIII w. opiera się na założeniu 
przekonująco uzasadnionym przez Karola Buczka: mnożenie się dokumentów, 
w szczególności immunitetowych egzempcji od ciężarów prawa książęcego i od 
jurysdykcji książęcych urzędników, było wyrazem stopniowego demontażu syste
mu, który ukształtował się przypuszczalnie wraz z ogólnopolską monarchią pierw
szych Piastów. Postępujące po 1138 r. rozbicie tej względnie jednolitej monarchii 
na księstwa dzielnicowe nie pociągało za sobą automatycznie zasadniczych zmian 
w ich ustroju wewnętrznym. Trzynastowieczne źródła pozwalają stwierdzić, że 
w każdym z tych księstw ludność chłopska zobowiązana była do identycznego ze
stawu danin i posług z tytułu prawa książęcego, że funkcjonował tam ten sam wzór 
organizacji dworu książęcego i administracji terytorialnej oraz publicznej jurys
dykcji. Było to wciąż żywe dziedzictwo ustrojowe państwa pierwszych Piastów; 
nieliczne świadectwa źródłowe sprzed połowy XII w. zdają się to potwierdzać. 
Publiczne ciężary i publiczne sądownictwo związane z tym ustrojem poznajemy 
w szczegółach od pierwszej połowy XIII w. dzięki coraz liczniejszym przywilejom 
immunitetowym, które przekazywały uprawnienia do świadczeń i kompetencje są
dowe z rąk władzy monarszej w ręce panów gruntowych. Inaczej mówiąc, pozna
jemy system prawa książęcego poprzez proces jego demontażu, najprawdopodob
niej jednak system ten nie pojawił się wraz z demontażem, lecz istniał wcześniej. 
Zdaniem Buczka (i moim) funkcjonował on mniej więcej przez trzy wieki; retro
gresja prowadząca od XIII do XI stulecia mieściłaby się w takim razie w obrębie 
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tego samego kontekstu makrostrukturalnego. Można to oczywiście kwestionować 
i wyobrażać sobie, że i w XI i na początku XII w. państwo piastowskie zorgani
zowane było na innych zasadach ustrojowych niż te, które znamy z dokumentów, 
ale nieusuwalną słabością takich wyobrażeń jest z natury rzeczy całkowity brak 
podstawy źródłowej.

Organizację służebną badałem na podstawie źródeł pisanych, a jej ślady w na
zewnictwie miejscowym posłużyły mi ostatecznie tylko do zilustrowania skali zja
wiska. Jest to zresztą jeden z najlepiej udokumentowanych segmentów systemu 
gospodarczego monarchii wczesnopiastowskiej. Wzmianki o nim pojawiają się już 
w najstarszych polskich dokumentach (bulla z 1136 r., a właściwie umieszczo
ne w niej notycje sięgające schyłku XI stulecia) i ciągną się aż po przełom XIII 
i XIV w., kiedy ludność służebna wraz z innymi elementami ustroju prawa książę
cego ostatecznie zniknęła z życia i ze źródeł. W tej dosyć bogatej dokumentacji nie 
brak szczegółów, które pozwalają wejrzeć w mechanizm tworzenia się służebnych 
nazw miejscowych. Z punktu widzenia onomastyki były to rzeczowniki osobowe 
w mianowniku liczby mnogiej — Kucharze, Piekarze, Łagiewnicy (tj. piwowarzy), 
Szewcy, Kobylnicy, Szczytnicy (tj. producenci tarcz), Cieśle, Złotnicy, Sokolnicy 
itp. Na podstawie wzmianek w dokumentach możemy stwierdzić, że zazwyczaj 
chłopi wyznaczeni do dziedzicznego wykonywania tego samego rodzaju służby na 
rzecz monarchii zamieszkiwali zwartą, jednorodną grupą całą wieś, wskutek cze
go nazwa ludzi, urobiona od rodzaju ich wyspecjalizowanych obowiązków, często 
(acz nie zawsze) stawała się zarazem nazwą miejscowości. Niech wystarczy za 
przykład bardzo jasno sformułowany dokument Bolesława Wstydliwego z 1275 r.: 
książę nadał wówczas swojemu podkomorzemu Mikule hereditatem nostram, que 
Lagevnici vulgariter nominatur [...] que fuit hominum nostrorum, qui lagevnici 
vulgariter apellantur. Podczas niedawnego najazdu Tatarów niektórzy z tych ła
giewników zostali zabici, innych uprowadzono w niewolę, pozostali zaś — doku
ment wyszczególnia imiona dziesięciu mężczyzn (wszyscy cum filiis, a więc ojco
wie rodzin) na książęcy rozkaz mieli się przenieść do innej wsi, gdzie otrzymali 
ziemię w zamian za tę, którą opuścili, przy czym mieli nadal pełnić dziedziczną 
służbę książęcych piwowarów39. W tym wypadku widoczne jest podwójne znacze
nie nazwy Łagiewnicy, którą określono zarówno wieś, jak i jej mieszkańców. Ale 
służebna nazwa miejscowa, gdy już zakorzeniła się w świadomości i codziennej 
komunikacji mieszkańców okolicy, utrwalała się jako toponim również po zniknię
ciu organizacji, której zawdzięczała swoje brzmienie. Wzmianka w dokumencie 
z 1290 r. o wsi Lutkowo zwanej też Złotnicy „z tego powodu, że mieszkali w niej 
niegdyś nasi książęcy złotnicy” (Lutkowo, que alio nomine Zlotnici vocatur ex eo, 
quod nostri ducales aurifabri olim residerint in eadem) była już tylko reminiscen
cją dawnych stosunków i wyrazem językoznawczej uczoności skryby40.

39 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I, nr 88.
40 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, nr 644.
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Produktywność służebnych nazw miejscowych wygasła wraz ze zniknię
ciem samej organizacji służebnej, ale jej toponomastyczne ślady w znacznej mie
rze przetrwały do dziś. Ponad 400 miejscowości nosi w Polsce nazwy tego typu; 
w Czechach jest ich prawie 150, a na Węgrzech (wraz ze Słowacją) ok. 300. Jest 
to materiał solidnie zakotwiczony w źródłach pisanych, sprawdzalny i bez porów
nania bardziej wiarygodny od domniemanych śladów toponomastycznych rzeko
mych arimanii, które wywiodły swego czasu na manowce włoskich mediewistów 
oczarowanych fantazjami Fedora Schneidera41. Znaczna część ludności służebnej 
mieszkała wprawdzie we wsiach noszących nazwy innego typu, np. patronimicz
ne lub dzierżawcze, nadto zaś część nazw służebnych uległa zatarciu pod wpły
wem późniejszych zmian osadnictwa i nazewnictwa, wskutek czego zachowane 
do dziś służebne nazwy miejscowe są tylko fragmentarycznym odzwierciedleniem 
istniejącej niegdyś całości; ale i tego fragmentu wystarczy, by wyrobić sobie wy
obrażenie o rozmachu, z jakim budowniczowie monarchii Piastów, Przemyślidów 
i Arpadów przeprowadzili specjalizację chłopskich świadczeń.

5.2: Ogólniej rzecz ujmując, jak radził Pan sobie z łączeniem interpretacji 
bardzo różnych kategorii źródeł (hagiograficznych, normatywnych, kancelaryj
nych itd.)?

Odp.: Każda kategoria źródeł ma swoją szczególną optykę, czyli własny spo
sób postrzegania rzeczywistości, który — powtarzam to uparcie — jest zarazem 
sposobem niedostrzegania. Historyk zmuszony do pracy na podstawie jednorod
nych źródeł wpada z reguły w pułapkę polegającą na przejęciu optyki tych źródeł, 
co nie ułatwia, lecz utrudnia, albo wręcz uniemożliwia ich krytykę. Spoglądanie 
na rzeczywistość historyczną z rozmaitych perspektyw i dostrzeganie jej różnych 
aspektów jest elementarnym wymogiem naszego zawodu, ale wymaga łącznego 
wykorzystywania różnych kategorii źródeł, które się nawzajem uzupełniają. Jeżeli 
mamy taką możliwość, nasze szczęście; gdy jej nie mamy, zwykle popadamy w ta
rapaty. Proszę mi wybaczyć ogólnikowy charakter tych uwag. Brzmią one prawie 
jak komunały, ale czasem mi się zdaje, że trzeba te komunały powtarzać.

5.3: A czy potwierdzi Pan wrażenie, że unikał Pan w swoich badaniach łą
czenia źródeł pisanych z archeologicznymi? Jak Pan ocenia kryjące się w tych 
ostatnich możliwości datowania procesów integracji kulturowej? Jak wygląda np. 
dialog metodologiczny między Panem a archeologiem takim jak Lech Leciejewicz, 
którego książka „Nowa postać świata” ukazała się w 2004 r. we włoskiej wersji, 
i który, co więcej, traktuje o tej samej epoce i o tej samej problematyce co Pan 
i podejmuje, podobnie jak Pan, próbę generalizacji?

41 F. S c h n e i d e r, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Berlin 1924; G. T a 
b a c c o, I liberi del re, przeprowadził miażdżącą krytykę pomysłów Schneidera i wyczerpująco omó
wił literaturę przedmiotu.
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Odp.: No niestety, dotknęli Państwo mojej pięty achillesowej. Brałem udział 
w wykopaliskach, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, gdy pracowałem we 
wrocławskiej filii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, którą podówczas 
kierował właśnie Lech Leciejewicz. Niestety to, że patrzyłem na wykopaliska nie 
oznacza, że coś z tego rozumiałem. Nie mam zawodowego przygotowania do pra
cy archeologa, ale niektórzy historycy, choć też takiego przygotowania nie mają, 
orientują się w warsztacie badań archeologicznych na tyle, by wyrobić sobie wła
sną opinię na temat ich wyników. Aleksander Gieysztor, by przytoczyć najznako
mitszy przykład, miał wrażliwość na przedmioty niebędące środkami komunika
cji. Ja tego nie potrafię; droga prowadząca od glinianych skorup do rekonstrukcji 
ustroju społecznego pozostaje dla mnie tajemnicą. Mógłbym naturalnie zaufać kon
kluzjom przedstawianym przez archeologów, ale w takim wypadku powtarzałbym 
z drugiej ręki i bez możliwości samodzielnej weryfikacji rezultaty cudzych prac. 
Nie chcę tego robić, podobnie jak nie chciałbym dobierać i akceptować wśród roz
maitych twierdzeń formułowanych przez archeologów tych, które są mi po prostu 
wygodne, bo pasują do moich poglądów opartych na całkiem innych przesłankach. 
Archeologowie, którzy — jak Lech Leciejewicz — opanowali warsztat historyka 
lub historycy, którzy potrafią prowadzić badania archeologiczne są naprawdę nie
liczni. Główna trudność tkwi moim zdaniem w niespójności semiotycznej między 
źródłami historycznymi, przeważnie pisanymi, a źródłami archeologicznymi, zło
żonymi głównie z przedmiotów wyprodukowanych dla konsumpcji, dla pracy lub 
dla walki ale — z wyjątkiem grobów i przedmiotów kultu religijnego — nie dla 
komunikacji.

Podkreślić warto, że właśnie Lech Leciejewicz namawiał mnie w latach sie
demdziesiątych do badań nad plemionami barbarzyńskimi. Wiele skorzystałem 
ze współpracy z nim, zdaję sobie sprawę z podobieństwa naszych orientacji ba
dawczych, ale nie udało mi się przezwyciężyć zakłopotania w obliczu „niemych 
źródeł” dostarczanych przez archeologię. Na poziomie historii agrarnej, technik 
produkcyjnych i stosunków między ludźmi a środowiskiem naturalnym jestem 
w stanie posługiwać się informacjami dostarczanymi przez archeologię; w odnie
sieniu do struktur społecznych i politycznych wymowa danych archeologicznych 
pozostaje dla mnie nieuchwytna. A przecież nie możemy ich pominąć. Odłamki 
ceramiki, ślady chat, kości zwierząt domowych nie były środkami komunikacji, 
nie zawierają treści semantycznych, ale to także źródła. Jeżeli nie udaje się ich 
objaśnić na gruncie naszych teorii, jeżeli stają na przeszkodzie naszym interpreta
cjom, nie możemy udawać, że nie widzimy przeszkody. Wygasły nadzieje na ry
chłą integrację historii i archeologii, które towarzyszyły przed pięćdziesięciu laty 
programowi badań nad początkami państwa polskiego, ale nie zniknęła potrzeba 
badań interdyscyplinarnych. Potrzebny jest dialog dla skoordynowania badań nad 
wspólnymi problemami, które musimy rozwiązywać w obrębie naszych specyficz
nych kompetencji.
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6. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE

6.1: Jest Pan od 2006 r. wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Znacznie 
wcześniej, od 1972 do marca 1983, a faktycznie do grudnia 1981 r. pracował Pan 
we wrocławskiej filii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, a od 1987 do 
1992 r. w Instytucie Historii PAN. Jaką rolę odgrywały i odgrywają te instytucje 
same w sobie — wydaje się, że znacznie istotniejszą od roli odgrywanej dziś przez 
podobne akademie w innych krajach — i w porównaniu z Uniwersytetami? 

Odp.: Polska Akademia Nauk została utworzona na mocy ustawy z 30 paź
dziernika 1951 r., przy czym za wzór posłużyła oczywiście Akademia Nauk ZSRR. 
Mimo zasadniczych zmian merytorycznych, jakie zaszły od tamtego czasu, struk
tura organizacyjna PAN pozostaje dwoista: jest to elitarna korporacja 350 wybit
nych uczonych sprawująca nadzór nad siecią instytutów naukowych. To tak, jak
by we Włoszech Accademia dei Lincei pełniła zarazem funkcję CNR [Comitato 
Nazionale delle Ricerche, Narodowy Komitet Badań Naukowych — K.M.]. W cza
sach PRL faktyczne kierownictwo Akademią nie należało jednak do wybieranego 
przez jej członków na Zgromadzeniu Ogólnym Prezesa PAN i jego zastępców, 
lecz do Sekretarza Naukowego, którego mianował premier. Sekretarz Naukowy 
PAN był członkiem Rady Ministrów i zapewniał rządowi realną władzę nad poten
cjałem naukowym skupionym w instytutach PAN. Po 1989 r. funkcja Sekretarza 
Naukowego została zlikwidowana, wskutek czego Akademia pod wybieralnym 
kierownictwem swojego Prezesa i wiceprezesów uzyskała faktyczną autonomię, 
tracąc zarazem miejsce w Radzie Ministrów. Mimo utraty miejsca w rządzie, co 
wydaje się całkiem rozsądną ceną za wolność, Akademia pozostaje strukturą pu
bliczną, organem państwa odpowiedzialnym za swoje instytuty naukowe, wobec 
czego prezes i wiceprezesi PAN po wyborze dokonanym przez członków korpora
cji otrzymują nominacje od premiera.

Ani przed 1989 r., ani nawet dziś struktura PAN nie była i nie jest w Europie 
czymś wyjątkowym. Wszystkie kraje komunistyczne przyjęły swego czasu ra
dziecki wzór organizacji badań naukowych. Początkowo chodziło o to, by usyste
matyzować instytucje naukowe w sposób zapewniający polityczną kontrolę Partii 
nad nimi. W praktyce jednak funkcjonowanie tej struktury i tej kontroli nie wy
glądało tak prosto. W PRL stosunek władz politycznych do środowisk naukowych 
ulegał zmianom, a nawet bywał niekonsekwentny: obok totalitarnej skłonności do 
kontrolowania wszystkiego mieliśmy do czynienia — zwłaszcza po 1956 r., po
nownie po robotniczym buncie na Wybrzeżu i zmianie ekipy rządzącej w grudniu 
1970 i znowu pod koniec lat osiemdziesiątych — z próbami znalezienia jakiegoś 
modus vivendi między komunistycznym państwem a intelektualistami. Władze to
lerowały wówczas w instytutach PAN (ale nie na uniwersytetach) notorycznych 
dysydentów, np. Jana Józefa Lipskiego, Bronisława Geremka czy wreszcie mnie. 
Jednak po szoku stanu wojennego nawet dobrotliwa postawa władz nie mogła 
już odbudować hegemonii Partii w środowiskach inteligencji. Tajne dokumenty 
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Służby Bezpieczeństwa z tego czasu przedstawiały Polską Akademię Nauk jako 
nieprzyjacielską twierdzę42; była to ocena bardzo przesadna, może jednak nie cał
kiem absurdalna. Nie należy przy tym zapominać, że Partia zawsze chlubiła się 
swoim mecenatem nad nauką, w związku z czym, mimo zgrzebnego ubóstwa kra
ju, w instytutach naukowych PAN zgromadzono znaczny potencjał badawczy.

Model organizacyjny Akademii łączący w ramach jednej struktury korpora
cję uczonych i sieć instytutów charakterystyczny jest dziś przede wszystkim dla 
Europy Wschodniej, ale występuje także w niektórych krajach zachodnich. Tak 
zorganizowana jest Austriacka Akademia Nauk, podobnie holenderska, podobnie 
też niemiecka Max Planck Gesellschaft, która jednak nie jest instytucją państwową. 
W Polsce, odkąd zlikwidowany został urząd Sekretarza Naukowego, czyli komi
sarza narzucanego Akademii przez rząd, zwierzchność korporacji nad instytutami 
naukowymi stała się gwarancją ich niezależności od prób komenderowania nauką 
przez polityków. Mieliśmy ostatnio niejedną okazję, by się przekonać, że pokusa 
takiego komenderowania wcale nie zniknęła po upadku komunizmu. Na początku 
2007 r. czołowy przedstawiciel rządu Prawa i Sprawiedliwości oznajmił kierow
nictwu Akademii, że dwoista struktura PAN jest reliktem stalinowskiej przeszło
ści, wobec czego trzeba wyłączyć instytuty spod korporacyjnego zwierzchnictwa 
i podporządkować je bezpośrednio biurokracji ministerialnej. W obliczu stanow
czej zapowiedzi oporu z naszej strony rząd nie forsował arbitralnie tego pomysłu, 
ale jego stosunki ze środowiskiem akademickim pozostały napięte aż do przedter
minowych wyborów 2007 r. Nowa koalicja rządowa nie głosi zamiaru likwidacji 
korporacyjnego parasola ochronnego rozpiętego nad instytutami PAN, ani nie kwe
stionuje konstytucyjnej zasady autonomii wyższych uczelni, ale i w jej projektach 
reformy daje się niekiedy zauważyć skłonność do centralizmu liberalno–biurokra
tycznego. Skłonność ta nie jest ideologią ani programem, lecz pewnym rodzajem 
mentalności; tym trudniej z nią walczyć.

Mimo wciąż znacznego potencjału badawczego skupionego w instytutach 
PAN, muszę przyznać wyższość — zwłaszcza na polu humanistyki — czołowym 
polskim uniwersytetom. Miały one od początku przewagę, która znacznie zwięk
szyła się w ostatnim dwudziestoleciu. W instytutach Akademii, pomijając kształ
cenie nielicznych doktorantów, nie prowadzi się działalności dydaktycznej, lecz 
tylko badawczą. Wbrew pozorom ta separacja nie sprzyja pogłębieniu pracy na
ukowej. W naukach społecznych i w humanistyce (wbrew panującej modzie ter
minologicznej nie widzę powodu do ich rozróżnienia) uczony pracuje zarówno 
w obszarze wiedzy, jak i komunikacji. Wzajemna komunikacja między uczonymi 
a studentami w dydaktyce uniwersyteckiej jest dla pracy badawczej bezcennym 
źródłem inspiracji. Spostrzeżenia i pytania studentów, choćby się wydawały na 
pierwszy rzut oka naiwne, pomagają nam nieraz odkryć otwarte problemy tam, 

42 Vide Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, wyd. P. P l e s k o t, 
T. P. R u t k o w s k i, t. I, Warszawa 2009.
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gdzie na pozór wszystko wydawało się oczywiste. Pozbawiony tych bodźców, 
uczony łatwo wpada w pułapkę rutyny; z drugiej strony nauczanie uniwersyteckie 
niewiele jest warte, jeżeli na tym samym uniwersytecie ci sami wykładowcy nie 
prowadzą badań. Połączenie nauczania i badań naukowych od początku działało na 
korzyść uniwersytetów, mimo że w instytutach Akademii uczeni mieli ten pozorny 
luksus, że mogli poświęcić się wyłącznie nauce.

Po 1989 r. praca na uniwersytecie, nie dość, że bardziej prestiżowa, stała się 
też bardziej dochodowa. Aby zrealizować swoje ambicje i uniknąć pauperyzacji, 
wielu dynamicznych i renomowanych uczonych porzuciło instytuty Akademii, by 
przenieść się na czołowe uniwersytety; inni, szukając dodatkowego źródła zarobku, 
podejmowali pracę na drugim i trzecim etacie w prywatnych uczelniach wątpliwej 
jakości ze szkodą dla własnych badań. Mimo to instytuty PAN pozostają ważnym 
segmentem polskiej nauki. Są one niezastąpione w zbiorowych przedsięwzięciach 
badawczych o długoterminowym charakterze, jak krytyczne wydania źródeł, wy
specjalizowane słowniki (np. „Słownik Staropolski”) czy wydawnictwa encyklo
pedyczne o najwyższej renomie (np. „Polski Słownik Biograficzny”). Nowoczesna 
infrastruktura badawcza powstaje w znacznej mierze dzięki pracom instytutów 
Akademii. Co się tyczy biologii, fizyki lub chemii, Akademia dysponuje na ogół 
bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami, z którymi nie może się równać zaple
cze laboratoryjne większości polskich uniwersytetów. Centralistyczne skłonności 
państwa komunistycznego sprzyjały pod tym względem PAN. Do dziś spożywamy 
owoce z tego drzewa.

6.2: Jaką pozycję wśród akademickich czasopism historycznych zajmuje 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, w którym ogłosił Pan w 1961 r. swój 
pierwszy artykuł poświęcony organizacji służebnej w Polsce piastowskiej?

Odp.: Było to (i jest do dziś) czasopismo na bardzo przyzwoitym poziomie, 
choć nie należy do ścisłej czołówki. Gdybym miał zrobić swój prywatny ranking, 
umieściłbym na pierwszych miejscach „Przegląd Historyczny” i „Kwartalnik 
Historyczny”. Ale dla mojego debiutu w 1961 r. „Kwartalnik HKM” nadawał się 
bardzo dobrze, także dlatego, że specjalizował się w historii gospodarczej i poświę
cał wiele miejsca średniowieczu. W latach siedemdziesiątych często publikowałem 
właśnie tam, m. in. dlatego, że redakcja przyjmowała ode mnie teksty dłuższe niż 
było w zwyczaju, a gdy były stanowczo zbyt długie na jeden numer kwartalnika, 
jak w wypadku polemiki z Karolem Buczkiem, skłonna była podzielić tekst na 
dwie części i drukować w dwóch kolejnych numerach. W owym czasie liczyło się 
i to, że władze polityczne, decydując się w 1972 r. dopuścić mnie do pracy w PAN, 
wskazały jako miejsce zatrudnienia Instytut Historii Kultury Materialnej, który był 
wydawcą „Kwartalnika HKM”.

6.3: We Włoszech wiele się ostatnio dyskutuje nad kryteriami oceny produkcji 
naukowej: jak radzicie sobie z tym problemem w Polsce?
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Odp.: Powiedziałbym, że jak dotąd radzimy sobie z nim w granicach zdrowego 
rozsądku. Ale zdrowy rozsądek wymaga obrony. Owszem, publiczne finansowanie 
badań naukowych musi być oparte na kryteriach, które nie wywołują zasadniczych 
wątpliwości. Tendencja do oddzielenia tych kryteriów od opinii kompetentnych 
uczonych (jako „zbyt subiektywnej”, „merytokratycznej” itp.) prowadzi do rezul
tatów znacznie bardziej wątpliwych, a nawet absurdalnych. Tak jest w wypadku 
tzw. impact factor (wskaźnika cytowań) w zastosowaniu do humanistyki. Bardzo 
liczni historycy, filozofowie czy socjologowie na łamach mniej lub bardziej re
nomowanych czasopism wspominali o „Końcu historii” Francisa Fukuyamy, by 
wyrazić pogląd, że jest to bzdura. W rezultacie tej lawiny dyskwalifikujących ocen 
Fukuyama (który zresztą w międzyczasie zmienił zdanie) znalazł się na szczycie 
rankingów impact factor.

Kryterium oparte na liczbie cytowań w czasopismach wybranych (przez ko
go?) jako miarodajne przyjęło się bez dramatycznych problemów w naukach 
przyrodniczych, medycznych, fizyce i chemii. W humanistyce jednak wzmianka 
w książce jest na ogół cenniejsza od wzmianki w czasopiśmie; nadto, wzmian
ka nie oznacza aprobaty, a często przeciwnie. Najgłośniejszy zestaw czasopism 
wybranych jako podstawa do pomiaru impact factor, tzw. lista filadelfijska, jest 
produktem amerykańskim, który uwzględnia wprawdzie niektóre czasopisma hi
storyczne, ale nastawiony jest głównie na nauki przyrodnicze i na publikacje an
glofońskie. Paryskie „Annales” nie są w ogóle brane pod uwagę na liście filadel
fijskiej i już to wystarcza, by nie brać pod uwagę tej listy jako podstawy oceny 
„produkcji naukowej” w światowej humanistyce. Są inne listy, mniej jednostronne 
i uwzględniające w większym stopniu nauki społeczne, zawsze jednak oparte na 
tej samej zasadzie sumowania niejednorodnych elementów i zawsze skłonne do 
premiowania publikacji anglojęzycznych. Tymczasem w historiografii angielski 
wydaje mi się mniej istotny od niemieckiego. 

Nawet jednak gdyby zestaw czasopism, na podstawie których oblicza się 
impact factor był otwarty na wszystkie języki kongresowe, humanistyka polska 
(podobnie jak węgierska, litewska czy ukraińska) nie miałaby szans w rankingu. 
Ani bowiem redaktorzy, ani autorzy recenzji i artykułów publikowanych w cza
sopismach angielskich, niemieckich, francuskich, włoskich lub hiszpańskich nie 
znają polskiego i nie mogą powoływać się na prace opublikowane w naszym języ
ku, chyba że zostaną przetłumaczone i opublikowane za granicą. Niektóre, moż
na przyjąć, że najlepsze, są rzeczywiście tłumaczone, ogromna większość jednak 
pozostaje nieznana autorom i czasopismom europejskim i amerykańskim, podczas 
gdy „produkcja naukowa” w językach angielskim, niemieckim czy francuskim za
sila w znacznej mierze bazę danych, na których opierają się impact factors. 

W korytarzach naszego Ministerstwa Nauki czyni się z tego upośledzenia za
rzut polskiej humanistyce, a nawet mówi się o potrzebie narzucenia w trybie ad
ministracyjnym obowiązku pisania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych po an
gielsku. Tymczasem w Polsce, podobnie jak w każdym innym kraju europejskim, 
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dzieła historyczne, filozoficzne lub socjologiczne przeznaczone są dla publiczno
ści szerszej od ścisłego grona specjalistów i z tego powodu są pisane i publiko
wane w języku narodowym. Komunikacja z tą publicznością bez zniżania się do 
poziomu popularyzacji jest istotnym elementem naszej misji kulturalnej. Pomysł, 
by odstąpić od tej zasady i narzucić historykom niemieckim, francuskim czy wło
skim obowiązek pisania i publikowania we własnym kraju po angielsku nikomu 
w tych krajach nie przychodzi do głowy. Tylko w krajach, które jeszcze kilkadzie
siąt lat temu były brytyjskimi koloniami angielski pozostaje oficjalnym językiem 
komunikacji naukowej. Nie jesteśmy w takiej sytuacji, mimo że narodowy kom
pleks niższości podsyca w Polsce obsesję anglofonii. Miejmy chociaż nadzieję, że 
obsesja ta przyczyni się do zorganizowania w wiejskich szkołach podstawowych 
nauczania języka angielskiego na przyzwoitym poziomie.

Anglofonia jako powszechna zasada, impact factor i skłonność do oceniania 
„produkcji naukowej” na podstawie prostego kryterium ilościowego (gdy się liczy 
nie zaprzątając sobie głowy pytaniem, co właściwie liczymy) są moim zdaniem 
wyrazem mentalności technokratycznej, która może i nie wyrządza dramatycznych 
szkód w naukach przyrodniczych, ale dla humanistyki jest z całą pewnością za
bójcza. Choroba ta nie jest niestety obca polskiej kulturze, ale jesteśmy technolo
gicznie mniej wyszukani od Zachodu i może właśnie technologiczne zapóźnienie 
paradoksalnie nas chroni. To trochę jak w gospodarce: podobno obecny kryzys 
ugodził nas mniej dotkliwie, bo nasz niezbyt jeszcze wyszukany system bankowy 
nie zdołał nadmuchać bańki spekulacyjnej. Tak się u nas mówi; nie wiem, czy to 
prawda, ale se non è vero, è ben trovato. 

W każdym razie ocena badań naukowych opiera się w Polsce na ministerial
nym rankingu, którego kryteria opracowali doradcy dobrani z renomowanych in
stytucji akademickich. W humanistyce kryteria te przyjmują za podstawę oceny 
opublikowane prace, z wyższym współczynnikiem dla prac przetłumaczonych 
i opublikowanych za granicą i ze szczególną preferencją dla publikacji angloję
zycznych, ale bez popadania w skrajność. Nie należy jednak zapominać, że jakość 
nie przekłada się na kategorie ilościowe i żaden algorytm nie zastąpi opinii kom
petentnych uczonych.

6.4: W jaki sposób — mniej czy bardziej formalny — potraktowany został pro
blem „peer review” w znanych Panu polskich czasopismach akademickich i jakie 
jest Pańskie zdanie w tej sprawie?

Odp.: No właśnie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że polscy naukowcy nie 
mają do dyspozycji narodowej platformy cyfrowej. Niektóre czasopisma z zakresu 
nauk przyrodniczych instalują się, gdy idzie o wersję elektroniczną, na platformach 
zagranicznych, np. Springera. Czasopisma historyczne, a jeśli się nie mylę dotyczy 
to całej humanistyki, są drukowane w wersji papierowej i nie wchodzą do systemu 
peer review, choć niektórzy autorzy i niektóre teksty uczestniczą w tej procedurze 
ocennej. „Przegląd Historyczny” — moim zdaniem najlepsze czasopismo histo
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ryczne w Polsce — nie należy do sieci peer review, ale są w niej niektórzy publi
kujący tam autorzy. W stosunku do czasopism, podobnie jak w stosunku do insty
tutów i do poszczególnych badaczy, obowiązuje u nas wspomniany już ranking 
ministerialny. Zatem na zadane przez Państwa pytanie odpowiedź brzmi: mniej 
formalnie. Czy to dobrze, czy źle? Wybitny historyk starożytności Włodzimierz 
Lengauer, który jest naczelnym redaktorem „Przeglądu Historycznego” i prorekto
rem Uniwersytetu Warszawskiego, nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. A skoro 
on nie jest tego pewien, to skąd ja miałbym to wiedzieć?

7. ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE I PROJEKTY NA PRZYSZŁOŚĆ

7.1: Nie chcieliśmy w tym wywiadzie pytać na wstępie o Pańskie zaangażowa
nie polityczne; chcielibyśmy jednak wiedzieć, jak Pan rozstrzygał stosunek między 
Pańską działalnością publiczną a zawodem historyka?

Odp.: Starałem się odseparować jedno od drugiego. Naprawdę zależy mi na 
tej separacji. W każdym razie nie traktowałem prac o historii średniowiecznej jako 
szyfru lub maski, za którą można by przemycić zakazane treści polityczne. Nie 
potrzebowałem zresztą takiej maskarady, gdyż treści owe wyrażałem otwartym 
tekstem, pod własnym nazwiskiem lub, jak to bywało na łamach prasy podziem
nej, pod pseudonimem. Ale moja wyobraźnia (podobnie jak wyobraźnia każdego 
historyka) została ukształtowana przez doświadczenia, które były moim udziałem 
i przez formację kulturową związaną z moim systemem wartości. Lepiej, gdy po
trafimy zdawać sobie z tego sprawę, choć nie jest to łatwe. I niełatwo przycho
dzi wyjaśnić to innym. Uważam za swoją porażkę, że nie udało mi się porozu
mieć w tej sprawie z Patrickiem Geary, który nie jest chyba odległy ode mnie 
aksjologicznie, ale zdaje się traktować kategorię barbarzyńskiego kolektywizmu 
jako wspólnotowy ideał w historiograficznym przebraniu. Moje doświadczenia 
z dwudziestowiecznym kolektywizmem były niejednoznaczne i bynajmniej nie 
idylliczne. Z pewnością wpłynęły one na moją wyobraźnię i przyczyniły się do 
tego, że skłonny jestem dostrzegać kolektywizm w archaicznych zachowaniach, 
które w oczach innych badaczy są wyrazem wszechobecnego władztwa wodzów 
lub demokracji wojowników. Dostrzeganie tego, że w archaicznym społeczeństwie 
jednostka podlegała przemożnej presji i opresji ze strony grupy nie jest projekcją 
mojego ideału, choć ma związek z tym, co widziałem na własne oczy. Z działalno
ścią polityczną wiąże się to jedynie w ten sposób, że wskutek lub w toku tej dzia
łalności przeżyłem sytuacje bardzo pouczające dla mnie jako historyka.

Poza tym między działalnością polityczną a zawodem historyka jest oczywista 
sprzeczność: są to dwa przeciwstawne wcielenia, z których każde domaga się dla 
siebie na wyłączną własność całego mojego czasu i umysłu. Dyktatura wywoływa
ła we mnie odruch buntu. Również dziś znoszę z trudem niektóre aspekty ładu spo
łecznego wprowadzonego, jeśli wolno się tak wyrazić, pod naszym sztandarem; 
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czasem więc wypowiadam dość ostre słowa krytyki. Ale polityczna gra w liberal
nej demokracji nie jest przedmiotem moich aspiracji. Po upadku komunizmu doko
nałem wolnego wyboru na rzecz zawodu historyka. Nie zamierzam tego zmieniać, 
choć myślę, że mam jeszcze dług do spłacenia.

7.2: W jakim kierunku zmierzają Pańskie projekty na najbliższe lata?
Odp.: Nie przesadzajmy. W listopadzie 2009 r. skończyłem 72 lata. Od ro

ku nie wykładam już na Uniwersytecie Warszawskim. Wciąż jeszcze jestem wi
ceprezesem PAN, gdyż zostałem wybrany na czteroletnią kadencję, która upły
wa 31 grudnia 2010 r. Po tej dacie nieodwołalnie przechodzę na emeryturę. Mogę 
jeszcze napisać jeden czy drugi artykuł, mogę replikować swoim krytykom lub 
— przeciwnie — przyznawać im rację; mogę też wykładać, ale nie za wiele. 
Z pewnością jednak nie pozwolę sobie na projektowanie kolejnej książki w rodza
ju „Barbarzyńskiej Europy”. Nad tą ostatnią książką pracowałem czternaście lat; 
i wystarczy. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Widziałem już znakomitych kole
gów, którzy tego nie wiedzieli i w końcu okazało się, że tylko im podoba się to, co 
piszą. W pewnym wieku zadowolenie z siebie ma walor terapeutyczny, ale nie chcę 
takiej terapii. Mam jednak jeszcze do spłacenia dług, który wiąże się z moją dawną 
działalnością polityczną: zamierzam napisać coś, co będzie bilansem moich do
świadczeń, z uwzględnieniem — w proporcjach, jakie uznam za stosowne — także 
rozczarowań. Wraz z wieloma innymi starałem się wpłynąć na bieg tej historii, 
która była naszym życiem. W pewnym momencie nawet nam się to udało, ale skut
ki naszych działań okazały się bardziej złożone i wieloznaczne niż mogliśmy się 
spodziewać. Jak wielu naszych poprzedników i zapewne wielu naszych następców 
byliśmy podobni do uczniów czarnoksiężnika. Może trzeba zdać z tego sprawę.

(tłumaczenie i skróty Karol Modzelewski)
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Karola Modzelewskiego badania nad dziejami 
średniowiecznych Włoch

W polskiej mediewistyce osoba Karola M o d z e l e w s k i e g o  wiązana jest 
przede wszystkim z badaniami nad ustrojem społeczno–gospodarczym wcze
snośredniowiecznego państwa Piastów oraz porównawczymi studiami nad spo
łeczeństwami plemiennymi Europy. Mniej znane pozostają natomiast jego pra
ce dotyczące historii średniowiecznych Włoch. Tymczasem naukowe związki 
Modzelewskiego z historiografią włoską datują się niemal od początków jego 
kariery naukowej. W latach 1961–1962 przebywał na stypendium naukowym 
Fundacji Cini w Wenecji. Przedmiotem jego badań stały się wówczas dzieje upo
sażenia weneckiego klasztoru św. Zachariasza, największej fundacji zakonnej tego 
miasta–państwa. Czas poświęcony na poszukiwania w weneckim Archivio di Stato 
zaowocował ostatecznie studium, którego wartość do dziś doceniają badacze wło
scy zajmujący się problematyką wielkiej własności ziemskiej w północnej Italii. 
Wyniki badań opublikowane zostały w dwóch kolejnych numerach weneckiego 
„Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato”1. 

Praca Karola Modzelewskiego wpisywała się w rozwijający się we Włoszech 
w latach sześćdziesiątych XX w. nurt badań nad historią agrarną. Niezwykły roz
kwit tej dyscypliny badań historycznych po II wojnie światowej był we Włoszech 
— bardziej niż w innych krajach — związany z ówczesną sytuacją polityczną kraju 
i atmosferą intelektualną, która towarzyszyła gwałtownym zmianom społecznym 
i ekonomicznym. W latach pięćdziesiątych dochodzące do głosu nowe pokolenie 
włoskich uczonych coraz śmielej polemizowało z dominującymi koncepcjami hi
storiozoficznymi i teoretycznymi wcześniejszej epoki. Przedmiotem krytyki stał 
się z jednej strony neoidealistyczny historyzm Benedetto Crocego (intensywność 
polemik wzmacniała coraz szersza recepcja myśli Antonia Gramsciego), z drugiej 
zaś tradycyjna historiografia pozytywistyczna, uprawiana w duchu niemieckiej 

1 K. M o d z e l e w s k i, Le vicende della ‘pars dominica’ nei beni fondiari del monastero di San 
Zaccaria di Venezia (sec. X–XIV), cz. 1, „Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato”, 
t. IV, 1962, s. 42–79; cz. 2, ibidem, t. V–VI, 1963–1964, s. 15–64. 
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historii prawa. W atmosferze fermentu umysłowego po latach wymuszonej przez 
reżim izolacji wzrastały wpływy myśli marksistowskiej2. Równocześnie kwestia 
reformy rolnej, przekształcanie stosunków własnościowych na wsi i związane 
z tym procesem silne napięcia społeczne — problemy przez lata dyktatury faszy
stowskiej spychane w cień — stały się po wojnie przedmiotem ogólnowłoskiej 
dyskusji, wobec której również historycy nie pozostawali obojętni. 

Na studium Karola Modzelewskiego o dobrach klasztoru św. Zachariasza wy
raźny wpływ wywarły prace dwóch wybitnych historyków włoskich należących 
do różnych pokoleń i reprezentujących odmienne orientacje historiograficzne. 
Pierwszy to Gino L u z z a t t o  (1878–1964), autor opublikowanego w 1910 r. pio
nierskiego studium o niewolnikach w strukturach średniowiecznej wielkiej wła
sności ziemskiej. Oryginalność jego prac dotyczących historii społeczno–gospo
darczej wynikała z umiejętności twórczego łączenia tradycyjnych metod historii 
prawa z teoretycznymi inspiracjami płynącymi z marksizmu. Luzzatto reprezen
tował typ historyka zaangażowanego: od wczesnej młodości związany z ruchem 
socjalistycznym, jako sygnatariusz Croceańskiego „Manifestu intelektualistów 
antyfaszystowskich”, spotkał się z szykanami ze strony władz, a po wprowadze
niu ustaw rasowych w 1938 r. odsunięty został od nauczania akademickiego3. Po 
wojnie aktywnie uczestnicząc w życiu politycznym, nie porzucił pasji naukowych. 
W roku, w którym Karol Modzelewski przybył do Wenecji, opublikował syntezę 
poświęconą dziejom gospodarczym Wenecji w okresie średniowiecza i wczesnej 
nowożytności4, pracę o istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnej historii go
spodarczej we Włoszech. W tym samym roku ukazało się również jego studium 
poświęcone roli pieniądza w gospodarce wczesnego średniowiecza. Luzzatto usto
sunkował się w tej pracy do toczącej się w tym okresie w mediewistyce włoskiej 
(i nie tylko) dyskusji zmierzającej do rewizji klasycznego modelu systemu dwor
skiego5. Ostatnie prace Luzzatto, z lat sześćdziesiątych, koncentrowały się zresztą 
w coraz większym stopniu na historii agrarnej i ten kierunek badań zasugerował on 
również młodemu badaczowi z Polski. 

Drugim historykiem, którego badania stały się inspiracją dla Karola Mo dze
lewskiego, był Cinzio V i o l a n t e. W roku 1961 już czterdziestoletni (ur. 1921), 
Violante zaliczany był do grona młodych badaczy, których prace wyznaczały no
we kierunki powojennej mediewistyki włoskiej. Postać Violantego stanowi sama 

2 P. F a v i l l i, Marxismo e storia: saggio sull’innovazione storiografica in Italia (1945–1970), 
Milano 2006.

3 M. B e r e n g o, Profilo di Gino Luzzatto, „Rivista storica italiana”, t. LXXVI, 1964, z. 4, s. 879–
925.

4 G. L u z z a t t o, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Venezia 1961.
5 Idem, Economia naturale ed economia monetaria nell’alto medioevo, „Settimane di studio del 

Centro italiano di studi sull’alto medioevo”, t. VIII, 1961, s. 15–32; o ówczesnej dyskusji: K. M o 
d z e l e w s k i, Z dziejów wsi wczesnofeudalnej. Północnowłoski system dworski i jego upadek, KH, 
t. LXX, 1963, z. 4, s. 797–822. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



109KAROLA MODZELEWSKIEGO BADANIA NAD DZIEJAMI WŁOCH

w sobie interesujący przykład złożoności wpływu uwarunkowań historycznych na 
formację intelektualną i drogę naukową badacza. Ukształtowany w tradycji kato
lickiej, uważny czytelnik prac Giacchino Volpego, przedstawiciela włoskiej szkoły 
historii prawno–gospodarczej, a zarazem jednego z najbardziej wpływowych inte
lektualistów związanych z włoskim faszyzmem, student Scuola Normale Superiore 
di Pisa na cztery wojenne lata został wyrwany ze środowiska naukowego. Po po
wrocie z niewoli, w latach czterdziestych znalazł się w kręgu Benedetto Crocego 
w neapolitańskim Istituto Italiano per gli Studi Storici, a jednocześnie odkrywał 
nowe prądy historiografii zagranicznej, zwłaszcza prace z kręgu szkoły „Annales” 
i historiografię marksistowską. Owo przechodzenie od croceańskiego idealizmu 
ku niedogmatycznie pojmowanemu marksizmowi stanowi cechę charakterystycz
ną wielu życiorysów naukowych włoskich historyków połowy XX w. i w znacznej 
mierze stanowiło o oryginalności podejmowanych przez nich badań. Tak różne in
spiracje teoretyczne i historiozoficzne legły też u podstaw najważniejszej rozprawy 
Violantego, „La società milanese nell’età precomunale”, opublikowanej w 1953 r.6 
Przełomowe znaczenie tego studium polegało m.in. na zakwestionowaniu stwo
rzonego na przełomie XIX i XX w. statycznego modelu organizacji wielkiej wła
sności, wskazaniu przyczyn kryzysu gospodarki dworskiej pod koniec wczesnego 
średniowiecza i dostrzeżeniu wagi przemian ekonomicznych i społecznych doko
nujących się na wsi włoskiej dla rozwoju gospodarki miejskiej wczesnej epoki ko
munalnej. I to właśnie dynamiczne ujęcie stało się inspiracją dla Modzelewskiego.

W swych artykułach poświęconych uposażeniu klasztoru św. Zachariasza 
Karol Modzelewski skoncentrował się na kwestii organizacji rezerwy pańskiej. 
W długiej perspektywie czasowej badacz przeanalizował przyczyny i skutki kryzy
su tradycyjnego, opartego na pańszczyźnie systemu eksploatacji ziemi dworskiej, 
wskazując m.in. na znaczenie narastającego niedoboru siły roboczej, wzrastającą 
komercjalizację rolnictwa, a co za tym idzie jego intensyfikację i upieniężnienie. 
W XI–XII w. zwiększenie roli wolnej dzierżawy w zagospodarowywaniu gruntów 
dworskich, tradycyjnie obrabianych przez zależną ludność chłopską, prowadziło 
do zasadniczej przebudowy stosunków społecznych i własnościowych na wsi, wy
rażającej się w zaniku świadczeń odrobkowych i zmniejszaniu się areału gruntów 
pozostających w bezpośrednim użytkowaniu pańskim. Modzelewski zarysował 
także procesy towarzyszące wykształcaniu się nowego ustroju agrarnego, m.in. 
upowszechnianie się nowych form kontraktu dzierżawnego, które staną się typo
we dla wsi włoskiej epoki nowożytnej (mezzadria), oraz zwiększanie roli kredytu 
w gospodarce chłopskiej. Na marginesie warto zauważyć, że zagadnienia te, doty
czące przecież wieków XIII i XIV, nie były wcale tak odległe od rzeczywistości 
włoskiej połowy XX stulecia, jak mogłoby się to na pozór wydawać. Wystarczy 
wspomnieć, że ustawa zakazująca zawierania kontraktów typu mezzadria została 
wprowadzona we Włoszech dopiero w 1964 r., a poprzedziła ją szeroka dyskusja, 

6 C. V i o l a n t e, La società milanese nell’età precomunale, Roma–Bari 1974 [wyd. I, 1953].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



110 ANETA PIENIĄDZ

w której argumenty historyczne odgrywały rolę nie mniejszą niż racje społeczno–
polityczne.

Oryginalność badań Modzelewskiego nad strukturą wielkiej własności pole
gała m.in. na odrzuceniu przyjmowanego często w historiografii włoskiej zało
żenia, że przemiany dokonujące się w organizacji wsi, szczególnie okresu pełne
go średniowiecza były w pierwszym rzędzie pochodną procesów zachodzących 
w miastach. Modzelewski kwestionował tak jednostronne ujęcie, wskazując na 
znacznie bardziej złożony charakter gospodarczych stosunków miasto–wieś i ko
nieczność badania długookresowych zmian gospodarki wiejskiej. Z perspektywy 
dzisiejszych badań nad władztwem gruntowym najważniejsze wydają się te partie 
jego pracy, które ukazują mechanizmy sprawowania władzy nad ludźmi w ramach 
wielkiej własności. Studium Modzelewskiego zostało wysoko ocenione przez ba
daczy włoskich (i nie tylko) i do dziś pozostaje koniecznym punktem odniesienia 
dla historyków zajmujących się dziejami wielkiej własności ziemskiej na obszarze 
północnych Włoch we wcześniejszym średniowieczu. Warto zaznaczyć, że sam 
Cinzio Violante w drugim wydaniu swej książki o społeczeństwie mediolańskim 
z uznaniem odniósł się do pracy Modzelewskiego, dostrzegając w niej twórcze 
rozwinięcia niektórych spośród jego propozycji interpretacyjnych7. 

Doświadczenia włoskie wywarły pewien wpływ na późniejsze studia Karola 
Modzelewskiego nad ustrojem gospodarczym państwa wczesnopiastowskie
go. Wpływ ten widoczny jest szczególnie w krytyce teorii dworskiej Romana 
G r o d e c k i e g o, a pośrednio również Karola B u c z k a8. Modzelewski zakwe
stionował schemat przyjmowany przez Grodeckiego i badaczy opowiadających 
się za jego koncepcją, zakładający istnienie całkowicie samowystarczalnych, 
niezależnych od siebie kompleksów majątkowych, które stanowiły podstawę 
utrzymania monarchii pierwszych Piastów. Wskazywał, że teoria ta powsta
ła w konsekwencji apriorycznego przyjęcia przez polskich historyków zachod
nioeuropejskiego modelu organizacji dworskiej wcześniejszego średniowiecza, 
wypracowanego na przełomie XIX i XX w., mimo że był on już w pierwszym 
ćwierćwieczu XX stulecia przedmiotem krytyki9. Praca na źródłach włoskich 
uświadomiła również Modzelewskiemu trudności związane z próbami zastoso
wania do warunków polskich innych pojęć właściwych dla odmiennego środowi
ska społeczno–ekonomicznego zachodniej Europy. Z tym także po części wiązać 
można zastrzeżenia co do użycia terminu „feudalizm” do opisu stosunków panu
jących w Polsce piastowskiej. Pod względem metodologicznym prace dotyczą
ce organizacji gospodarczej wczesnego państwa piastowskiego wykazują pewne 
podobieństwa z „Le vicende...”. Analogie te są widoczne m.in. w wykorzystaniu 

7 Ibidem, s. XIV.
8 K. M o d z e l e w s k i, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego, X–XIII wiek, wyd. 2, 

Poznań 2000, s. 17n.
9 Idem, Z dziejów wsi wczesnofeudalnej, passim.
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metody retrogresywnej do analizy przemian statusu zależnej i niewolnej ludności 
chłopskiej w dobrach klasztoru św. Zachariasza.

Szerszy oddźwięk niż studium weneckie miał we Włoszech tekst poświęco
ny wczesnośredniowiecznym dziejom tego kraju, opublikowany w 1978 r. jako 
pierwszy rozdział pierwszego tomu z serii „Storia d’Italia. Annali”, wydawnictwa 
Einaudi10. Nie sposób zrozumieć wagi tej publikacji bez omówienia roli, jaką uka
zujące się w latach siedemdziesiątych kolejne tomy tej serii odegrały w rozwo
ju historiografii włoskiej drugiej połowy XX w. Z założenia już „Storia d’Italia” 
miała stanowić głos polemiczny wobec klasycznych opracowań dziejów Włoch, 
skoncentrowanych na zagadnieniach prawno–ustrojowych, a z drugiej strony prze
ciwstawić się tezie Benedetto Crocego o niemożności napisania jednej historii 
Włoch przed 1860 r. W odróżnieniu od tradycyjnych opracowań pisanych z myślą 
o umacnianiu poczucia jedności zróżnicowanego politycznie i historycznie pań
stwa włoskiego, „Storia d’Italia” wydawnictwa Einaudi ukazywała losy Włoch 
przez pryzmat zjawisk długiego trwania, powiązań łączących Półwysep Apeniński 
z Europą zaalpejską, na plan pierwszy wysuwała przemiany społeczno–gospodar
cze, oddawała głos grupom tradycyjnie marginalizowanym przez historiografię, 
doceniała historyczną wagę wszelkich aspektów ludzkiej aktywności. 

Łatwo wskazać inspiracje teoretyczne, leżące u podstaw takiego ujęcia, szcze
gólnie jeśli przypomnimy, że redaktorami serii i współautorami jej poszczegól
nych tomów zostali Ruggiero R o m a n o, jeden z najwybitniejszych przedstawi
cieli szkoły „Annales” w historiografii włoskiej, przez długie lata współpracujący 
w Paryżu z Fernandem Braudelem i Lucienem Febvre’em, oraz również z tym 
środowiskiem związany Corrado V i v a n t i. Przy okazji zaznaczyć należy, że we 
Włoszech recepcja osiągnięć szkoły „Annales” była — z wielu przyczyn — opóź
niona i właśnie publikacja „Storia d’Italia” miała istotne znaczenie w upowszech
nieniu jej propozycji badawczych w szerszych kręgach naukowych. Romano 
i Vivanti deklarowali również zainteresowanie propozycjami metodologicznymi 
wypracowanymi w kręgu marksizujących historyków skupionych wokół czasopi
sma „Past and Present”, wśród badaczy Warburg Institute, kierowanego w owych 
latach przez Ernsta Gombricha, czy wreszcie — last but not least — w Instytucie 
Historii Kultury Materialnej PAN. We Włoszech omawiana seria interpretowana 
była jednak przede wszystkim jako próba przezwyciężenia wpływów Crocego 
i Gramsciego, kształtujących (ale i ograniczających) cały dwudziestowieczny wło
ski dyskurs historiograficzny.

Redaktorzy serii nie kryli swej orientacji ideowej, nie odżegnywali się jednak 
od fascynacji myślą Gramsciego, która stanowiła dla nich inspirację, szczególnie 
w sposobie rozumienia funkcji historii w życiu społecznym. Wpisywali się w ten 
sposób zresztą w tradycję wydawnictwa Einaudi, założonego w 1933 r. przez gru

10 Idem, La transizione dall’antichità al feudalesimo, [w:] Storia d’Italia. Annali, red. R. R o 
m a n o, C. V i v a n t i, t. I: Dal feudalesimo al capitalismo, Torino 1978, s. 3–109.
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pę antyfaszystowskich intelektualistów, a poprzez swe publikacje od lat aktywnie 
uczestniczącego w debacie politycznej i kulturalnej toczącej się we Włoszech. 
Kolejne tomy „Storia d’Italia” ukazywały się zaledwie w kilka lat po wydarze
niach 1968 r. (1972–1976), które wstrząsnęły włoskimi środowiskami akade
mickimi11. Projekt serii rodził się właśnie w owym burzliwym okresie i jest na 
swój sposób świadectwem ówczesnej atmosfery intelektualnej. Proponując no
we i kontrowersyjne spojrzenie na dzieje Włoch, wydawcy włączali się w nurt 
odnowy historiografii włoskiej, postulujący uwolnienie jej od obciążeń nacjona
lizmu i idealizmu, a jednocześnie widzieli w pisaniu nowej historii instrument 
dalekosiężnego oddziaływania politycznego. Mimo otwarcie deklarowanych przez 
redaktorów inspiracji marksistowskich, które wpłynęły na zakres i układ podej
mowanej tematyki, dobór autorów opierał się na kryterium merytorycznym. Na 
kartach „Storia d’Italia” spotkali się badacze reprezentujący różne szkoły metodo
logiczne i historiozoficzne, jak chociażby Carlo G i n z b u r g, Jacques L e  G o f f 
czy Giovanni M i c c o l i.

„Storia d’Italia” wywołała burzę we Włoszech, zyskała szeroki oddźwięk 
również za granicą, przyjmowana przychylnie szczególnie w kręgach lewicowych 
intelektualistów. Wzbudziła zainteresowanie także w Polsce, m.in. wśród history
ków skupionych wokół Mariana Małowista. Nie ulega wątpliwości, że także na tle 
historiografii europejskiej synteza ta była wydarzeniem zarówno ze względu na 
nowatorstwo ujęcia, przewartościowanie tradycyjnej hierarchii problemów podej
mowanych w wielkich historiach narodowych, jak i jawnie i bez oporów deklaro
wane zaangażowanie w dyskurs polityczny i społeczny.

Sukces, wyrażający się również w liczbie sprzedanych egzemplarzy, skłonił 
wydawnictwo Einaudi do kontynuacji przedsięwzięcia w ramach nowej serii „Storia 
d’Italia. Annali”. Poszczególne tomy miały być rozwinięciem zagadnień zasygna
lizowanych w sześciotomowej „Historii Włoch”. W jej ramach publikowano tak
że syntezy, ukazujące w ujęciu historycznym problemy istotne z punktu widzenia 
aktualnej sytuacji Włoch (zob. np. najnowszy tom dotyczący migracji, wydany 
w 2009 r.). Pierwszy tom serii zatytułowany „Dal feudalesimo al capitalismo” uka
zał się w 1978 r. i poświęcony był niemal w całości zagadnieniom historii go
spodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem historii agrarnej. W międzynarodo
wym gronie autorów znalazło się dwóch Polaków: Karol Modzelewski i Marian 
M a ł o w i s t . Jednak wpływy polskiej myśli historycznej sięgały głębiej i doty
czyły samego sposobu rozumienia feudalizmu i kapitalizmu jako formacji eko
nomiczno–ustrojowych, czytelnego w konstrukcji omawianego tomu. Szczególną 
rolę odegrały w tym względzie niewątpliwie prace Witolda K u l i. „Teoria eko
nomiczna ustroju feudalnego” jego autorstwa ukazała się we Włoszech w 1972 r. 

11 Storia d’Italia, t. I–VI, Torino 1972–1976.
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(również w wydawnictwie Einaudi) i stała się szybko jednym z kanonicznych tek
stów nowej historiografii włoskiej12.

Synteza Karola Modzelewskiego już w dwa lata po publikacji we Włoszech 
została wydana w polskiej wersji językowej w tomie „Italia”, redagowanym przez 
Eleonorę T a b a c z y ń s k ą13, nie wymaga zatem dokładniejszego streszczania 
w tym miejscu. Warto natomiast zauważyć, że wiele sformułowanych tam pro
pozycji i postulatów badawczych do dziś pozostaje aktualne. Należy do nich np. 
rozważana przez Karola Modzelewskiego — w odniesieniu do nowych wów
czas propozycji formułowanych m.in. przez Maurice’a L o m b a r d a14 — kwe
stia roli inwazji arabskiej w gospodarce europejskiej wczesnego średniowiecza. 
Modzelewski proponował badać to zagadnienie w szerokim kontekście porów
nawczym, z uwzględnieniem nie tylko ekonomicznych, ale również społecznych 
aspektów spotkania kultur. Za próbę realizacji tego postulatu uznać można nie
dawno opublikowaną syntezę Chrisa W i c k h a m a, wskazująca na wielopłasz
czyznowe powiązania między odmiennymi kulturowo obszarami wokół Morza 
Śródziemnego15. Przedmiotem żywej dyskusji pozostaje nadal analizowana przez 
Modzelewskiego sytuacja miast italskich przed i po podboju longobardzkim. 
W ostatnich latach znaczący przyrost danych archeologicznych pozwolił rozwiać 
część wątpliwości związanych z interpretacją skąpych źródeł pisanych.

Z perspektywy przyszłych badań Karola Modzelewskiego, najistotniejszą 
część syntezy opublikowanej w „Storia d’Italia. Annali” stanowi ta, która doty
czyła dziejów państwa Longobardów. Modzelewski wiele miejsca poświęcił ana
lizie stosunków między ludnością rzymską a najeźdźcami i wzajemnych wpły
wów kulturowych, zagadnieniu szeroko dyskutowanemu przez badaczy w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, także w związku z nowymi odkryciami 
archeologicznymi dokonanymi w owym czasie, między innymi za sprawą pol
skich badaczy16. Jednym z najistotniejszych punktów odniesienia były prace Gian 
Piero B o g n e t t i e g o , historyka i archeologa, którego badania na dobrą sprawę 
zapoczątkowały nowoczesne studia nad dziejami Longobardów we Włoszech17. 
Modzelewski zetknął się z Bognettim podczas swego pobytu na stypendium 
w Wenecji (Bognetti był wówczas dyrektorem Istituto di Storia della Società e del
lo Stato Veneziano Fondazione Cini) i choć w owym czasie zainteresowania mło

12 W. K u l a, Teoria ekonomiczna systemu feudalnego, Warszawa 1962, tłum. włoskie: Teoria eco
nomica del sistema feudale. Proposta di un modello, Torino 1972.

13 K. M o d z e l e w s k i, Społeczeństwo i gospodarka, [w:] Italia, red. E. T a b a c z y ń s k a, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1980 (Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, 10), s. 149–274.

14 M. L o m b a r d, Éspaces et réseaux du Haut Moyen–Age, Paris 1972.
15 C. W i c k h a m, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400–800, 

Oxford 2005.
16 Vide E. i S. T a b a c z y ń s c y, Zarys kultury Longobardów, [w:] Italia, s. 9–148.
17 G. V i s m a r a , Gian Piero Bognetti storico dei Longobardi, [w:] G. P. B o g n e t t i, L’età 

longo barda, t. I, Milano 1966, s. V–XIX.
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dego polskiego historyka kierowały się w stronę innej tematyki, to jednak w la
tach siedemdziesiątych problematyka longobardzka stawała się mu coraz bliższa. 
Wynikało to po części z bezpośrednich kontaktów z badaczami z Instytutu Historii 
Kultury Materialnej PAN, z którymi współpracował już podczas swego pierwszego 
pobytu we Włoszech (Lech Leciejewicz, Eleonora i Stanisław Tabaczyńscy), pro
wadzącymi prace na stanowiskach longobardzkich (wykopaliska w Castelseprio, 
Capaccio Vecchia, Civita d’Ogliara i in.). Modzelewski ustosunkowywał się kry
tycznie do wielu twierdzeń Bognettiego, m.in. dotyczących ekonomicznych pod
staw egzystencji Longobardów w Italii czy statusu ludności rzymskiej pod ich 
panowaniem, doceniał jednak odwagę tego badacza w przełamywaniu utartych 
historiograficznych schematów (np. dotyczących ciągłości instytucjonalnej miast 
późnoantycznych i wczesnośredniowiecznych)18.

W studium Modzelewskiego napisanym do „Storia d’Italia. Annali”, ale tak
że w późniejszych badaniach, szczególne miejsce zajmują rozważania dotyczące 
statusu prawnego i społecznego poszczególnych kategorii ludności żyjącej pod pa
nowaniem królów longobardzkich w VI–VIII w. Dużo miejsca autor poświęcił pro
blemowi arimannów, czyli wolnych wojowników longobardzkich, których starsza 
historiografia niemiecka utożsamiała z tzw. „wolnymi królewskimi” (Königsfreie) 
epoki wczesnych monarchii sukcesyjnych. W krytyce tej teorii Modzelewski od
woływał się do ustaleń Giovanniego T a b a c c o, turyńskiego badacza historii spo
łeczno–ustrojowej, który przyczynić się miał do odnowy tego nurtu badań w hi
storiografii włoskiej (tzw. szkoła turyńska). Praca Tabacco z 1966 r. „I liberi del 
re”19 wpłynęła na późniejsze studia Modzelewskiego nad prawem longobardzkim, 
a nazwisko tego badacza, obok Hansa K. Schulzego, często przywoływał w swoich 
studiach jako przykład odwagi badawczej20. Ów wpływ widoczny jest szczególnie 
w sposobie rozumienia kategorii wolności jako ściśle związanej z wypełnianiem 
powinności wojskowych i podkreślaniu więzi, którą fakt pełnienia owej służby 
ustanawiał między władcą–wodzem a każdym z wolnych, niezależnie od jego sta
tusu majątkowego i pełnionej funkcji. Pogląd ten, zarysowany już w monografii 
poświęconej chłopom polskim wczesnego średniowiecza21, pełny wyraz znalazł 
w „Barbarzyńskiej Europie”22. 

W kolejnych latach Karol Modzelewski wielokrotnie powracał do problema
tyki longobardzkiej, traktując ją jako punkt wyjścia badań porównawczych nad 
organizacją społeczeństw europejskiego barbaricum. Ustalenia poczynione na 

18 K. M o d z e l e w s k i, Społeczeństwo, s. 217–218.
19 G. T a b a c c o, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spoleto 1966; cf. idem, Dai 

possessori dell’età carolingia agli esercitali dell’età longobarda, „Studi Medievali”, t. X, 1970, nr 1, 
s. 221–268.

20 K. M o d z e l e w s k i, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 207n.
21 Idem, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987, s. 44n.
22 Idem, Barbarzyńska Europa, s. 207n.
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podstawie analizy praw longobardzkich, publikowane w kolejnych artykułach, 
a podsumowane w „Barbarzyńskiej Europie”, przetłumaczonej na język włoski 
w 2008 r.23, spotkały się z zainteresowaniem historyków włoskich i stały przed
miotem dyskusji. Debata toczy się m.in wokół kwestii terytorialnego lub osobo
wego charakteru prawa longobardzkiego (Modzelewski, wbrew opinii większości 
badaczy włoskich, opowiada się konsekwentnie za zasadą osobowości prawa), 
przetrwania późnorzymskiego systemu fiskalnego w Królestwie Longobardów czy 
od strony metodologicznej — możliwości wykorzystania longobardzkich analogii 
do interpretacji instytucji życia społecznego innych ludów barbarzyńskiej Europy. 
Istotną część owej debaty stanowi wywiad dla internetowego czasopisma „Reti 
Medievali”, publikowany w bieżącym numerze „Przeglądu Historycznego”.

23 Idem, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano–cristiana, tłum. 
D. F a c c a, Torino 2008.
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Pamięć o dyktaturach i kultura historyczna  
w Europie Wschodniej i Południowej.  

Zestawienie ujęć porównawczych

„Dokąd od komunizmu? — pytał Karol Modzelewski w opublikowanej 
w 1993 r. książce. Wprawdzie proponowane odpowiedzi: „wolność”, „gospodarka 
rynkowa” lub „Unia Europejska” sprawiły, że w przestrzeni politycznej zagadnie
nie straciło nieco na aktualności, nadal jednak przysparza kłopotów socjologom, 
historykom i politologom. Nic dziwnego, że już w 1992 r. amerykańskie czaso
pismo fachowe „Problems of Communism” zmieniło swój tytuł na „Problems of 
Post–Communism”, a w 2000 r. Charles King proklamował wręcz post–postcom
munism. Problemy z definicją naukową pokazują, jakie znaczenie dla społeczeństw 
na obszarze dawnej hegemonii ZSRR w Europie ma dyktatorska przeszłość. 
Dlatego też tytuły wydanych w 2010 r. dwóch tomów zbiorowych pod redakcją 
amerykańskiej historyczki bułgarskiego pochodzenia Marii T o d o r o v e j  brzmią 
„Remembering Communism” i „Post–Communist Nostalgia”.

Poniższy tekst zawiera rozważania na temat związku między transformacją 
a pamięcią dyktatury. W tym celu autor posłużył się podwójnym porównaniem. 
Z jednej strony zestawił kultury historyczne postkomunistycznych społeczeństw 
Europy Środkowej i Wschodniej, z drugiej włączył do analizy komparatystycznej 
przejście od dyktatury do demokracji, które miało miejsce w latach siedemdziesią
tych XX w. w Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Okazało się przy tym, że dostrzeżona 
przez Joachima Lelewela na początku XIX stulecia „Historyczna paralela Hiszpanii 
z Polską” dwieście lat później nadal jest obiecującą metodologicznie i wartościo
wa poznawczo. W obu społeczeństwach (podobnie jak u ich bezpośrednich sąsia
dów z południa i wschodu Europy) pamięć o dyktaturze jest w jakiś sposób żywa, 
czego, przede wszystkim z powodów pokoleniowych, nie można powiedzieć o po
zostałej części kontynentu. Kto może o tym wiedzieć lepiej, niż zaangażowany 
politycznie historyk Karol Modzelewski?
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118 STEFAN TROEBST

* * *

W roku 1951 Maurice D u v e r g e r, francuski politolog i socjaldemokrata uro
dzony w 1917 r., zyskał europejski rozgłos formułując „prawo Duvergera” mó
wiące, że wybory większością względną w okręgach jednomandatowych sprzy
jają wykształceniu się systemu dwupartyjnego1. Dziesięć lat później opublikował 
książkę „De la dictature”, w której porzucił suchą socjologiczną statystykę wybor
czą i uderzył w tony emocjonalne a nawet dramatyczne:

Dyktatura nieustannie zagraża naszemu pokoleniu: przyzwyczailiśmy się już, że 
skrada się wokół nas jak dzika bestia, której ryk budzi nas czasem ze snu, która 
niekiedy podchodzi tak blisko, że czujemy jej oddech. Każdy etap naszego życia 
jest naznaczony tyranią. Mussolini wstępował na Kapitol, gdy graliśmy jeszcze 
w kulki; Hitler pojawił się, gdy weszliśmy w wiek młodzieńczy; Franco i Pétain 
wkroczyli na arenę, gdy stawaliśmy się młodymi mężczyznami; demokracje lu
dowe powstały wraz z osiągnięciem dojrzałości; potem przyszła kolej na wojsko
wych na Środkowym Wschodzie, na koniec także i u nas2.

Duverger miał oczywiście na myśli powstanie piątej Republiki i dyktatorskie 
uprawnienia jej prezydenta. „Bestia dyktatury” została tu przedstawiona jako fe
nomen ogólnoeuropejski — jako drapieżnik, którego wcale nie zabito w 1945 r. 
i który następnie siał postrach bynajmniej nie ograniczając się wyłącznie do ra
dzieckiego obszaru wpływów. Duverger nie tylko zwraca uwagę na transnarodowy 
charakter dyktatury jako formy sprawowania władzy, ale również traktuje doświad
czenie dyktatury i stałego nią zagrożenia jako rys pokoleniowy. Jego chronologia, 
zaczynająca się od Mussoliniego w roku 1922 i Hitlera w 1933, poprzez Franco 
w 1939 i Pétaina w 1940, prowadzi aż do de Gaulle’a w roku 1958.

W 1961 r. niebezpieczeństwo dyktatury w Europie było z perspektywy Du
vergera endemiczne, wszechobecne i nieustające. Na początku XXI w. wygląda to 
wprawdzie nieco odmiennie, ale spojrzenie na wiek XX — a zwłaszcza na okres 
po 1961 r. — uświadamia, że było inaczej: Portugalia i Hiszpania były wów
czas dyktaturami, podobnie jak Związek Radziecki i pozostałe państwa Układu 
Warszawskiego oraz Jugosławia Josipa Broz–Tity i Albania Enwera Hodży; 
w 1967 r. junta wojskowa ustanowiła trwającą do 1974 r. władzę dyktatorską 
w Grecji; w latach 1987–2000 Serbią dyktatorsko rządził Slobodan Milošević; od 
1990 r. wschodnia część Republiki Mołdowa znajduje się pod władzą kliki funk
cjonariuszy partyjnych, menedżerów i służb specjalnych pochodzących z późnego 
ZSRR; w 1994 r. Aleksander Łukaszenka ustanowił funkcjonujący do dziś auto
rytarno–represywny system prezydencki na Białorusi. Dyktatura nie należy więc 
w Europie do przeszłości. Z całą pewnością nie należy do niej także zmaganie się 
ze społecznymi skutkami minionych reżimów dyktatorskich. 

1 M. D u v e r g e r, Les partis politiques, Paris 1951.
2 Idem, De la dictature, Paris 1961, s. 7.
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Niniejsze studium stawia sobie dwa cele: po pierwsze, ma dać przegląd teo
rii, metod, kategorii badawczych i regionalnych odmian porównawczych badań 
nad dyktaturami południowo– i wschodnioeuropejskimi. Główny nacisk położo
no na prace poświęcone sposobowi, w jaki społeczeństwa postautorytarne i po
sttotalitarne przezwyciężały skutki dyktatury i formom pamięci o niej — tutaj 
podaję również odnośną literaturę przedmiotu i zaznaczam trendy badawcze. Po 
wtóre, opisane i poddane analizie zostaną najnowsze południowo– wschodnio– 
i ogólnoeuropejskie przejawy rozrachunku z dyktaturą. Przy czym porównawcze 
i analityczne modele badań nad dyktaturami i wzorami demokratyzacji autorstwa 
Hannah A r e n d t , Juana J. L i n z a  i Alfreda S t e p a n a , jak również Wolfganga 
M e r k e l a , posługujące się zadziwiająco „historyczną” argumentacją, posłużą za
równo jako punkt odniesienia, jak i jako obiekt polemiki.

PORÓWNANIE (PAMIĘCI) DYKTATUR

Rzut oka na Europę dowodzi, że pokolenia ukształtowane przez traumatycz
ne doświadczenia zbiorowe — Duverger jest tutaj prototypowy! — współtworzą 
następnie kultury pamięci społeczeństw narodowych. We współczesnej Europie 
Zachodniej i Północnej pamięć o dyktatorskich reżimach i/lub okupacji przez ob
ce mocarstwo wygasa; jedynie nieliczni z obecnie żyjących doświadczyli faszy
zmu Mussoliniego, rządów Vichy czy też niemieckiej okupacji Norwegii. Co in
nego Europa Południowa i Wschodnia: blisko połowa Greków, Portugalczyków 
i Hiszpanów ma w żywej pamięci dyktatury rządzące do połowy lat siedem
dziesiątych minionego stulecia, a procent tych, którzy dorastali w „przeregulo
wanych” społeczeństwach Związku Radzieckiego i pozostałych państw Układu 
Warszawskiego, jak również w Albanii i Jugosławii jest jeszcze wyższy. Tu za
tem tkwi podobieństwo, łączące część „zachodnich” Europejczyków z Południa 
ze „wschodnimi”, a zarazem różnica między nimi a północną — szczęśliwszą? 
— częścią „zachodnich” Europejczyków. A więc obok granicy między Północą 
a Południem, i drugiej, od 1945 r. rozdzielającej europejskie kultury pamięci na 
„Zachód” i „Wschód” czy też wręcz na pamięć Zagłady z jednej i Gułagu z drugiej 
strony, i obok linii Jałta — Stalingrad3 oddzielającej Europę Środkowo–Wschodnią 
od państw WNP, istnieje przynajmniej jeszcze jedno kryterium dzielące kultury 

3 Ch. S. M a i e r, Heisses und kaltes Gedächtnis. Zur politischen Halbwertzeit des faschistischen 
und kommunistischen Gedächtnisses, „Transit. Europäische Revue” t. XXII, 2001/2002, s. 153–165; 
S. T r o e b s t, Holodomor oder Holocaust?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” nr 152 z 4 lipca 2005, 
s. 8; idem, Jalta versus Stalingrad, GULag versus Holocaust. Konfligierende Erinnerungskulturen im 
grösseren Europa, „Berliner Journal für Soziologie” t. XV, 2005, nr 3, s. 381–400; U. A c k e r m a n n, 
Das gespaltene Gedenken. Eine gesamteuropäische Erinnerungskultur ist noch nicht in Sicht, „Inter
nationale Politik”, t. LXI, 2006, nr 5, s, 44–48; H.–A. W i n k l e r, Erinnerungswelten im Widerstreit. 
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pamięci kontynentu na wyobrażone „centrum” oraz liczne „peryferia”. Dla dwóch 
z tych „peryferiów”, wschodniego i południowego, wspólna jest właśnie pamięć 
o dyktatorskich reżimach.

Carola S a c h s e  i Edgar Wo l f r u m  zestawili niedawno na potrzeby więk
szego projektu badawczego poświęconego wychodzeniu z dyktatury i społeczeń
stwu obywatelskiemu w Europie precyzyjny katalog pytań, dotyczących tego pro
blemu:

Do jakiej pamięci odwołuje się zbiorowość ludzka żyjąca w starych lub nowych 
granicach po upadku wspólnie, choć w zróżnicowany sposób doświadczonej dyk
tatury, w momencie, gdy konieczna staje się konstrukcja tożsamości narodowej 
odpowiadającej nowym warunkom i obowiązującej w przyszłości lub też wy
tworzenie nowego wyobrażenia o własnym narodzie? Jaka część historii uznana 
zostanie za godną pamięci i nieodzowną dla istnienia narodu, a jaka zostanie od
rzucona? Jakie znaczenie ma w tym kontekście świeża jeszcze pamięć o dykta
torskiej przeszłości, czy jest ona pielęgnowana, czy wręcz przeciwnie, przemilcza 
się ją? Co decyduje o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu i jaką rolę grają w tym 
bezpośrednie doświadczenia jednostek? Jacy aktorzy społeczni wychodzą pod
czas tego procesu na plan pierwszy: państwo, rząd, społeczeństwo obywatelskie 
ujęte w stare bądź nowe struktury organizacyjne, intelektualiści, partie, media, 
instytucje edukacyjne? Jaką rolę odgrywają „sprawcy”, wielcy i mali uczestnicy 
systemu, przeważnie usiłujący stać się niewidzialnymi? W jaki sposób do głosu 
dochodzą ofiary, domagające się uznania ich cierpień w więzieniach, obozach, 
zakładach psychiatrycznych czy też wskutek dopuszczonej lub zainicjowanej 
przez państwo dyskryminacji i zaprzepaszczonych życiowych szans? Kto i jak 
przypisuje sobie status ofiary i kto jest za takową uznawany przez swoje otocze
nie społeczne, kto zaś ulega ponownej stygmatyzacji?4

I dalej:
Kto pamięta? Co jest pamiętane? Co nie? [...] Jak przedstawia się kwestia ak
tywnego zapominania i celowego wyparcia? Czy istnieją konkurencyjne pamięci 
i jak mogą być artykułowane? Czemu wspomnienia świadków historii i wielopo
koleniowa pamięć rodzinna często przeczą wynikom badań naukowych? Jakim 
przemianom podlegają pamięć i zapominanie w wyniku upływu czasu i oddziały
wania przemian społecznych, decyzji politycznych, wyroków sądowych i poczy
nań administracyjnych, jak na przykład karanie bądź amnestionowanie sprawców 
czy też restytucja pewnych, pomijanych wcześniej grup ofiar?5

Europas langer Weg zu einem gemeinsamen Bild von Jahrhundert der Extreme, [w:] Antisemitismus 
und Erinnerungskulturen im postkommunistischen Europa, red. B. K a u f f m a n n, B. K e r s k i, Osna
brück 2006, s. 105–116.

4 C .  S a c h s e,  E .  Wo l f r u m, Stürzende Denkmäler. Nationale Selbstbilder postdiktatorischer 
Gesellschaften in Europa — Einleitung [w:] Nationen und ihre Selbstbilder. Postdiktatorische Gesell
schaften in Europa, red. R. F r i t z, C .  S a c h s e,  E .  Wo l f r u m, Göttingen 2008, s. 7–35, tu s. 12.

5 Ibidem, s. 13 –14.
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Zastosowanie tego obszernego (a przy tym bynajmniej nie kompletnego) ka
talogu do wspomnianych powyżej „peryferyjnych” dyktatur Europy Południowej 
i Wschodniej, badanie znaczenia tych pytań dla państwowej polityki historycznej 
i obywatelskiej kultury pamięci w tymczasem już zdemokratyzowanych bądź de
mokratyzujących się społeczeństwach, a nawet samo porównanie zarówno dyk
tatorskiej przeszłości, jak i postdyktatorskiej teraźniejszości, jest równoznaczne 
z „sondowaniem nieprzeniknionego obszaru”6. Istnieją wprawdzie liczne histo
ryczne, socjologiczne i politologiczne opracowania dziejów europejskich dykta
tur, niekiedy o charakterze porównawczym, jednak punkt ciężkości leży w nich 
przeważnie na konfrontacji narodowego socjalizmu ze stalinizmem, względnie 
radzieckim komunizmem7. Wprawdzie socjalistyczne reżimy radzieckiego typu 
porównuje się niekiedy między sobą, jednak niezmiernie rzadko z dyktaturami 
Europy Południowej — jest tu kilka ważnych wyjątków, o których będzie jeszcze 
mowa. Pozostałe opracowania i prace zbiorowe koncentrują się na poszczególnych 
narodowych przypadkach z Europy Wschodniej lub Południowej, niekiedy też za
równo z jednej, jak i z drugiej, nie przeprowadzając jednak bezpośrednich porów
nań8. Przy czym także i tu można zaobserwować wyjątki — przede wszystkim 

6 H. K ö n i g, Statt einer Einleitung: Europas Gedächtnis. Sondierungen in einem unubersichtli
chen Gelande, [w:] Europas Gedächtnis. Das neue Europa zwischen nationalen Erinnerungen und 
gemeinsamer Identitat, red. H. K ö n i g,  J. S c h m i d t,  M. S i c k i n g, Bielefeld 2008, s. 9–37. Cf. 
H. K ö n i g, Von der Diktatur zur Demokratie oder Was ist Vergangenheitsbewltigung, [w:] Vergangen
heits bewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, red. H. K ö n i g,  M. K o h l s t r u c k, 
A. Wo l l, Wiesbaden 1998, s. 371–392.

7 Cf. zarys problemu w: P. S t e i n b a c h, Zur Wahrnehmung von Diktaturen im 20. Jahrhundert, 
„Aus Politik und Zeitgeschichte”, t. LI–LII, 2002, s. 36–43; idem, Diktaturen im 20. Jahrhundert — 
Kategorien, Vergleiche, Probleme, „Der Burger im Staat”, t. LVI, 2006, nr 3, s. 140–148 (to samo 
w: Lange Schatten. Bewältigung von Diktaturen red. A. B o r g s t e d t,  S. F r e c h,  M. S t o l l e, 
Schwalbach 2007, s. 17–47), a także D. S c h m i e c h e n –A c k e r m a n n, Moglichkeiten und Grenzen 
des Diktaturvergleichs, „Totalitarismus und Demokratie”, t. II, 2005, nr 1, s. 15– 38, jak również 
zwięzły zarys w: D. Schmiechen–Ackermann, Diktaturen im Vergleich, Darmstadt 2002 [wyd. drugie 
2006]. Cf. także Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared, red. M. G e y e r, S. F i t z 
p a t r i c k, Cambridge 2009; Ordnung durch Terror. Gewaltexzesse und Vernichtung im national
sozialistischeund im stalinistischen Imperium, red. J. B a b e r o w s k i,  A. D o e r i n g –M a n t e u f f e l, 
Bonn 2006; Diktaturen in Deutschland — Vergleichsaspekte. Strukturen, Institutionen und Verhalten
sweisen, red. G. H e y d e m a n n, H. O b e r r e u t e r, Bonn 2003; D. D i n e r, Gedächtnis und 
Erkenntnis. Nationalsozialismus und Stalinismus im Vergleich „Osteuropa”, t. L, 2000, nr 6, s. 698–
708; D. B e y r a u, Nationalsozialistisches Regime und Stalin–System. Ein riskanter Vergleich, ibidem, 
s. 709–720; Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison, red. I. K e r s h a w, M. L e w i n, 
Cambridge 1997; Die doppelte deutsche Diktaturerfahrung. Drittes Reich und DDR — ein historisch–
politikwissenschaftlicher Vergleich, red. L. K u h n h a r d t  [i in.], Frankfurt am Main [wyd. 2, 1996] 
oraz P. B r o o k e r, Twentieth–Century Dictatorships. The Ideological One–Party States, Houndsmill 
1995. Cf. także ekscentryczne tezy W. W i p p e r m a n n a, Damonisierung durch Vergleich. DDR und 
Drittes Reich, Berlin 2009.

8 Tak np. w Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the 
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Polskę i Hiszpanię9 — które potwierdzają regułę w tym sensie, że jeszcze dotkli
wiej unaoczniają brak porównań z innymi przypadkami i grupami kontrolnymi. 
Równie ubogo prezentuje się stan badań porównawczych nad europejskimi, a na
wet światowymi pamięciami o dyktaturach10, które uwzględniałyby także strate
gie przezwyciężania ich, względnie rozrachunku z nimi11. Nieliczne są też analizy 
postdyktatorskich kultur pamięci i przejawów nostalgii. Ponadto także i tu w cen
trum zainteresowania znajdują się — obok włoskiego faszyzmu i jego znacze
nia dla pamięci12 — narodowy socjalizm oraz stalinizm, względnie pamięć o nich. 
Także i tu poszczególne narodowe przypadki nie są porównywane w perspektywie 
transnarodowej, europejskiej, transkontynentalnej czy też globalnej, lecz jedynie 
ze sobą zestawiane13. Warto przy tym odnotować, że badania dotyczące kultury 

Twentieth Century, red. J. W. B o r e j s z a,  K. Z i e m e r, New York–Oxford 2006 albo G. B e s i e r 
przy współpracy K. S t o k ł o s y, Das Europa der Diktaturen. Eine neue Geschichte des 20. Jahr
hunderts, München 2006.

9 Cf. literaturę cytowaną w przypisach 10, 73–76 i 81.
10 Jeśli wierzyć wyszukiwarce Google (ostatnie wejście 24 lutego 2010), zaproponowany w 2003 r. 

neologizm Diktaturerinnerungsvergleich (porównanie pamięci dyktatur), choć poręczny, nie przyjął 
się. Cf. S. T r o e b s t, „Diktaturerinnerungsvergleich”. Eine Einführung, [w:] Diktaturbewältigung, 
Erinnerungspolitik und Geschichtskultur in Polen und Spanien, red. S. T r o e b s t, München 2003, 
s. 1–10 oraz idem, „Diktaturerinnerungsvergleich” [w:] Diktaturbewältigung und nationale Selbs t
verge wisserung. Geschichtskulturen in Polen und Spanien im Vergleich, red. K. R u c h n i e w i c z, 
S.  T r o e b s t, Wrocław 2004, s. 27–35.

11 Interesujące, bo oparte na transeuropejskim porównaniu z odwołaniami do historii kultury: 
A. F l e s c h e n b e r g, Vergangenheitsaufklarung durch Aktenoffnung in Deutschland und Portugal 
Münster 2004, i przede wszystkim (o Słowacji i Polsce:) M. K n e u e r, Demokratisierung durch die 
EU. Süd– und Ostmitteleuropa im Vergleich, Wiesbaden 2007. Także w transatlantyckim ujęciu kom
paratystycznym: D. K e r s c h e r, Demokratisierung in Südosteuropa und den Andenländern. Die Fra
gilität des Verfassungs– und Rechtsstaates in Albanien, Bulgarien, Ecuador, Peru, Rumänien und 
Venezuela, Hamburg 2009.

12 Cf. gruntowne wprowadzenia: Ch. C o r n e l i s s e n,  L. K l i n k h a m m e r,  W. S c h w e n t  k e r, 
Nationale Erinnerungskulturen seit 1945 im Vergleich, [w:] Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien 
und Japan seit 1945, red. Ch. C o r n e l i s s e n,  L. K l i n k h a m m e r,  W. S c h w e n t k e r, Frankfurt 
am Main 2003, s. 9–27 oraz H. We l z e r,  C. L e n z, Opa in Europa. Erste Befunde einer vergleichen
den Tradierungsforschung [w:] Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand 
im europäischen Gedächtnis red. H. We l z e r, Frankfurt am Main 2007, s. 7–40. Cf. także 
Ch. C o r n e l i s s e n, Zur Erforschung von Erinnerungskulturen in West– und Osteuropa. Methoden 
und Fragestellungen [w:] Diktatur — Krieg — Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der 
Slowakei und Deutschland seit 1945, red. Ch. C o r n e l i s s e n,  R. H o l e c,  J. P e š e k, Essen 2005, 
s. 25–44 oraz A. L a n g e n o h l, Memory in Post–Authoritarian Societies, [w:] Cultural Memory 
Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, red. A. E r l l, A. N ü n n i n g, Berlin–New 
York 2008, s. 163–172.

13 Cf. odpowiednie tomy zbiorowe: Aufarbeitung der Diktatur — Diktatur der Aufarbeitung? 
Normierungsprozesse beim Umgang mit diktatorischer Vergangenheit, red. K. H a m m e r s t e i n, 
U. M ä h l e r t,  J. T r a p p e,  E. Wo l f r u m, Göttingen 2009; Geschichtsbilder in den postdiktatori
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pamięci Europy Wschodniej dość wyraźnie wyprzedzają prace poświęcone innym 
częściom kontynentu14. Jeśli chodzi o porównania, czy też dokładniej — zestawie

schen Landern Europas. Auf der Suche nach historisch–politischen Identitaten, red. G. B e s i e r, 
K. S t o k ł o s a, Berlin 2009; Vergangenheit in der Gegenwart. Vom Umgang mit Diktaturerfahrungen 
in Ost– und Westeuropa, red. T . G r o s s b ö l t i n g,  D. H o f m a n n,  Göttingen 2008; Nationen und 
ihre Selbstbilder...; „Transformationen” der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, red. 
B. F a u l e n b a c h, F.–J. Je l i c h, Essen 2006; Totalitarian and Authoritarian Regimes, tu zwłaszcza 
część IV; The Politics of Memory in Postwar Europe, red. R. L e b o w, N. R i c h a r d, W. K a n s t e i n e r, 
C. F o g u, Durham–London 2006; Nach Kriegen und Diktaturen. Umgang mit Vergangenheit als inter
nationales Problem — Bilanzen und Perspektiven fur das 21. Jahrhundert, red. A. K e n k m a n n, 
H. Z i m m e r, Essen 2005; Stalinism and Nazism. History and Memory Compared, red. H. R o u s s o, 
Lincoln–London 2004 (wyd. oryg. Stalinisme et nazisme: Histoire et memoire comparées, Bruxelles 
1999); Erinnerungskulturen im Dialog. Europäische Perspektiven auf die NS–Vergangenheit, red. 
C. L e n z, J. S c h m i d t, O. v o n  W r o c h e m, Hamburg–Münster 2002; Verbrechen erinnern. Die 
Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, red. V. K n i g g e, N. F r e i, München 2002; 
Memory and Power in Post–War Europe. Studies in the Presence of the Past, red. J.–W. M ü l l e r, 
Cambridge 2002 oraz Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheits
politik im internationalen Vergleich, red. P. B o c k, E. Wo l f r u m, Göttingen 1999. Cf. prace 
koncentrujące się na pamięci Zagłady: Transnationale Erinnerung. Der Holocaust im Fokus ge
schichtspolitischer Initiativen, red. J. K r o h, Frankfurt am Main–New York 2008; Echoes of the 
Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe, red. K.–G. K a r l s s o n, U. Z a n d e r, Lund 
2003 i D. L e v y, N. S z n a i d e r, Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust, Frankfurt am 
Main 2001 oraz na temat obrazowań w literaturze i sztuce Present tensions. European writers on over
coming dictatorships, red. K. K a i s e r o v a, G. R o h r b o r n, Budapest 2008 oraz J. V i n z e n t, 
OVERcoming DICTatorships. Contemporary East and West European Visual Inquiries. Ausstellungs
katalog, Bielefeld–Leipzig 2008. Tom Erinnerungsmanagement: Systemtransformation und Ver
gangen heitspolitik im internationalen Vergleich, red. J. L a n d k a m m e r, T. N o e t z e l, W. Z i m 
m e r l i, München 2006 nie odnosi się ani do Europy Południowej, ani do Wschodniej.

14 Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, Gewalt und Trauma im Osten Europas, red. 
M. S a p p e r, V. We i c h s e l, Berlin 2008; Contested and Shared Places of Memory. History and 
Politics in North Eastern Europe, red. M. L e h t i, J. H a c k m a n n, London 2008; D. M ü l l e r, 
Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im östlichen Europa [w:] Dimensionen der Kultur– und 
Gesellschaftsgeschichte. Festschrift fur Hannes Siegrist zum 60. Geburtstag, red. M. M i d d e l l, 
Leipzig 2007, s. 317–334; GegenErinnerung. Geschichte als politisches Argument im Transformation
sprozes Ost–, Ostmittel– und Südosteuropa, red. H. A l t r i c h t e r, München 2006; Der Kommunismus 
im Museum. Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa, red. V. Kn i g g e, 
U. M ä h l e r t, Köln–Weimar–Wien 2005; S. T r o e b s t, Postkommunistische Erinnerungskulturen im 
östlichen Europa. Bestandsaufnahme, Kategorisierung, Periodisierung�Postkomunistyczne kultury paBestandsaufnahme, Kategorisierung, Periodisierung�Postkomunistyczne kultury pa
mięci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja, Wrocław 2005; Umbruch im östli
chen Europa. Die nationale Wende und das kollektive Gedächtnis, red. A. C o r b e a –H o i s i e, 
R. J a w o r s k i, M. S o m m e r , Innsbruck 2004; Balkan Identities. Nation and Memory, red. M. T o 
d o r o v a, London 2004; Remembering Communism: Genres of Representation, red. M. T o d o r o v a, 
Brooklyn 2009; oraz Post–Communist Nostalgia, red. M. T o d o r o v a, Zs. G i l l e, New York–Oxford 
2010. Na aspekcie muzealnym koncentruje się  A. B a r t e t z k y, Visualisierung der Diktaturerfahrung. 
Der Kommunismus im Museum [w:] Neue Staaten — neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatli
cher Selbstdarstellung in Zentral– und Osteuropa seit 1918, red. A. B a r e t z k y, M. D m i t r i e v a, 
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nia poszczególnych przypadków, w badaniach komparatystycznych jednoznacznie 
dominuje temat narodowego socjalizmu, podczas gdy Europa Południowa pojawia 
się zupełnie wyjątkowo15. Kategoria pamięci bywa przy tym traktowana jedynie 
jako synonim politycznego, historycznego, względnie jurysdykcyjnego rozrachun
ku, jak to się dzieje np. w porównawczym studium Marka A r e n h ö v e l a  o de
mokracji i pamięci dyktatury, skądinąd faktycznie obejmującym całą Europę16.

Kulturom pamięci Portugalii, Grecji i Hiszpanii (w tym ostatnim przypadku 
wyjątek stanowią porównania z Polską) nie poświęcono niemal żadnych ujęć kom
paratystycznych — co zresztą można powiedzieć także o Europie Zachodniej17. 
Ponadto te trzy kraje bardzo rzadko stają się obiektem porównawczej analizy dyk
tatur w ramach regionu południowoeuropejskiego18. Komparatystyczne i trans
europejskie podejście charakteryzuje analizę znaczenia stalinizmu i pamięci, 
względnie niepamięci o nim dla Europy, przeprowadzoną przez Tony’ego J u d t a. 
Jednakże obok Związku Radzieckiego i jego państw satelickich pojawiają się tu 
nie Hiszpania, Portugalia czy Grecja, lecz — co poniekąd zrozumiałe — przede 
wszystkim Francja i Włochy, gdzie — zdaniem Judta — intelektualiści w dużej 

S. T r o e b s t, Köln–Weimar–Wien 2005, s. 221–232; na ten temat studium przypadku polskiego 
i bułgarskiego: I. M a i n, How Is Communism Displayed? Exhibitions and Museums of Communist 
Poland, [w:] Past for the Eyes. East European Representations of Communism in Cinema and 
Museums after 1989, red. O. S a r k i s o v a, P. A p o r , Budapest–New York 2008, s. 371–400; N. V u 
k o v, The „Unmemorable” and the „Unforgettable”. „Muzeumizing” the Socialist Past in Post–1989 
Bulgaria, ibidem, s. 307–334.

15 Dwa takie wyjatki, cf.: Zwischen Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kommunismus 
in Südosteuropa, red. U. B r u n n b a u e r, S. T r o e b s t, Köln–Weimar–Wien 2007 (włącznie z pamięU. B r u n n b a u e r, S. T r o e b s t, Köln–Weimar–Wien 2007 (włącznie z pamię
cią o komunizmie w Grecji) oraz Transnationale Erinnerungsorte. Nord– und südeuropäische Pers
pektiven, red. B. H e n n i n g s e n, H. K l i e m a n n –G e i s i n g e r, S. T r o e b s t , Berlin 2009 
(z Bliskim Wschodem wlącznie). Brak jak dotąd publikacji dokumentującej wiedeńską konferencję 
z 2007 r. na temat Nach–Bürgerkriege: Österreich, Spanien und Griechenland im Vergleich. 
Sprawozdanie z obrad ukazało się 11 września 2007 na stronie H–Soz–u–Kult, cf. <http://hsozkult.
geschichte.hu–berlin.de/tagungsberichte/id=1691> (wejście 27 lutego 2010).

16 M. A r e n h ö v e l, Demokratie und Erinnerung. Der Blick zurück auf Diktatur und Men
schenrechts verbrechen, Frankfurt am Main — New York 2000.

17 P. L a g r o u, The Legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945–1965, Cambridge 2000.

18 Tak np. w The Politics of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparative 
Perspective, red. P. N. D i a m a n d o u r o s, H.–J. P u h l e, R. G u n t h e r, Baltimore–London 1995; 
R. C h i l c o t e, Transitions from Dictatorship to Democracy: Comparative Studies of Spain, Portugal 
and Greece, Basingstoke 1990; Transitions from Authoritarian Rule, t. I: Southern Europe, red. 
G. O’D o n n e l l, P. C. S c h m i t t e r, L. W h i t e h e a d, Baltimore–London 1986 oraz A. Wi l l i a m s, 
Southern Europe Transformed: Political and Economic Change in Greece, Italy, Portugal and Spain, 
London 1984; B. K o h l e r, Politischer Umbruch in Südeuropa. Portugal, Griechenland, Spanien auf 
dem Weg zur Demokratie, Bonn 1981 jak również w ujęciu neomarksistowsko–postkolonialnym: 
N. P o u l a n t z a s, Die Krise der Diktaturen. Portugal, Griechenland, Spanien, Frankfurt am Main 
1975.
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mierze sami siebie poddali stalinizacji19. Analogicznie na porównaniach regio
nalnych średniego zasięgu z włączeniem przykładów spoza naszego kontynentu 
opierają się popularne ostatnio badania nad transitional justice w postdyktatorskiej 
Europie20. Gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że odnoszące się do współczesno
ści porównania Wschód — Południe w ogóle są nieczęste. Jednym z tych rzad
kich wyjątków jest analiza Davida D. L a i t i n a, porównującego postdyktatorskie 
nacjonalizmy i regionalizmy oraz wynikające z nich zagrożenia na przykładzie 
Hiszpanii, Ukrainy i Gruzji21. Z reguły badania nad stosunkami międzyetnicznymi 
oraz konfliktami w dyktaturach, byłych dyktaturach i w demokracjach ograniczają 
się do obszaru postradzieckiego jako punktu odniesienia i obiektu porównań — 
Irlandia Północna, Kraj Basków, „Padania” albo Korsyka pozostają poza polem 
widzenia22.

19 T. J u d t, Postwar. A History of Europe since 1945, New York 2005, szczegolnie rozdział VII: 
Culture Wars, s. 197–225. Cf. także idem, The Past Is Another Country: Myth and Memory in Postwar 
Europe „Daedalus”, t. XXI, 1992, nr 4, s. 83–118.

20 Jako pars pro toto cf. J. T r a p p e, Verjahrung, Rückwirkungsverbot und Menschenrechtsschutz 
— Standards strafrechtlicher Vergangenheitsaufarbeitung in Europa, [w:] Aufarbeitung der Diktatur..., 
s. 123–134; idem, Rumäniens Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit. Eine Untersuchung 
aus strafrechtlicher Perspektive, Göttingen 2009; Transitional Justice in Eastern Europe and the 
Former Soviet Union: Reckoning with the Communist Past, red. L. S t a n,  London 2008; Vergangen
heitsaufklärung durch Aktenöffnung; L. A r n o l d, Criminal Law as Reaction to System Crime. Policy 
for Dealing with the Past in European Transitions, [w:] Totalitarian and Authoritarian Regimes, 
s. 399–430; J. E l s t e r, Die Akten schliesen. Nach dem Ende von Diktaturen, Frankfurt am Main 2005; 
I. R é v, Retroactive Justice. Prehistory of Post–Communism, Stanford 2005; The Politics of Memory. 
Transitional Justice in Democratizing Societies, red. A. B a r a h o n a  d e  B r i t o, P. A q u i l a r 
F e r n a n d e z, E. G o n z a l e s, Oxford 2001; The Politics of Retribution in Europe. World War II and 
Its Aftermath, red. I. D e á k, J. T. G r o s s, T. J u d t , Princeton 2000; R. G. T e i t e l, Transitional 
Justice, Oxford 2000 oraz Transitional Justice: How emerging democracies reckon with former re
gimes, red. N. J. K r i t z, t. I–III, Washington 1995. Fundamentale dla Europy Wschodniej: T. G a r t o n 
A s h, Mesomnesie, „Transit. Europäische Revue”, t. XXII, 2001/2002, s. 32–48; idem Trials, purges, 
and history lessons: treating a difficult past in post–Communist Europe [w:] Memory and Power, 
s. 265–282.

21 D. L a i t i n, Nationalist Revivals and Violence, „Archives européennes de sociologie”, t. XXXVI, 
1995, nr 1, s. 3–43. Cf. także dwa tomy zbiorowe, porównujące Europę Zachodnią i Wschodnią: 
Radical Ethnic Movements in Contemporary Europe, red. F. D a f t a r y, S. T r o e b s t, New York–
Oxford 2003 i Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert. Ursachen von inter–ethnischer Gewalt im 
Vergleich, red. P. T h e r, H. S u n d h a u s s e n, Wiesbaden 2001 oraz zestawienie Europy Zachodniej 
z Ameryką Północną w: P. Wa l d m a n n, Ethnischer Radikalismus. Ursachen und Folgen gewaltsa
mer Minderheitenkonflikte am Beispiel des Baskenlandes, Nordirlands und Quebecs, Opladen 1989.

22 Cf. np. D. D. L a i t i n, Identity in Formation: The Russian–Speaking Populations in the Near 
Abroad, Ithaca–London 1998 oraz Nation–building and Ethnic Integration in Post–Soviet Societies. 
An Investigation of Latvia and Kazakhstan, red. P. K o l s t o, Boulder 1999 i National Integration and 
Violent Conflict in Post–Soviet Societies: The Cases of Estonia and Moldova, red. P. K o l s t o, Boulder 
2002.
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EKSKURS: DOPRECYZOWANIE POJĘĆ: KULTURA HISTORYCZNA,  
POLITYKA HISTORYCZNA, KULTURA PAMIĘCI

Nieczęsto zdarza się, by prognoza humanisty spełniła się w tak dużym stopniu, 
jak zapowiedź Jana A s s m a n a  z roku 1997. Autor ten stwierdził, że „wokół po
jęcia »pamięć« rozwija się nowy paradygmat w naukach o kulturze”23. Neologizm 
„kultura pamięci” (Erinnerungskultur) powstał w następstwie ponownego odkrycia 
w Niemczech na początku lat dziewięćdziesiątych prac Maurice’a H a l b w a c h s a 
i wszedł w użycie jako „ogólne określenie całości nienaukowych zastosowań hi
storii w przestrzeni publicznej”24, jak również „jako alternatywa dla odczuwanego 
jako nazbyt patetyczne sformułowania »rozrachunek z przeszłością«”25. Nie da się 
przy tym jasno oddzielić nowego „kluczowego pojęcia tutejszej historiografii”26 
od szerszego terminu „kultury historycznej” i jej części składowych: historiografii, 
polityki i powieści historycznej27. Christoph C o r n e l i ß e n  pojmuje kulturę pa
mięci jako „formalne pojęcie zbiorcze dla wszystkich możliwych form świadomej 
pamięci wydarzeń historycznych, osób i procesów [...] natury zarówno estetycznej, 
jak i politycznej czy też kognitywnej”28. Zbliża się w ten sposób do standardowej 
definicji kultury historycznej (Geschichtskultur), którą w 1989 r. sformułował „od
krywca” tego terminu czy też metody badawczej, Jörg R ü s e n:

Pojęcie „kultura historyczna” ma systematycznie powiązać kultywowany w na
uce kognitywny aspekt historycznej pracy z pamięcią z jej aspektem politycznym 
i estetycznym. Żaden z nich nie może istnieć bez drugiego i nakazem rozsądku 
jest uwzględnianie ich wszystkich w praktycznych zastosowaniach wiedzy hi
storycznej. Nauka, polityka i sztuka mogą się wzajemnie instrumentalizować na 
polu świadomości historycznej, ograniczając przy tym i przeinaczając brany pod 
uwagę aspekt wiedzy historycznej. Zachodzi to niemal zawsze wtedy, gdy nie 
dochodzi do rozgraniczenia poszczególnych aspektów kultury historycznej, gdy 

23 J. A s s m a n n, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München 1997, s. 11.

24 H. G. H o c k e r t s, Zugange zur Zeitgeschichte: Primarerfahrung, Erinnerungskultur, Ge
schichts wissenschaft [w:] Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, 
red. K. H. J a r a u s c h, M. S a b r o w, Frankfurt am Main–New York 2002, s. 39–73, tu s. 42.

25 Nationale Erinnerungskulturen seit 1945 im Vergleich, s. 12.
26 Ch. C o r n e l i s s e n, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff — Methoden — Perspektiven, 

„Geschichte in Wissenschaft und Unterricht”, t. LIV, 2003, nr 10, s. 548–563, tu s. 550.
27 W. H a r d t w i g, Geschichtskultur [w:] Lexikon der Geschichtswissenschaft. Hundert 

Grundbegriffe, red. S. J o r d a n, Stuttgart 2002, s. 112–115, tu s. 113. Cf. także Geschichtskultur. 
Theorie — Empirie — Pragmatik, red. B. M u t t e r, B. S c h ö n e m a n n, U. U f f e l m a n n, Weinheim 
2000.

28 Ch. C o r n e l i s s e n, Was heißt Erinnerungskultur?, s. 555.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



127PAMIĘĆ O DYKTATURACH I KULTURA HISTORYCZNA

w naiwnym poczuciu oczywistości każdego z nich nie bierze się pod uwagę ich 
wzajemnych powiązań czy odmienności29. 

A zatem, podczas gdy kultura historyczna kształtuje się pod przynajmniej czę
ściowym wpływem wyników badań historycznych (za pośrednictwem medialnego 
dyskursu historycznego), kultura pamięci pozostaje odporna na ich wpływ. W swej 
części publicznej, szczególnie w kontekstach postdyktatorskich, jest w pierwszym 
rzędzie produktem państwowych wytycznych w sferze symbolicznej, a tym sa
mym staje się kolejnym ogniwem polityki historycznej, przez długie lata kształto
wanej przez dyktatorskie reżimy z ich przywódcami, jednopartyjnością, głównymi 
ideologami i wojskowymi30. „Kultura pamięci i polityka historyczna — czytamy 
w typowym ujęciu przypadku Węgier przed i po 1989 r. autorstwa Évy K o v á c s 
i Gerharda S e e w a n n a  — to dwie strony tego samego medalu”31. Rzeczywiście 
w społeczeństwach postdyktatorskich oba te obszary w znacznym stopniu się po
krywają, czego dowodzi także wgląd w pięć „poziomów praktyki”, które Wolfgang 
K a s c h u b a  wymienia w apelu o „etnologiczne pojmowanie »polityki historycz
nej« w Europie”, dowodząc zarazem, że są one głównymi pasami transmisyjnymi 
kultury pamięci całego społeczeństwa.

Po pierwsze dyskurs publiczny w mediach o (własnej) historii; po drugie prze
strzenna i terytorialna koncepcja reprezentacji i symboliki wyznaczona przez 
miejsca upamiętnienia i pomniki; po trzecie symboliczna walka o znaki i treść 
„estetyki upamiętnienia”; po czwarte kanon rytualnych i estetycznych praktyk 
upamiętniających; po piąte cały katalog form i figur przekazywania wiedzy 
o przeszłości, jak opowiadania, serie wspomnieniowe, pamiątkowe zdjęcia, lo
kalne i narodowe podręczniki32. 

29 J. R ü s e n, Lebendige Geschichte. Grundzuge einer Historik III: Formen und Funktionen des 
historischen Wissens, Göttingen 1989, s. 10. Cf. idem, Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu 
einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken, [w:] Historische Faszination. Geschichtskultur heute, 
red. K. F u s s m a n n, H. T. G r ü t t e r, J. Rü s e n, Köln 1994, s. 3–26; Geschichtskultur, [w:] Handbuch 
der Geschichtsdidaktik, red. K. B e r g m a n n  i in., wyd. 5, Seelze–Velber 1997, s. 38–40.

30 H. K ö n i g, Erinnern und Vergessen. Vom Nutzen und Nachteil fur die Politik [w:] Ge schichts
politik und Gegenerinnerung, s. 27–40. Np.: E. Wo l f r u m, Geschichtspolitik in der Bundes
republik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990, Darmstadt 1999; 
C. L e g g e  w i e, E. M e y e r, „Ein Ort, an den man gerne geht”. Das Holocaust–Mahnmal und die 
deutsche Geschichtspolitik nach 1989, München–Wien 2005.

31 É. K o v á c s, G. S e e w a n n, Ungarn. Der Kampf um das Gedächtnis, [w:] Mythen der 
Nationen. 1945 — Arena der Erinnerungen, red. M. F l a c k e, t. II, Berlin 2004, s. 817–837, tu s. 817. 
Cf. także P. H a s l i n g e r, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der historischen Forschung 
zum östlichen Europa, „Zeitenblicke”, t. VI, 2007, nr 2, siehe <http://www.zeitenblicke.de/2007/2/
haslinger> (wejście 27 lutego 2010).

32 W. K a s c h u b a, Geschichtspolitik und Identitätspolitik. Nationale und ethnische Diskurse im 
Kulturvergleich [w:] Die Inszenierung des Nationalen. Geschichte, Kultur und die Politik der 
Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts, red. B .  B i n d e r, W. K a s c h u b a, P. N i e d e r m ü l l e r, 
Köln–Weimar–Wien 2001, 19–42, tu s. 24.
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W realnym socjalizmie polityka historyczna w bardzo dużym stopniu kształ
towała widoczną część społecznej kultury pamięci; pozostała część, nieoficjal
na, prywatna, indywidualna i rodzinna była niewielka, względnie niewidoczna. 
Niedawno moskiewski socjolog Borys D u b i n, analizując długofalowe efekty 
radzieckiej polityki historycznej wyraził wątpliwość, czy w putinowskiej Rosji 
„pamięć rodzinna stała się przestrzenią kontr–pamięci Gułagu”33. Najdalej od 
hegemonialnej radzieckiej normy odeszła Polska, gdzie Kościół katolicki wyko
rzystał możliwość publicznego oddziaływania także po to, by kształtować kulturę 
pamięci, zaś partia utraciła monopol na politykę historyczną już w 1980/1981 r. 
Dobrym przykładem może być wymuszony przez Solidarność w 1980 r. wysoki 
na 42 m Pomnik Poległych Stoczniowców przed Stocznią im. Lenina w Gdańsku, 
upamiętniający ofiary Grudnia 1970 r., czy też żałobne flagi przed portretami za
mordowanego przez tajne służby księdza Jerzego Popiełuszki, które w połowie lat 
osiemdziesiątych wisiały nie tylko w polskich kościołach, ale także przed nimi34.

Przełom roku 1989 wywołał wprawdzie wyraźne zmiany w relacjach między 
państwową i niepaństwową kulturą pamięci, dowartościowując tę ostatnią, jednak
że nadal funkcjonuje komunistyczny monopol upamiętniania, przybrawszy obecnie 
postać dominacji rządowej polityki historycznej nad inicjatywami obywatelskimi. 
Odpowiednikiem tego, co dawniej określano zbiorczym terminem „kierownictwo 
partyjno–państwowe” i co było najważniejszym aktorem społecznym kształtują
cym politykę historyczną, stała się dziś rządowa i prezydencka administracja, co 
oczywiście sprawia, że zmiana na urzędzie może oznaczać gwałtowny zwrot w po
lityce historycznej. Historiografia, która do 1989 r. była oficjalnym narzędziem 
ideologicznej legitymizacji dyktatury i oczywiście zarazem częścią aparatu biuro
kratycznego, musi znaleźć sobie miejsce w tej rozchwianej i pełnej napięć interak
cji między pamięcią państwową i obywatelską35. Również i w tym wypadku wypa
da zaznaczyć, że rola historiografii po upadku dyktatur jest w Europie Wschodniej 
zbadana dużo lepiej — niekiedy także w ujęciach porównawczych — niż w połu
dniowej części kontynentu36. 

33 B. D u b i n, Erinnern als staatliche Veranstaltung. Geschichte und Herrschaft in Russland, [w:] 
Geschichtspolitik und Gegenerinnerung, s. 57–65, tu s. 57.

34 J. K u b i k, The Power of Symbols against the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the 
Fall of State Socialism in Poland, University Park 1994.

35 S. T r o e b s t, Geschichtswissenschaft im postkommunistischen Ost(mittel)europa. Zwischen 
Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur, „Deutschland Archiv”, t. XLII, 2009, nr 1, s. 87–95.

36 Klio ohne Fesseln? Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus, red. A. I v a n i š e v i ć  [i in.], Wien 2002; (Re)Writing History. Historiography in 
Southeast Europe after Socialism, red. U. B r u n n b a u e r, Münster 2004; Narratives Unbound. 
Historical Studies in Post–Communist Eastern Europe, red. S. A n t o h i,  B. T r e n c s é n y i,  P. A p o r , 
Budapest 2007; M. G ó r n y, Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie 
Środkowowschodniej, Warszawa 2007; Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe 
after 1989, red. M. K o p e č e k, Budapest–New York 2008; S. T r o e b s t, Ein vergessener Para

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



129PAMIĘĆ O DYKTATURACH I KULTURA HISTORYCZNA

Podsumowując trzeba powiedzieć, że to kultura pamięci i polityka histo
ryczna, nie zaś kultura historyczna, polityka pamięci czy polityka upamiętniania, 
utrwaliły się w dyskursie publicznym jako stosunkowo jednoznaczne pojęcia37. 
Jedynie pojęcie polityki wobec przeszłości zachowało pewne znaczenie w kontek
ście prawnego rozrachunku z przeszłością za pośrednictwem transitional justice38. 
Pojęciowe zlanie kultury historycznej i kultury pamięci, które proponuje Christoph 
Cornelißen39, ma w naukowej debacie o społeczeństwach byłych dyktatur jeszcze 
mniej sensu, niż na innych polach badawczych, a to przez wzgląd na dominację 
państwowej polityki historycznej. Należałoby raczej rozszerzyć zaproponowany 
przez Rüsena hierarchiczny model kultury historycznej jako pojęcia nadrzędnego 
wobec historiografii, polityki historycznej i powieści historycznej o obywatelskie 
elementy kultury pamięci. 

„NIETOTALITARNA DYKTATURA WOJSKOWA”: BEZPOŚREDNIE PORÓWNANIE 
WSCHODNICH I POŁUDNIOWYCH DYKTATUR U HANNAH ARENDT

Jednym z najważniejszych wyjątków w kwestii porównania dyktatur na wscho
dzie i na południu są prace Hannah Arendt, która w opublikowanych w 1951 r. i do 
dziś szeroko dyskutowanych „Korzeniach totalitaryzmu” używa terminu „nietota
litarna dyktatura wojskowa”, odnosząc go do „Rumunii, Polski, państw bałtyckich, 
Węgier, Portugalii, wreszcie Hiszpanii” w okresie międzywojennym i odróżniając 
te kraje od współczesnych „dyktatur totalitarnych”, a więc radzieckiej pod rząda

digmenwechsel? Geschichtswissenschaft und Politik im östlichen Europa [w:] Clio–online–The
menportal Europäische Geschichte (2009), siehe <http://www.europa.clio–online.de/2009/Article=368> 
(wejście 27 lutego 2010).

37 H. S c h m i d, Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept. Zur Historisierung 
der Kategorie „Geschichtspolitik”. [w:] Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Erinnerungs
kulturen in Theorie und Praxis, red. idem, Göttingen 2009, s. 53–75; Geschichtspolitik. Wer sind ihre 
Akteure, wer ihre Rezipienten?, red. C. F r ö h l i c h, H.–A. H e i n r i c h, Stuttgart 2004; B. B i n d e r, 
W. K a s c h u b a, P. N i e d e r m ü l l e r, „Geschichtspolitik”: Zur Aktualitat nationaler Identitats
diskurse in europäischen Gesellschaften, [w:] Gesellschaften im Vergleich. Forschungen aus Sozial– 
und Geschichtswissenschaft, red. H. K a e l b l e, J. S c h r i e w e r, Frankfurt am Main 1998, s. 465–508; 
„Ein Ort, an den man gerne geht”. Jednak także tu wyjątki potwierdzają regułę, np. M. K o h l s 
t r u c k, Erinnerungspolitik: Kollektive Identität, Neue Ordnung, Diskurshegemonie, [w:] Politik
wissenschaft als Kulturwissenschaft. Theorien, Methoden, Problemstellungen, red. B. S c h w e l  l i n g, 
Wiesbaden 2004, s. 173–193 albo numer czasopisma „Transit” poświęcony „europejskiej polityce pa
mięci” — „Transit. Europäische Revue”, t. XXXV, 2008, s. 6–128.

38 Cf. przypis 20 oraz numer tematyczny czasopisma „Aus Politik und Zeitgeschichte” poświęco
ny polityce wobec przeszłości (nr 42, 2006 z 16 października 2006, vide <http://www.bpb.de/files/
IUUZMN.pdf> (wejście 27 lutego 2010).

39 Ch. C o r n e l i s s e n, Was heißt Erinnerungskultur?, s. 555.
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mi Stalina i narodowosocjalistycznej pod rządami Hitlera40. Zwróciła jednocześnie 
uwagę na to, że powstanie tych „nietotalitarnych dyktatur wojskowych” było efek
tem działań „ruchów totalitarnych”41. Przyczyny niepowodzenia wspomnianych 
ruchów, dążących do utworzenia „totalitarnej dyktatury” upatrywała w skromnych 
rozmiarach tych państw. Jej zdaniem, rządzące tam reżimy nie mogły „pozwolić 
sobie na władzę totalną, ponieważ brakowało im materiału ludzkiego by znieść 
straszliwe ofiary wymuszane przez totalitarny aparat władzy”42. Brak podobnych 
„ruchów totalitarnych” w przypadku monarchistycznych dyktatur w Albanii, 
Jugosławii i Bułgarii w okresie międzywojennym, a także w Grecji rządzonej 
w latach 1936–1941 przez dyktaturę Metaksasa jest prawdopodobnie przyczyną 
tego, że Arendt nie uwzględniła ich na swojej liście43. Podczas gdy „nietotalitarne 
dyktatury” w Europie Środkowej i Południowo–Wschodniej padły w latach 1939–
1944 ofiarą ekspansji totalitaryzmu Hitlera, a następnie (poza Grecją) Stalina, dla 
dyktatorskich reżimów Hiszpanii i Portugalii II wojna światowa nie stanowiła po
równywalnego przełomu. Niemniej przytoczona przez Arendt teza o braku zaso
bów, wyhamowującym totalitarny potencjał w zmodyfikowanej formie, zachowuje 
ważność także dla okresu powojennego. Dowodzi tego przykład „stalinowskiego 
prymusa” — Jugosławii, która w 1948 r. nie poddała się radzieckim ambicjom 
hegemonialnym, jednak już na początku lat pięćdziesiątych zmuszona była wo
bec dramatycznych problemów finansowych do częściowego otwarcia na Zachód. 
Nic innego nie tłumaczy faktu, że pierwotnie niewątpliwie totalitarne ambicje ti
toizmu ewoluowały później w kierunku samorządu pracowniczego, polityki nieza
angażowania, rodzinnej gospodarki prywatnej i wreszcie kontrolowanej wolności 
mediów44. Jedynie Albania z okresu zimnej wojny nie mieści się w zaproponowa
nym przez Arendt modelu: w tym małym i biednym kraju, oscylującym między 
Belgradem, Moskwą a Pekinem, narodowy komunista Hodża osiągnął prawdziwą 

40 H. A r e n d t, The Origins of Totalitarianism New York/NY 1951.Tu za niemiecką wersją roz
szerzoną przez autorkę: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, 
Totalitarismus, München 1986 [wyd. I, 1955], s. 664. Aktualny stan badań referuje U. B a c k e s, 
Totalitarismus und Transformation. Eine Einführung [w:] Totalitarismus und Transformation. Defizite 
der Demokratiekonsolidierung in Mittelund Osteuropa, red. U. B a c k e s, T. J a s k u ł o w s k i, A. P o 
l e s e, Göttingen 2009, s. 13–26.

41 H. A r e n d t, Elemente und Ursprünge, s. 665.
42 Ibidem.
43 Na temat tego rodzaju dyktatury cf. H. S u n d h a u s s e n, Die Königsdiktaturen in Südosteuropa. 

Umrisse einer Synthese, [w:] Autoritäre Regime in Ostmittel– und Südosteuropa 1919–1944, red. 
E. O b e r l ä n d e r, Paderborn 2001, s. 337–348 jak i studium przypadku Albanii: M. S c h m i d t –
N e k e, Entstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien (1912–1939). Regierungsbildungen, 
Herrschaftsweise und Machteliten in einem jungen Balkanstaat, München 1987.

44 S. R a m e t, The Three Yugoslavias: State–building and Legitimation 1918–2003, Bloomington/
IN 2006; eadem, Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the 
Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge 2005.
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totalitarną dyktaturę typu stalinowsko–maoistowskiego en miniature45. Z kolei po
za zakresem zainteresowań królewieckiej filozofki znalazł się szczególny przy
padek Czechosłowacji, w której międzywojenna tradycja demokratyczna została 
odnowiona w 1945 r. i dopiero trzy lata później padła ofiarą półlegalnego komuni
stycznego zamachu stanu46. 

Komponenta wojskowa, uwypuklana w opracowanym dla międzywojen
nej Europy modelu Arendt, była w partyjnych dyktaturach Europy Środkowo–
Wschodniej i Południowo–Wschodniej obecna, choć nie dominująca (wyjątek 
stanowiła tu Polska pod rządami generała Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1981–
1989), natomiast w Hiszpanii po zakończeniu wojny domowej wyraźnie traciła na 
sile. W Portugalii wojsko utrzymało swoją pozycję, podobnie było w Grecji, jeśli 
pominąć „formalnie demokratyczny” przerywnik między zakończeniem dyktatury 
Metaksasa w 1941 r. — względnie początkiem trwającej do 1944 r. okupacji kraju 
przez nazistowskie Niemcy, Włochy i Bułgarię — a przejęciem władzy przez juntę 
wojskową w 1967 r.47

Ogólnie biorąc zaproponowane przez Arendt pojęcie „nietotalitarnej dyktatu
ry wojskowej” nie w pełni odpowiada wymienianym przez nią państwom Europy 
Środkowo–Wschodniej i Południowo–Wschodniej. Co prawda głowami państw 
i premierami, a także niektórymi ministrami międzywojennej Estonii, Grecji, 
Litwy, Łotwy, Polski, Węgier, Bułgarii i Rumunii bywali aktywni i byli wojskowi, 
nie były to jednak klasyczne dyktatury wojskowe. Również frankizmu nie da się 
tak zaszeregować, mimo jego niezaprzeczalnej komponenty militarnej. Być mo
że należałoby rozszerzyć termin Arendt, mówiąc o „dyktaturze nietotalitarnej”, co 
jednak rozmyłoby granicę znaczeniową z pojęciem „reżimu autorytarnego”.

„NOWOCZESNY REŻIM NIEDEMOKRATYCZNY”: BEZPOŚREDNIE PORÓWNANIE 
DYKTATUR I TRANSFORMACJI MIĘDZY WSCHODEM A POŁUDNIEM EUROPY 

W PRACACH JUANA J. LINZA I ALFREDA STEPANA

Drugim ważnym wyjątkiem jest opublikowana w 1996 r. książka Linza 
i Stepana „Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, 
South America, and Post–Communist Europe”, której autorzy porównują dyktatury 

45 J. O’ D o n n e l l, A Coming of Age: Albania Under Enver Hoxha, Boulder 1999.
46 K. K a p l a n, Der kurze Marsch. Kommunistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei 

1945–1948, München–Wien 1981; M. R. M y a n t, Socialism and Democracy in Czechoslovakia 
1945–1948, Cambridge 1981.

47 Cf. H. F l e i s c h e r  (Authoritarian Rule in Greece (1936–1974) and Its Heritage, [w:] To ta
litarian and Authoritarian Regimes, s. 237–275), który cały okres od początku dyktatury Metaksasa 
w 1936 r. do końca rządów junty w 1974 r. opatruje nagłówkiem „rządy autorytarne”: Podobnie czynił 
już W. M e r k e l, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Trans
formationsforschung, Opladen 1999, s. 246.
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wschodnie i południowe (wraz z pamięcią o nich!), stosując przy tym wprowadzo
ny przez Arendt termin „dyktatura nietotalitarna” (przy uwzględnieniu jego wspo
mnianego powyżej ciążenia ku pojęciu „reżimu autorytarnego”) jednakże w formie 
„nowoczesnego reżimu niedemokratycznego”48. Politolodzy, zainspirowani wyda
rzeniami epokowego roku 1989 na wschodzie Europy, dokonali transregionalne
go i transkontynentalnego porównania, chcąc zbadać proces przeobrażenia tegoż 
„nowoczesnego reżimu niedemokratycznego” w „skonsolidowaną demokrację”49. 
Jako obiekty badawcze służą im (obok przykładów z Ameryki Południowej) kra
je południowoeuropejskie, takie jak Hiszpania, Portugalia i Grecja oraz położone 
we wschodniej części kontynentu Polska, Bułgaria, Rumunia, Federacja Rosyjska, 
Estonia i Łotwa.

Główna hipoteza badawcza Linza i Stepana brzmi: democracies need five in
teracting arenas to become consolidated: [...] a lively civil society, a relatively 
autonomous political society, a rule of law, a usable state, and an economic so
ciety”50. Ich model badawczy wyróżnia ponadto seven generic variables, wśród 
nich zaś two macro variables, mianowicie the complex relationship between state, 
nation(s), and democratization (względnie stateness), jak również the character of 
the prior regime51. W tę ostatnią „zmienną makro” wmontowano kulturoznawczą 
furtkę o nazwie „historia” (history), względnie „dziedzictwo” (legacy):

For better or worse we will not restrict ourselves to the procrustean bed of this 
framework [=five interacting arenas and seven generic variables — S. T.]. The 
specificities of history are also important, and thus we will discuss the contri
butions, where appropriate, of some variables [...], that do not lend themselves 
to generic propositions but are critical to the historical analysis of any particular 
case52.

Ponowne odczytanie książki Linza i Stepana będzie szczególnie owocne, jeśli 
w centrum zainteresowania umieścimy użyte przez nich pojęcie „dziedzictwa dyk
tatury”. Funkcjonalnie termin ten jest bowiem w znacznej mierze tożsamy z kul
turoznawczą kategorią „pamięci”53, na przykład wówczas, gdy mowa o legacies 
of communist–style totalitarianism54, the difficult legacy [of] totalitarianism cum 

48 J. J. L i n z, A. S t e p a n, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern 
Europe, South America, and Post–Communist Europe, Baltimore — London 1996, s. 38–54. Przykłady 
przejmowania tego pojęcia w: P. B r o o k e r, Non–Democratic Regimes. Theory, Government and 
Politics, New York 2001.

49 J. J. L i n z, A. S t e p a n, op. cit, s. XIV.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem, przyp. 5.
53 Autor artykułu używa w tym miejscu dwu pojęć: Gedächtnis i Erinnerung, którym po polsku 

odpowiada słowo „pamięć”. Różnice między wspomnianymi terminami odnoszą się do poziomu  
aktywności podmiotu w procesie pamiętania — przyp. tłum.

54 Ibidem, s. 244.
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sultanism and nationalism55, legacies for democratic transition and consolidation 
uwarunkowanych przez the disintegration of the USSR56 czy też o the Baltics’ diffi
cult legacy57. Wydaje się, że za każdym razem, gdy socjologiczne instrumentarium 
okazuje się niewystarczające, autorzy sięgają po wytrych „dziedzictwa” — pod 
względem metodycznym podobny do „charakteru psychicznego” jako „miękkie
go” czynnika w poza tym „twardej” stalinowskiej definicji narodu58. Rzut oka na 
sposoby zastosowania terminu legacy w badaniach nad Europą Wschodnią pokazu
je, jak bardzo historycznie, a nawet historiograficznie argumentują Linz i Stepan. 
Szczególnie Maria Todorova opowiada się za ujęciem regionalnych cech struktu
ralnych o charakterze longue durée jako historical legacies, względnie „historycz
nego dziedzictwa”59 — jest to założenie, które z powodzeniem można stosować 
zarówno w całej Europie, jak i poza nią60. Z kolei oparte na dziejach regionu wy
obrażenie „historycznego determinizmu” (path–dependence) jest wiodącą zasadą 
międzynarodowych badań nad społeczeństwami Europy Wschodniej61. 

55 Ibidem, s. 362.
56 Ibidem, s. 386.
57 Ibidem, s. 402.
58 „Naród — to historycznie powstała trwała wspólnota języka, terytorium, życia ekonomicznego 

i układu psychicznego, przejawiającego się we wspólnocie kultury”, J .  S t a l i n , Marksizm a kwestia 
narodowa, Moskwa 1945, s. 7.

59 M. T o d o r o v a, Historische Vermächtnisse als Analysekategorie. Der Fall Südosteuropa, [w:] 
Europa und die Grenzen im Kopf, red. K. K a s e r, D. G r a m s h a m m e r –H o h l, R. P i c h l e r, 
Klagenfurt 2003, s. 227–252. Cf. także eadem, Spacing Europe: What is a Historical Region?, „East 
Central Europe”, t. XXXII, 2005 nr 1–2, s. 59–78; oraz eadem, The Ottoman Legacy in the Balkans 
[w:] Imperial Legacy: The Ottoman Imprint in the Balkans and the Middle East, red. L. C. B r o w n, 
New York 1995, s. 45–77.

60 Warto w tym miejscu wskazać na znanego jastrzębia ekonomii, laureata Nagrody Nobla Josepha 
E. Stiglitza, który w krytycznym studium z 2006 r. poświęconym sukcesom i porażkom „zachodniej” 
koncepcji terapii szokowej dla postkomunistycznych gospodarek pozostawił furtkę w postaci poten
cjalnie niezwykle istotnej difference in history: S. G o d o y, J. E. S t i g l i t z, Growth, Initial Conditions, 
Law and Speed of Privatization in Transition Countries: 11 Years After, Cambridge 2006, s. 3, cf. 
<http://www.nber.org/papers/w11 992> (wejśćie 27 lutego 2010).

61 C. G o e h r k e, Transformationschancen und historisches Erbe. Versuch einer vergleichenden 
Erklärung auf dem Hintergrund europäischer Geschichtslandschaften, [w:] Transformation und histo
risches Erbe in den Staaten des europäischen Ostens red. C. G o e h r k e, S. G i l l y, Frankfurt am 
Main 2000, s. 653–741; H. S u n d h a u s s e n, Die Ursprünge der osteuropäischen Produktionsweise 
in der Frühen Neuzeit, [w:] Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft. Forschungstendenzen 
und Forschungsergebnisse, red. N. B o š k o v s k a –L e i m g r u b e r, Paderborn 1997, s. 145–162; 
H. S u n d h a u s s e n, Der Wandel in der osteuropäischen Agrarverfassung während der frühen 
Neuzeit: Ein Beitrag zur Divergenz der Entwicklungswege von Ost– und Westeuropa, „Südost–
Forschungen”, t. XLIX, 1990, s. 15–56; The Origins of Backwardness in Eastern Europe. Economics 
and Politics from the Middle Ages until the Early Twentieth Century, red. D. C h i r o t, Berkeley–Los 
Angeles–Oxford 1989.
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Historyzujące podejście Linza i Stepana jest szczególnie wyraźne w rozdziale 
o Estonii i Łotwie, w którym autorzy wychodzą z założenia o widocznym nie tyl
ko regionalnie, ale i globalnie związku przyczynowo–skutkowym między etniczną 
homogenicznością a szansami demokratyzacji. Zgodnie z ich założeniem, poziom 
obecności grup etnicznych nienależących do narodu tytularnego na terytorium kra
ju określa stabilność każdego demokratycznego państwa narodowego; a skoro pań
stwo nie może istnieć bez takiego, wystarczająco silnego liczebnie narodu tytular
nego, także demokracja nie jest bez niego możliwa62. W przypadku dwu badanych 
państw bałtyckich Linz i Stepan dostrzegają jednak sprzeczność między zasadą 
demokracji a dynamiką takich ruchów narodowych, które z jednej strony długo 
znajdowały się pod dominacją obcego mocarstwa, a z drugiej strony po uzyskaniu 
niepodległości stały się elementem opisanego przez Rogersa B r u b a k e r a  tria: 
państwo narodowe — mniejszość narodowa — państwo sąsiednie protegujące ową 
mniejszość63, którym jest w tym przypadku rosyjskie półmocarstwo. Wedle bada
czy „historia” i „dziedzictwo” odgrywają w takich przypadkach rolę szczególną:

History and the specific legacy of the previous nondemocratic regimes are impor
tant for all analyses of democratization. There is possibly no area where history is 
more important than in the Baltics, where the previous nondemocratic regime, the 
USSR, brutally transformed these polities demographically, culturally, economi
cally, and even ecologically64.

Autorzy mają tu na myśli tendencje autorytarne w suwerennych państwach 
okresu międzywojennego, aneksję przez ZSRR w 1940 r., niemiecką okupację 
w latach 1941–1944, jak również ponowne przymusowe włączenie do Związku 
Radzieckiego w latach 1944–1991 oraz wynikłe z tego głębokie przemiany et
niczne, społeczne, demograficzne, kulturowe, gospodarcze i inne65. Według Linza 
i Stepana „dziedzictwo” poprzedniego systemu dyktatorskiego, w tym wypadku 
radzieckiej okupacji, jest w najwyższym stopniu szkodliwe i w dużej mierze decy
duje o przebiegu i charakterze przejścia do demokracji oraz o jej konsolidacji. Jak 
twierdzą autorzy, w przypadku Estonii i Łotwy wystąpienie napięć i konfliktów 
etnicznych lat 1991–1995 było z góry przesądzone. Jeśli chodzi o nakreśloną przez 
nich alternatywę: „wieloetniczna demokracja lub irredenta”, to w połowie lat dzie
więćdziesiątych wypowiadali się z umiarkowanym optymizmem co do perspektyw 
rozwoju Estonii, dużo pesymistyczniej oceniając szanse Łotwy66. 

62 Cf. diagram The inter–relationship between State, Nation(s), and Democratization, [w:] 
J. J. L i n z, A. S t e p a n, op. cit., s. 36.

63 R. B r u b a k e r, National minorities, nationalizing states, and external national homelands in 
the New Europe [w:] idem, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New 
Europe, Cambridge 1996, s. 55–76.

64 J. J. L i n z, A. S t e p a n, op. cit., s. 402.
65 Ibidem, s. 403–406.
66 Ibidem, s. 432–433.
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Obaj autorzy przestrzegają jednak przed szukaniem związku przyczynowo–
skutkowego między negatywnym doświadczeniem dyktatury a udanym przejściem 
do demokracji. W wielostronicowym „Excursus On Why Negative Evaluation of the 
Past Nondemocratic Regime Is Not a Requirement for Democratic Consolidation” 
z przyczyn koncepcyjnych, historycznych i empirycznych odrzucają argument, ja
koby konsolidacja demokracji pozostawała w bezpośrednim związku z krytycznym 
rozrachunkiem z dyktatorską przeszłością67. Ponieważ w tym wypadku z wyjątko
wą mocą zderzają się moralno–kulturowa potrzeba katharsis i pragmatyzm badaw
czy, musimy zacytować w całości trzypunktową argumentację Linza i Stepana:

Conceptually, we reject such arguments because our definition of consolidation is 
present and future oriented. Thus, a key indicator for us is whether or not a strong 
majority of the citizens is in agreement with such phrases as ‘for a country like 
ours democracy is better than any other alternative’. Analytically, a positive at
titude toward democracy as the best alternative for now, and the future does not 
require a negative attitude toward the past. People can make an independent eva
luation and affirm that the preceding regime had achievements or at least was not 
all bad and still support democracy as their preferred form of government. 

Historically, we reject such arguments because in our judgement the over
whelming majority of consolidated democracies did not actually begin their 
transition to democracy with a majority of members of the polity or even many 
of the key agents of the transition being either convinced democrats or citizens 
who rejected everything about the past regime. Rather, a democratic majority 
emerges when elites and ordinary citizens alike begin to evaluate, for the societal 
problems they then face and the overall world within which they then live, that 
democratic procedures of conflict regulation are better or less dangerous than any 
other form of governance. Thus, for many key elites democratic behavior emer
ges before democratic attitudes because elites may make the calculation that bre
aking the democratic rules of the game—whether they like it or not—will not 
yield a positive outcome for their interest. Democracy becomes the ‘only game 
in town’ partly by belief and partly by elite calculation of the cost of complicance 
versus the cost of mobilization for other governing alternatives.

Empirically, we reject such arguments because for recent transitions we have 
conclusive documentation showing that it is possible for democracy to become 
consolidated while only a minority of the public completely rejects the past. Proof 
of this is that, in 1985 in Portugal and Spain, when according to our criteria de
mocracy had already been consolidated in both countries, less than 30 percent of 
those polled said that the Franco or Salazar regimes were ‘only bad’, but a strong 
majority said that ‘democracy is preferable to any other regime’ [podkreślenia 
w oryginale — S.T.]68.

67 Ibidem, s. 143–147, tu s. 143. Claudii Kraft zawdzięczam spostrzeżenie, że niemiecki spór o to, 
czy NRD było „państwem bezprawia”, podobnie do III Rzeszy, czy też nie, weryfikuje w praktyce 
założenie Linza i Stepana.

68 Ibidem, s. 143–144.
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Jednocześnie autorzy uważają, że to, co byli w stanie udowodnić empirycz
nie w przypadku Europy Południowej (i Ameryki Południowej), zachowuje waż
ność także w przypadku postkomunistycznych społeczeństw Europy Środkowo–
Wschodniej i Południowo–Wschodniej:

Overwhelmingly, respondents in Central Europe (but not in the former Soviet 
Union) five years after the collapse of Communism simultaneously said that the 
economy was better under the Communist regime but that the political system 
was better under the new democratic regime. Thus, they were able to differentiate 
between an ‘economic basket of goods’ and a ‘political basket of goods’ between 
a past that for them as individuals was not all bad and a different political future 
they aspired to even though they knew they would lose elements of the past they 
valued69.

Linz i Stepan jedynie na marginesie poruszają kwestię decydującą dla retro
spektywnej oceny dyktatur w Europie Południowej, mianowicie utratę legitymiza
cji wskutek porażek wojennych70. Taki był efekt portugalskiej wojny kolonialnej 
w Angoli i greckiej interwencji na Cyprze, natomiast Hiszpania nie zaznała tego 
doświadczenia71. Podobny skutek dał się zaobserwować w reakcjach na wysokie 
straty radzieckich sił zbrojnych podczas wojny w Afganistanie, które zaznaczyły 
się przede wszystkim w nierosyjskich republikach Zakaukazia, europejskiej i środ
kowoazjatyckiej części kraju a po 1988 r., pod wpływem ustąpienia wojsk radziec
kich z Kabulu i Hindukuszu, rozciągnęły na całe ZSRR. Mimo to rosyjskie, or
miańskie, kazachskie czy też białoruskie oceny Związku Radzieckiego są wyraźnie 
bardziej pozytywne niż polskie oceny PRL czy też słowackie spojrzenie na ČSSR.

Poza sferą zainteresowań Linza i Stepana pozostaje zasadnicza różnica mię
dzy dyktaturami Europy Południowej i ZSRR a Europą Środkowo–Wschodnią 
i Południowo–Wschodnią, którą dałoby się ująć za pomocą terminów auto– i al
lochtonizmu: dyktatury w Hiszpanii, Portugalii, Grecji oraz w ZSRR były rze
czywiście dziełem Hiszpanów, Portugalczyków, Greków i Rosjan, a więc niejako 
autochtoniczne; reżimy rządzące w Polsce, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech były 
eksportem z ZSRR, narzuconym za pośrednictwem narodowo–komunistycznego 
pasa transmisyjnego lub bezpośrednio przez Armię Radziecką (Czechosłowacja — 
jak wspomniałem — pozostaje tu przypadkiem szczególnym), przy czym w wy
padku Gruzji, Estonii, Łotwy i Litwy moskiewski dyktat przeobraził się nawet 
w aneksję ucharakteryzowaną na dobrowolny akces. Pouczająca w tym kontekście 
jest polska dyskusja z początku lat dziewięćdziesiątych, tocząca się wokół pytania, 
czy państwo utworzone w 1944 r. było suwerenne, czy też stanowiło jedynie ra
dziecką kolonię. I chociaż ustalono, że Polska Ludowa bynajmniej nie była krajem 

69 Ibidem, s. 147.
70 Ibidem, s. 87–88.
71 Cf. artykuły zebrane w tomie Postdiktatorische Geschichtskulturen im Süden und Osten Euro

pas. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven, red. S. T r o e b s t, Göttingen 2010.
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pod radziecką okupacją lecz tworem polskich komunistów, pominięto ją nume
rując Rzeczypospolite (pierwsza to lata 1569–1795, druga: 1918–1939 a trzecia 
rozpoczęła się w 1989 r.)72. 

Linz i Stepan zbyt mało uwagi poświęcili także kolejnej strukturalnej różnicy 
między analizowanymi przypadkami z Europy Południowej i Wschodniej. W rzą
dzonej dyktatorsko Hiszpanii, Portugalii i Grecji, utrzymana została gospodarka 
rynkowa, co później ułatwiło tym krajom przejście do demokracji, w przeciwu
eństwie do państw Europy Wschodniej, Środkowo–Wschodniej i Południowo–
Wschodniej. Aspekt ten zbadała wrocławska socjolożka Bogusława D o b e k –
O s t r o w s k a  w studium porównawczym strategii hiszpańskich i polskich elit 
w okresie transformacji73, zaś warszawska historyczka Hanna B u c h n e r –
N a i m s k a  przeanalizowała to zjawisko w komparatystycznym studium hiszpań
skiego i polskiego miasteczka w „roku pierwszym” po upadku dyktatury74.

Z kolei politilożka z Warszawy Beata Wo j n a  zidentyfikowała na przykładzie 
wstąpienia do NATO Hiszpanii w roku 1982 i Polski w 1999 inną, brzemienną 
w skutki różnicę — zmianę orientacji polityki zagranicznej i polityki bezpieczeń
stwa po upadku dyktatury. Podczas gdy zdemokratyzowana po 1976 r. Hiszpania 
mogła w czasie zimnej wojny pozostać na kursie określonym jako orientacja pro
zachodnia, będącym w istocie kontynuacją antyradzieckiej polityki Franco z okre
su międzywojennego (Portugalia i Grecja wykazują pod tym względem liczne 
paralele), Polska i większość pozostałych państw Europy Środkowo–Wschodniej 
i Południowo–Wschodniej musiały po 1989 r. poddać się odwróceniu przymierzy 
i podstaw polityki zagranicznej o 180 stopni, ze „Wschodu” na „Zachód”, co nie

72 A. F r i s z k e , War die Volksrepublik Polen ein besetztes Land? Ein „Historikerstreit”, „Forum 
fur osteuropäische Ideen– und Zeitgeschichte”, t. II, 1998, nr 1, s. 231–250; R. S t o b i e c k i, Die 
Gegenwart der Vergangenheit. Kommunismus und Volksrepublik in der offentlichen Debatte Polens 
nach 1989, [w:] Diktatur — Krieg — Vertreibung, s. 429–451.

73 B. D o b e k –O s t r o w s k a, Hiszpania i Polska: Elity polityczne w okresie przejścia do demo
kracji. Analiza porównawcza, Wrocław 1996. Cf. dwa porównawcze długofalowe badania z historii 
gospodarczej: J. C a t a l a n, The Development of Two European Peripheral Economies in the Long 
Term. Poland and Spain 1450–1990, Mannheim 1995 i J. S c h e r n e r, Eliten und wirtschaftliche 
Entwicklung. Kongresspolen und Spanien im 19. Jahrhundert, Münster 2001. Na temat Hiszpanii jako 
wzoru dla polskiego społeczeństwa i państwa w XIX i XX w. cf. J. K i e n i e w i c z, Hiszpania w zwier
ciadle polskim, Gdańsk 2001 oraz idem, Spanien im polnischen Spiegel, [w:] Diktaturbewältigung und 
nationale Selbstvergewisserung, s. 15–23.

74 H. B u c h n e r, Burgos 1975�76 — Inowrocław 1989�90. Życie codzienne w miastach prowincjo
nalnych po upadku dyktatur, Wrocław 2006. Cf. także mikrohistoryczne studium Llanes w Asturii: 
B. S c h l e e, Endstation Vergangenheit? Schweigepakt und Erinnerungsgesetz am Fallbeispiel einer 
spanischen Kleinstadt, [w:] Amnesie, Amnestie oder Aufarbeitung? Zum Umgang mit autoritären 
Vergangenheiten und Menschenrechtsverletzungen, red. S. S c h m i d t, G. P i c k e l, S. P i c k e , 
Wiesbaden 2009, s. 203–229.
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łatwo było wyjaśnić społeczeństwu75. Jest zrozumiałe, że koszty tej operacji przy
hamowały tempo reform.

Z kolei erfurcka historyczka Claudia K r a f t  ustaliła, że polskie i hiszpańskie 
strategie, koncepcje przyszłości Europy oraz symboliczne reprezentacje transfor
macji znacznie się między sobą różniły. Wykazała przy tym, że „gruba kreska” 
Tadeusza Mazowieckiego nie oznaczała rezygnacji z rozliczenia komunistycznej 
przeszłości, a tym bardziej nie była paktem milczenia (pacto de silencio), takim 
jak hiszpański76. Chodziło jedynie o amnestię udzieloną de facto funkcjonariuszom 
partii komunistycznej i współpracownikom bezpieki średniego i niskiego szczebla 
i to, co warto zauważyć, w momencie, gdy wojska radzieckie stacjonowały nie 
tylko wokół polskich granic, lecz także, i to w dużej liczbie, na terenie kraju77. 
Ponadto — inaczej niż w przypadku postrzeganego przez większość Hiszpanów 
jako narodowy sukces „wynegocjowanego zerwania” (ruptura pactada) z reżimem 
Franco — w Polsce nie milkną ostre spory o to, czy wzorcowe dla całej Europy 
Środkowo–Wschodniej stopniowe przejęcie władzy po 1989 r., uzgodnione mię
dzy „Solidarnością” i partią komunistyczną przy warszawskim Okrągłym Stole 
faktycznie było mądrą, pacyfistyczną, ewolucyjną strategią, czy też raczej kom
promisem elit — szkodliwym i sprzecznym z rewolucyjną tradycją narodową.

Mimo, że Linz i Stepan z przymrużeniem oka mówią o wschodnioeuropej
skich dyktaturach partyjnych jako „prehistorii postkomunizmu”, w ich pracy nie 
pojawia się jeszcze koncepcja postkomunizmu, rozwijana w naukach społecznych, 
przede wszystkim w etnologii amerykańskiej78. Co za tym idzie, nie zadają sobie 

75 B. Wo j n a, Spain’s and Poland’s Road to NATO. The problem of continuity and change in the 
foreign policy of a democratising state, „European Review of History/Revue européenne d’histoire”, 
t. XV, 2008, nr 5, s. 533–547. Cf. także eadem, La politica de seguridad en España y Polonia en la 
transición hacia la democracia: una análisis comparado, Madrid 2004.

76 C. K r a f t, „Pacto de silencio” und „gruba kreska”: Vom Umgang mit Vergangenheit in 
Transformationsprozessen, [w:] Aufarbeitung der Diktatur, s. 97–107, tu s. 103. Cf. także eadem, 
Diktaturbewältigung und Geschichtskultur in Polen und Spanien im Vergleich, [w:] Diktaturbewältigung, 
s. 37–44; eadem, „Europäische Peripherien” — „Europäische Identität”: Über den Umgang mit der 
Vergangenheit im zusammenwachsenden Europa am Beispiel Polens und Spaniens, „Jahrbuch für 
Europäische Geschichte”, t. IV, 2003, s. 11–37; eadem, Der Umgang mit der mehrfachen Diktaturer
fahrung im östlichen Europa [w:] Lange Schatten, s. 63–89 oraz S. G r a b o w s k i, Vergangenheits
bewältigung in Polen. Dossier und Analyse, [w:] Europas Gedächtnis, s. 261–290 i eadem, Vom „dic
ken Strich” zur „Durchleuchtung”, „Osteuropa”,t. XLVIII, 1998, nr 10, s. 1015–1023.

77 Cf. K. W ó y c i c k i, Opfer und Täter — Die polnische Abrechnung mit der Geschichte nach 
1989 [w:] Europas Gedächtnis, s. 291–308 jak również jego wystąpienie w dyskusji: Nach dem Fall 
des ‚Eisernen Vorhangs’, ibidem, s. 88–89. Mimo to redaktorzy opublikowanego niedawno tomu zbioMimo to redaktorzy opublikowanego niedawno tomu zbio
rowego błędnie interpretują znaną wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego z 24 sierpnia 1989 jako „zna
komity przykład próby pozostawienia przeszłości w spokoju i uniknięcia w ten sposób konfliktów 
społecznych” — S. S c h m i d t, G. P i c k e l, S. P i c k e l , Einführung: Einige Thesen zur Signifikanz 
des Umgangs mit der Vergangenheit, [w:] Amnesie, Amnestie, s. 7–22, tu s. 9.

78 K. Ve r d e r y, What Was Socialism and What Comes Next?, Princeton 1996; Postsocialism. 
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pytania, czy punktem odniesienia dla transformacji w obu przypadkach rzeczy
wiście jest „demokracja”. Czyż na południu i na wschodzie Europy nie ujawniają 
się poważne deficyty demokracji, jak choćby w hiszpańskim Kraju Basków, gdzie 
państwowy monopol władzy funkcjonuje tylko w ograniczonym zakresie, lub też 
w samozwańczej, kierowanej z Moskwy separatystycznej, dyktatorskiej i prze
żartej przestępczością gospodarczą Republice Naddniestrzańskiej we wschodniej 
części Mołdowy, nie wspominając o „nowoczesnym niedemokratycznym reżimie” 
Łukaszenki na Białorusi? Czy w 1996 r. zaliczanie państw Europy Środkowo–
Wschodniej i krajów WNP do tego samego regionalnego fenotypu w ogóle było 
sensowne, jeśli nie uwzględniono przy tym ich jakże odmiennych „dziedzictw”? 
Czy podział na Europę Wschodnią „dwóch prędkości” nie byłby tu bardziej na 
miejscu?

DEMOKRACJE „WADLIWE” I „LIBERALNE”?  
PORÓWNANIE TRANSFORMACJI W UJĘCIU WOLFGANGA MERKELA

Takie właśnie wyróżnienie pasma krajów rozciągającego się od Estonii po 
Węgry w ramach większej „Europy Wschodniej”, która obejmuje także państwa 
WNP i Bałkany, zaproponował w 2007 r. Wolfgang M e r k e l, idąc za Philippem 
C. S c h m i t t e r e m. Merkel podkreślił przy tym różnice w tempie konsolidacji:

Młode demokracje Europy Środkowo–Wschodniej i Północno–Wschodniej kon
solidują się szybciej niż miało to miejsce w Hiszpanii i Portugalii. Młode demo
kracje Europy Północno–Wschodniej i Środkowo–Wschodniej są już skonsolido
wane79.

Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia, red. Ch. M. H a n n, London–New York, 2002; Ch. H a n n, 
„Not the Horse We Wanted!” Postsocialism, Neoliberalism, and Eurasia, Münster 2006. Cf. także 
czasopismo „Problems of Post–Communism” (do 1991 jako „Problems of Communism”), jak również 
Postsozialismus. Hinterlassenschaften des Staatssozialismus und neue Kapitalismen in Europa, red. 
D. S e g e r t, Wien 2007.

79 W. M e r k e l, Gegen alle Theorie? Die Konsolidierung der Demokratie in Ostmitteleuropa, 
„Politische Vierteljahresschrift”, t. XLVIII, 2007, nr 3, s. 413–433, tu s. 430. Cf. także Von der Diktatur 
zur Demokratie. Transformationen, Erfolgsbedingungen, Entwicklungspfade, red. W. M e r k e l, 
H.–J. P u h l e, Opladen 1999 oraz P. C. S c h m i t t e r, C. Q. Sc h n e i d e r, Liberalization, Transition 
and Consolidation: Measuring the Components of Democratization, [w:] Consolidated or Defective 
Democracy? Problems of Regime Change, red. A. C r o i s s a n t, W. M e r k e l, Abingdon 2004, s. 59–
90, a także już wcześniej w T. L. K a r l, P. C. S c h m i t t e r, Modes of Transition in Latin America, 
Southern and Eastern Europe „International Science Journal”, t. CXXVIII, 1991, s. 269–284 oraz 
Transitions from Authoritarian Rule, t. III: Comparative Perspectives, red. G. A. O’D o n n e l l, 
P. C. S c h m i t t e r , Baltimore 1986 i Transitions from Authoritarian Rule, t. IV: Tentative Conclusions 
about Uncertain Democracies, red. G. A. O’D o n n e l l, P. C. S c h m i t t e r, Baltimore 1986.
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Już wcześniej Merkel dostrzegł różnice w stopniu konsolidacji państw Europy 
Wschodniej, dzieląc je na „demokracje liberalne” i „demokracje wadliwe”80. 
Badacz dystansuje się w tym miejscu stanowczo od modelu Clausa O f f e g o, 
tłumaczącego opóźnienia w demokratyzacji wschodnioeuropejskim „dylematem 
jednoczesności”, czyli przebiegającym równolegle przejściem od dyktatury jednej 
partii do demokracji, od gospodarki planowej do rynkowej, od „ustawodawstwa 
socjalistycznego” do państwa prawa, a nierzadko także od statusu autonomicznej 
republiki do własnej państwowości81. Jego zdaniem podejście Offego ignoruje 
trzy kluczowe aspekty, w których Europa (Środkowo–)Wschodnia lat dziewięć
dziesiątych plasuje się nie za, lecz przed Europą Południową lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych: nowoczesność, silne struktury państwa i wpływ aktorów 
zewnętrznych. Przekonująca wydaje się teza Merkela, zgodnie z którą „skoncen
trowane na aktorach transformacji badania teoretyczne” z uwagi na swój „niedo
rozwój kontekstowy” ignorują „wysoki poziom kulturowej i społecznej moderni
zacji”82, będący skutkiem „socjalistycznej dyktatury modernizacyjnej” „w krajach 
bałtyckich i Europie Środkowo–Wschodniej”, a widoczny choćby w poziomie roz
woju edukacji:

Potężne problemy postkomunistycznej transformacji przesłoniły teoretykom 
fakt, iż poziom modernizacji większości państw zachodniej części Europy 
Wschodniej był wyższy, niż w latach siedemdziesiątych w Europie Południowej 
[...]. Poziom wykształcenia był najważniejszym z czynników modernizacji zbyt 
rzadko uwzględnianym w prognozach. A przecież otwarte na tematykę moderni
zacji badania nad demokracją od dawna uznają poziom wykształcenia za decydu
jący czynnik trwałej demokratyzacji [...]. W Europie Wschodniej, a szczególnie 
Środkowo–Wschodniej, poziom wykształcenia był wyższy niż w innych transfor
mujących się krajach trzeciego świata83. 

80 Tabela 1: Typologie politischer Regimes (typologia władzy politycznej) [w:] W. M e r k e l, 
Totalitäre Regimes, „Totalitarismus und Demokratie”, t. I, 2004, nr 1, s. 183–201, tu s. 192.

81 C. O f f e, Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Demokratisierung und Marktwirtschaft in Ost
europa „Merkur”, t. XLV, 1991, nr 4, s. 279–291. Cf. także idem, Der Tunnel am Ende des Lichts. 
Erkundungen der politischen Transformation im Neuen Osten, Frankfurt am Main–New York 1994, 
rozdz. IV, s. 57–80. Krytyczne uwagi z porównawczej perspektywy transeuropejskiej S. L e s s e n i c h, 
Spanischer Wein in osteuropäischen Schlauchen? Das Alte und das Neue am transformations
politischen „Dilemma der Gleichzeitigkeit”, [w:] Gesellschaften im Umbruch. Verhandlungen des 
27. Kongresses der Deutschen Gesellschaft fur Soziologie in Halle an der Saale 1995, red. 
L. C l a u s e n, Frankfurt am Main 1996, s. 214–228.

82 W. M e r k e l, Gegen alle Theorie?, s. 428. W badaniach historii najnowszej obok „socjalistyczW badaniach historii najnowszej obok „socjalistycz
nej dyktatury modernizacyjnej” Merkela stosuje się następujące pojęcia: Fürsorgediktatur (dyktatura 
opiekuńcza), „socjalistyczna dyktatura partyjna”, „nowoczesna dyktatura typu komunistycznego”, 
„dyktatura biurokratyczna”, „dyktatura wychowawcza”, „dyktatura nadzoru” jak również „elastyczna 
dyktatura” — D. S c h m i e c h e n –A c k e r m a n n, Diktaturen im Vergleich, s. 60.

83 W. M e r k e l, Gegen alle Theorie?, s. 428.
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Można by do tego dodać stopień rozbudowy państwa socjalnego, jak również 
gęstość społeczeństwa obywatelskiego. Także w tych aspektach występują znaczą
ce różnice zarówno między Wschodem a Południem, jak i między poszczególnymi 
krajami wschodnioeuropejskimi84. Marianne K n e u e r  w swoim fundamentalnym 
opracowaniu na temat „demokratyzacji poprzez UE” wskazała — obok siły przy
ciągania „europeizacji poprzez wstąpienie” i „europeizacji poprzez członkostwo”85 
— także na coś, co można by nazwać „demokratyzacją sąsiedzką”:

Demokratyzacji sprzyjał fakt [...] że sąsiednia Portugalia i Grecja — a więc wraz 
z Hiszpanią ostatnie prawicowe dyktatury Europy — także się zdemokratyzowały86. 

Konstatacja ta dotyczy w jeszcze większym stopniu Europy Środkowo–
Wschodniej i Południowo–Wschodniej, przy czym krótkotrwałe wyjątki, jak 
Słowacja pod rządami premiera Vladimíra Mečiara w latach 1994–1998, jedno
znacznie potwierdzają tę regułę87. 

Drugim punktem, który Merkel krytykuje w koncepcji „dylematów jedno
czesności” jest niedocenienie państwa, rozumianego — w nawiązaniu do Linza 
i Stepana (i do teorii trzech elementów Georga J e l l i n k a) — zarówno jako „inte
gralność narodu politycznego, terytorium i władzy państwowej”, jak i jako „spraw
ność administracyjna państwowej biurokracji”88. Merkel i tym razem dochodzi do 
wniosku, że potencjał konsolidacyjny demokracji w „ścisłej” Europie Środkowo–
Wschodniej między Tallinem a Lublaną jest wyższy, niż na Bałkanach i w krajach 
WNP:

W krajach [...] ze stabilną państwowością reżim komunistyczny pozosta
wił w miarę funkcjonujące struktury państwowe, stosunkowo znaczne zaso
by publiczne i społeczne zrozumienie dla podstawowych funkcji państwa. [...] 
Skoncentrowane na państwie autokracje są dla demokratyzacji spuścizną ko
rzystniejszą niż dyktatury o słabych strukturach państwowych89. 

Także w tej kwestii nietrudno dostrzec wyraźną paralelę z rozwojem wydarzeń 
w Europie Południowej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. Podobnie 

84 Cf. np. Europäische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begriff, Geschichte, Chancen, red. 
M. H i l d e r m e i e r, J. K o c k a, Ch. C o n r a d, Frankfurt am Main–New York 2000 i H. K a e l b l e, 
Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007. Cf.: Drei Wege deutscher 
Sozialstaatlichkeit. NS–Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, red. H. G. H o c k e r t s, 
München 1998.

85 H.–J. A x t, A. M i l o š o s k i, O. S c h w a r z, Europäisierung — ein weites Feld. Literaturbericht 
und Forschungsfragen „Politische Vierteljahresschrift”, t. XLVIII, 2007, nr 1, s. 136–149, tu s. 142–
144.

86 M. K n e u e r, op. cit., s. 197.
87 Ibidem, s. 311–332. Cf. R. D i m i t r o v a, Verspäteter Autoritarismus: Die Slowakei 1993–

1998, [w:] Autoritarismus in Mittel– und Osteuropa, red. J. M a ć k ó w, Wiesbaden 2009, s. 109–137.
88 W. M e r k e l, Gegen alle Theorie?, s. 428.
89 Ibidem, s. 429.
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jest w przypadku trzeciego punktu Merkelowskiej krytyki koncepcji Offego, do
tyczącego koncentracji na aktorach wewnętrznych przy pomijaniu zewnętrznych. 
Zdaniem Merkela w przypadku Europy Południowej, Środkowo–Wschodniej 
i Południowo–Wschodniej trudno wprost przecenić znaczenie „marchewki”, jaką 
była perspektywa przyjęcia do Unii Europejskiej90.

W przyjętej przez Merkela perspektywie tak zwane „dziedzictwo” (używa on 
także tej kategorii) partyjnej dyktatury dla późniejszych społeczeństw, obojętne czy 
„wadliwych”, czy „liberalnych” pod względem stopnia demokratyzacji, obejmuje 
zarówno państwowy hardware (np. struktury systemu edukacji), jak i software (np. 
zrozumienie funkcji państwa). Mając na uwadze użytą przez Linza i Stepana for
mułę „prehistorii postkomunizmu” trzeba zauważyć, że nie ogranicza się ona do 
okresu komunistycznego. Zarówno hardware, jak software są w przypadku państw 
narodowych, jak Polska czy Węgry, Estonia albo Litwa zdecydowanie starszej da
ty. Należą więc nie tylko do prehistorii postkomunizmu, ale i do prehistorii ko
munizmu. Demokratyczne tradycje Europy międzywojennej — faktycznie niezbyt 
rozbudowane — jak również tradycje państwowe sięgające nierzadko wieku XIX, 
a nawet wczesnej nowożytności i średniowiecza, w dalszym ciągu oddziałują na 
dzisiejszą Europę Wschodnią91.

REGIONALIZACJE I RANKINGI

Carsten G o e h r k e, historyk Europy Wschodniej z Zurychu, oszacował w ro
ku 2000 szanse transformacji państw i społeczeństw regionu uwzględniając przy 
tym ich „dziedzictwo historyczne”. Jego „próba ujęcia porównawczego na tle 
europejskich krajobrazów historycznych” dzieli tę część kontynentu pod wzglę

90 Ibidem, s. 429–430. Podczas wykładu na temat Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Ein Rückblick 
auf die Transformationsforschung („Dylemat równoczesności. Podsumowanie badań nad transforma
cją ustrojową”) 8 lipca 2009 w Lipsku, Claus Offe bronił swojego trójdzielnego schematu przed kryty
ką Merkela, relatywizując jednak swoją pesymistyczną prognozę z 1991 r. i wskazując na pozytywny 
wpływ perspektywy wstąpienia do UE. Zasadnicze uwagi na ten temat w: M. K n e u e r, op. cit, 
zwłaszcza s. 36–39.

91 Cf. np. D. B e y r a u, Zwischen Autonomie und Abhängigkeit: Ostmitteleuropa 1919–1939 [w:] 
Die große Krise der dreißiger Jahre. Vom Niedergang der Weltwirtschaftskrise zum Zweiten Weltkrieg, 
red. G. S c h u l z, Göttingen 1985, s. 179–199; I. T. B e r e n d, The Crisis Zone of Europe: An Inter
pretation of East–Central European History in the First Half of the Twentieth Century, Cambridge–
New York 1986; (oraz jego kolejna publikacja Central and Eastern Europe 1944–1993. Detour from 
the Periphery to the Periphery, Cambridge 1996); W. H ö p k e n, Strukturkrise oder verpasste Chance? 
Zum Demokratiepotential der südosteuropäischen Zwischenkriegsstaaten Bulgarien, Jugoslawien und 
Rumänien, [w:] Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (1918–1939). Stärke und Schwäche 
der neuen Staaten, nationale Minderheiten, red. H. L e m b e r g, Marburg 1997, s. 73–127; oraz 
A. C. J a  n o s, East Central Europe in the Modern World. The Politics of the Borderlands from Pre– to 
Postcommunism, Stanford 2000.
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dem tempa transformacji na cztery grupy państw: 1) „liderzy” Europy Środkowo–
Wschodniej: Czechy, Estonia, Polska, Węgry i Słowenia”92; 2) „spóźnialscy pro
cesu transformacji w Europie Środkowo–Wschodniej: Łotwa, Litwa i Słowacja”93; 
3) „cofający się bądź pozostający w impasie: [...] Rosja, Chorwacja, Bułgaria, 
Rumunia i Macedonia”94; 4) „maruderzy transformacji: Ukraina, Białoruś, Serbia 
i Albania”95. Goehrkego interesują zarówno aspekty społeczno–kulturowe, jak 
i społeczno–ekonomiczne, a w swojej analizie posługuje się szeroką historyczną 
perspektywą tysiąca lat.

Zestawiając w 2005 r. własną komparatystyczną typologię pamięci o dykta
turze w Europie Wschodniej odniosłem się do dużo krótszej tradycji historycznej, 
niemniej także wyróżniłem cztery kategorie, które można opisać jako: 1) ogól
nospołeczny konsensus antykomunistyczny (Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, 
Chorwacja, Kosowo); 2) ostre społeczne kontrowersje (Polska, Republika Czeska, 
Węgry, Ukraina); 3) zwrot ku narodowi (nacjonalizmowi) (Rumunia, Bułgaria, 
Macedonia, Albania, Słowenia, Serbia, Mołdowa) oraz 4) bezkrytyczna nostalgia 
za ZSRR (Federacja Rosyjska, Białoruś, Naddniestrze)96. Powyższa klasyfikacja 
kultur pamięci wykazuje daleko idącą zbieżność z bazującym na historii społecznej 
podziałem Goehrkego, a także z odmianami społeczeństw postkomunistycznych, 
wyróżnionymi przez Linza i Stepana oraz Merkela, a więc z „demokracjami libe
ralnymi” o lepiej lub gorzej funkcjonujących strukturach państwa oraz z „wadli
wymi demokracjami” o mniej lub bardziej korzystnych prognozach na przyszłość. 
Jest to o tyle mało zaskakujące, że obydwa schematy systematyzujące koncentrują 
się na elitach. Zarazem w moim modelu podziału na regiony uwidacznia się wzór 
tylko częściowo pokrywający się ze strukturami państwowymi i związkowymi, 
czy też z geopolitycznymi blokami okresu zimnej wojny. Przykładowo piętnaście 
państw sukcesyjnych ZSRR znajdujemy w każdej z czterech kategorii, siedem re
publik byłej Jugosławii znalazło się w kategorii pierwszej i trzeciej, ponadto do 
tego schematu można bez trudu przyporządkować również „nie–postkomuni
styczne” państwa Europy Północno–Wschodniej i Południowo–Wschodniej, jak 
Finlandia i Grecja (także w punktach 1 i 3). Wydaje się zatem, że historyczne kon
strukcje regionalne oparte na czynnikach strukturalnych longue dureé i odwołujące 
się do historycznej path–dependence, jakimi są „Europa Środkowo–Wschodnia”, 
„Bałkany”, „Europa Północno–Wschodnia” czy też „Europa Południowa”, okazują 
się przydatne także przy wyjaśnianiu długotrwałych procesów zachodzących w pa
mięci kulturowej97. Trzeba jednak wystrzegać się pułapki autoreferencji. Ilustruje 

92 C. G o e h r k e, Transformationsschancen, s. 718–724, tu s. 718.
93 Ibidem, s. 724–727, tu s. 724.
94 Ibidem, s. 727–733, tu s. 727.
95 Ibidem, s. 733–735, tu s. 733.
96 S. T r o e b s t, Jalta versus Stalingrad.
97 Zasadnicze uwagi na ten temat: K. Z e r n a c k, Osteuropa. Eine Einführung in seine Geschichte, 
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ją choćby przykład mieszkającego w USA, a urodzonego w Wiedniu polskiego 
historyka chorwackiego pochodzenia Oskara H a l e c k i e g o. Jego regionalno–hi
storyczny podział Europy, a szczególnie jej wschodniej części, według autora opar
ty na długofalowych, wywodzących się ze średniowiecza czynnikach kulturowych 
i religijnych, jest zastanawiająco podobny do mentalnych i rzeczywistych linii gra
nicznych okresu zimnej wojny98. Zarazem właśnie ten słabo ukrywany związek 
z konfliktem Wschód–Zachód nadaje mu z perspektywy okresu po „przełomie” 
wartość poznawczą, co widać, jeśli odnieść go do regionalnych podziałów euro
pejskiej pamięci kulturowej. Według Haleckiego zarówno średniowieczna, jak no
wożytna Europa składa się z trzech wielkich regionów historycznych — „Europy 
Zachodniej”, „Środkowej” i „Wschodniej”; przy czym Europa „Środkowa” dzieli 
się następnie na „Środkowo–Zachodnią” i „Środkowo–Wschodnią”. Cztery wy
różnione regiony są widoczne także we współczesnych europejskich kulturach 
pamięci: a) zorientowana „transatlantycko” Europa Zachodnia, obejmująca za
chodnich aliantów: Wielką Brytanię i Francję, ale także Europę Północną, kraje 
Beneluksu oraz południowoeuropejskie Włochy, Hiszpanię i Portugalię; b) „ambi
walentna”, częściowo podwójnie „postdyktatorska” Europa Środkowo–Zachodnia, 
czyli „dawne” RFN, NRD (względnie zjednoczone Niemcy) plus Austria; c) „post

München 1977, s. 33–41, jak również przy użyciu przykładów południowo–, zachodnio– i północno
europejskich, a także w odniesieniu do przestrzeni wschodnioeuropejsko–eurazjatyckiej — Geschichts
regionen: Concept and Critique, red. S. T r o e b s t, Milton Park, Abingdon 2003 i ostatnio Der Süden. 
Neue Perspektiven auf eine europäische Geschichtsregion, red. F. B. S c h e n k, M. W i n k l e r, 
Frankfurt am Main — New York 2007. Ogólnie o heurystyczno–komparatystycznej koncepcji histo
rycznego regionu cf. A. S t r o h m e y e r, Historische Komparatistik und die Konstruktion von 
Geschichts regionen: der Vergleich als Methode der historischen Europaforschung, „Jahrbucher fur 
Geschichte und Kultur Südosteuropas”, t, I, 1999, s. 39–55; Ch. G i o r d a n o, Interdependente Vielfalt. 
Die historischen Regionen Europas, [w:] Europa und die Grenzen, s. 113–135; S. T r o e b s t, Vom 
spatial turn zum regional turn? Geschichtsregionale Konzeptionen in den Kulturwissenschaften [w:] 
Dimensionen der Kultur– und Gesellschaftsgeschichte, s. 143–159; i d e m , Meso–Regionalizing 
Europe: History Versus Politics, [w:] Domains and Divisions of European History, red. J. P. A r n a s o n, 
N. J. D o y l e , Liverpool 2010, s. 78–89.

98 O. H a l e c k i, The Limits and Divisions of European History, London–New York 1950 (po ni
emiecku jako Europa. Grenzen und Gliederung seiner Geschichte, Darmstadt 1957; reprint 1963); 
idem, Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York 1952; reprint 
Safety Harbour 2000 (po niemiecku jako Grenzraum des Abendlandes. Eine Geschichte Ost
mitteleuropas, Salzburg 1956). Cf. także S. T r o e b s t, Halecki Revisited: Europe’s Conflicting Cul
tures of Remembrance, [w:] A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, 
red. B. S t r � t h, M. P a k i e r, Oxford–New York 2010, s. 56–63. O postaci i dziele Haleckiego (w jęB. S t r � t h, M. P a k i e r, Oxford–New York 2010, s. 56–63. O postaci i dziele Haleckiego (w jęO postaci i dziele Haleckiego (w ję
zyku niemieckim) cf. M .  M o r a w i e c , Oskar Halecki (1891–1973), [w:] Europa–Historiker. Ein 
biographisches Handbuch, red. H. D u c h h a r d t [i in.], Göttingen 2006, s. 215–239 i H.–J. B ö m e l 
 b u r g, Zwischen imperialer Geschichte und Ostmitteleuropa als Geschichtsregion: Oskar Halecki und 
die polnische „jagiellonische Idee”, [w:] Vergangene Größe und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: 
Repräsentationen imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918, red. F. H a d l e r, M. M e 
s e n  h ö l l e r, Leipzig 2007, s. 99–130.
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komunistyczna” Europa Środkowo–Wschodnia, a więc państwa bałtyckie, Polska, 
Republika Czeska, Słowacja, Węgry oraz Bałkany, w ujęciu Haleckiego helle
nistyczno–bizantyńsko–osmańsko–prawosławne i łączone z Grecją; wreszcie 
d) „postradziecka” Europa Wschodnia czyli należące do WNP republiki sukcesyj
ne ZSRR włącznie z Federacją Rosyjską, przy czym Ukrainę i Białoruś zalicza 
Halecki do Europy Środkowo–Wschodniej. Olbrzymie różnice między tymi czte
rema europejskimi regionami można uwidocznić na mapie pamięci naszego konty
nentu za pomocą ogólnoeuropejskich lieux de mémoire, takich jak „1939”, „1945”, 
i „1989” oraz „1956” i „1968” w roli etapów pośrednich99. 

Naszkicowany powyżej wewnętrzny podział kultur pamięci Europy Wscho
dniej na cztery w znacznym stopniu spójne kategorie geograficznie pokrywa się 
z kolei w dużej części z „próbą krytycznego bilansu badań nad związkiem mię
dzy instytucjami a demokratyczną konsolidacją” w regionie, którą podjął niedaw
no politolog Timm B e i c h e l t100. Także on wyróżnia cztery kategorie tworzą
ce regionalne klastery, opierając się przy tym na następujących wyznacznikach: 
„wybory”, „prawa polityczne” i „poszanowanie obowiązującego prawa przez 
rządzących”: 1) rządy formalnie demokratyczne (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, 
Słowacja, Słowenia, Republika Czeska i Węgry); 2) rządy demokratycznego mi
nimum (Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia i Ukraina); 3) „szara strefa” uwa
runkowana oszustwami wyborczymi i niedostateczną wolnością mediów (Albania, 
Macedonia i Mołdowa); jak również rządy autokratyczne (Białoruś, Federacja 
Rosyjska)101. Beichelt także wyposażył swój model w historyczny bufor, uznając 
wcześniejszą przynależność państw regionu do monarchii habsburskiej lub bran
denbursko–pruskiej, a następnie do Rzeszy Niemieckiej, za „korzystną” dla kon

99 Cf. np S. T r o e b s t, Der 23. August 1939. Ein europäischer Lieu de mémoire? [w:] Diktatoren 
am Schachbrett — Der Hitler–Stalin–Pakt, der Krieg und die europäische Erinnerung, red. 
M. S a p p e r, V. We i c h s e l, Berlin 2009, s. 249–256; S. T r o e b s t, Pakt Ribbentrop–Mołotow — 
częścią europejskiej pamięci, [w:] Pakt Hitler–Stalin i wybuch II wojny światowej, red. S. R a a b e, 
P. Wo m e l a, Warszawa 2009, s. 31–40; idem, „1945” — (ogólno)europejskie miejsce pamięci?, 
„Odra”, t. XLIX, 2009, nr 9, s. 4–8; idem, Von Nikita Chruščev zu Sandra Kalniete. Der lieu de méDer lieu de mé
moire „1956” und Europas aktuelle Erinnerungskonflikte, „Comparativ”, t. XVI, 2006, nr 1, s. 150–
170; idem, „1989” as a European Lieu de Mémoire, or: Is the Postwar Period Over? [w:] 1989 im 
europäischen Kontext, Hamburg 2009, cf. <http://www.koerber–stiftung.de/bildung/dossiers/1989–
im–europaeischen–kontext.html> (wejście 27 lutego 2010). O „1945” cf. także D. D i n e r, Reims, 
Karlshorst, Setif: Die multiple Bedeutung des 8. Mai 1945, [w:] Was heisst und zu welchem Ende stu
diert man Geschichte des 20. Jahrhunderts?, red. N. F r e i, Göttingen 2007, s. 190–195.

100 T. B e i c h e l t, Die Rolle der politischen Institutionen im Prozess der Demokratiekonsolidierung 
in Mittelund Osteuropa, [w:] Totalitarismus und Transformation, s. 49–62.

101 Cf. tab. 2, Indikatoren fur demokratische Konsolidierung in Osteuropa (Stand: 2006) („Wskaź
niki konsolidacji demokratycznej w Europie Wschodniej, stan na 2006 r.”) i tab. 3, Demokratische 
Konsolidierung im postsozialistischen Europa und institutionelle Grundform (Stand: 2006) („Konso
lidacja demokratyczna w Europie postsocjalistycznej a forna instycucjonalna, stan na 2006 r.”), s. 55 
i 60.
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solidacji demokracji, podczas gdy dawna przynależność do „przestrzeni domina
cji rosyjskiej bądź osmańskiej” miałaby w tym kontekście działać hamująco102. 
Daleko idąca koincydencja wszystkich trzech omawianych modeli: historyczne
go, pamięci kulturowej i konsolidacji demokracji po raz kolejny dowodzi ścisłego 
związku między poziomem demokratyzacji a intensywnością rozrachunku z dyk
taturą.

Kolejną próbę kategoryzacji podjęli dwaj szwedzcy politolodzy Joakim 
E k m a n  i Jonas L i n d e. Jako tertium comparationis posłużyło im kryterium no
stalgii za autorytarną przeszłością w transformacyjnych społeczeństwach Europy 
Wschodniej103. Podejmują przy tym wspomnianą już przesłankę Linza i Stepana, 
zgodnie z którą upiększanie przeszłości i konsolidacja demokracji wcale się wza
jemnie nie wykluczają. Główny problem badawczy odnoszący się do dziesięciu 
obecnych państw członkowskich UE z Europy Wschodniej Ekman i Linde sformu
łowali następująco:

[I]s the presence of authoritarian rule nostalgia an indication of genuine non–
democratic values among citizens in contemporary Central and Eastern Europe, 
acquired as the result of political socialisation in the old, communist–authorita
rian system? Or, is the presence of nostalgia quite simply brought about by a per
ceived output deficit, and related to the general discontent with the democratic 
system’s performance ability?104

Badacze dochodzą do wniosku, że państwa bałtyckie tworzą szczególną grupę, 
w której „poziom nostalgii” od 1995 r. wzrósł tylko minimalnie i nadal pozostaje 
niski, bo na poziomie 6 do 11 proc. pozytywnych odpowiedzi (2004) — przy czym 
regionalnym „liderem” jest Łotwa, która odnotowała wzrost z 7 do 11 proc.105 
Z drugiej strony konstatują, że udział ankietowanych popierających komunistycz
ny model rządów w pozostałych wschodnioeuropejskich państwach Unii jest zde
cydowanie wyższy niż w państwach bałtyckich i wynosi od 14 do 31 proc. (2004). 
Miejsce pierwsze zajmuje Bułgaria (31 proc.), mająca także najwyższą pozycję 
wyjściową — 25 proc. w 1993 r. Największy wzrost między 1993 a 2004 r. od
notowała Słowacja — z 16 na 28 proc. Tabelę zamyka zaś, zarówno w 1993, jak 
i w 2004 r., Republika Czeska (wzrost z 7 do 14 proc.). Największe wahania w gó
rę i w dół wykazuje Polska: między 1993 a 1995 r. spadek z 17 do 8 proc., z kolei 
między 1995 a 2004 wzrost z 8 do 24 proc. W sumie udział „nostalgików” w sied

102 Ibidem, s. 57.
103 J. E k m a n, J. L i n d e, Fond Memories of Dictatorships? — Nostalgia and Support for 

Democracy, in Post–Communist Europe, [w:] Totalitarismus und Transformation, s. 241– 260.
104 Ibidem, s. 245. Cf. także A. R o b e r t s, The Politics and Anti–Politics of Nostalgia, „East 

European Politics and Society”, t. XVI, 2003, nr 3, s. 764–809; G. P i c k e l, Nostalgie oder 
Problembewusstsein? Demokratisierungshindernisse aus der Bewältigung von Vergangenheit in Ost
europa, [w:] Amnesie, Amnestie, s. 129–158; Post–Communist Nostalgia.

105 Il. Approval of a return to communist rule in the Baltic countries (%), [w:] J. E k m a n, 
J. L i n d e, op. cit., s. 249.
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miu obecnych państwach UE w Europie Środkowo–Wschodniej i Południowo–
Wschodniej (bez krajów bałtyckich) wzrósł w latach 1993–2004 z 7–24 do 14–
31 proc. — przeciętnie o siedem punktów procentowych. Jedyny wyjątek od tego 
trendu stanowią Węgry, gdzie poziom przyzwolenia na powrót komunizmu spadł 
w omawianym okresie z 18 do 14 proc.106

Ekman i Linde wykazują ponadto, że „poziom nostalgii” rośnie wraz z wie
kiem. W 2004 r. we wszystkich dziesięciu wschodnioeuropejskich państwach UE 
był wśród osób starszych niż 50 lat przeciętnie dwa razy wyższy, niż w grupie 
osób w wieku 18–29 lat107 — oraz że koreluje bezpośrednio z oceną poprzedniego 
i obecnego systemu gospodarczego. W 2004 r. jedynie Estończycy i Czesi w więk
szości uznawali wyższość gospodarki rynkowej nad centralnie sterowaną. Wszyscy 
pozostali byli przeciwnego zdania, przede wszystkim Bułgarzy i Słowacy108. 
Charakterystyczne jest jednak, że w 2004 r. nie tylko Czesi i Łotysze, ale tak
że Słoweńcy i Rumuni uznawali swoją osobistą sytuację materialną za lepszą niż 
w realnym socjalizmie; wszyscy pozostali uważali, że się pogorszyła109. Nawet po 
uwzględnieniu w tej kalkulacji wpływ różnego stażu dziesięciu badanych spo
łeczeństw w UE, „poziom nostalgii” i poziom demokratyzacji oraz rozrachunku 
z dyktaturą pozostają ze sobą w wyraźnym związku.

Niestety, dla Grecji, Portugalii i Hiszpanii brak nam badań dotyczących no
stalgii za dyktaturą, porównywalnych ze wschodnioeuropejskimi. Niemniej Xosé–
Manoel N ú ñ e z  S e i x a s  ustalił, że w Hiszpanii udział respondentów, którzy „nie 
zapomnieli” wojny domowej leżącej u początku dyktatury Franco wzrósł w ciągu 
pięciu lat (1995–2000) z 40 do 51 proc. oraz że w 2006 r. 64,5 proc. ankietowanych 
Hiszpanów opowiadało się za rozrachunkiem z okresem wojny domowej, 25,5 było 
przeciw, a 10 proc. nie miało zdania na ten temat bądź było niezdecydowanych110. 

Z jednej strony badania socjologiczne wraz z rankingami regionalnymi po
kazują, że procesy transformacji mogą przebiegać odmiennie w krajach bezpo
średnio ze sobą graniczących. Z drugiej strony rzut oka na wyniki tych badań 
faktycznie pozwala dostrzec regionalne klastery — państwa bałtyckie, państwa 
Grupy Wyszegradzkiej (Polska, Węgry, Czechosłowacja, a następnie Słowacja 
i Republika Czeska), Bałkany, WNP itd. — których odmienności wynikają z naj
bliższej, a czasem również dawniejszej przeszłości. Przy tym przyporządkowania 
historyczno–regionalne nie są prokrustowym łożem, lecz dają możliwość wyja
śnienia zjawisk, których nie da się adekwatnie opisać stosując instrumentarium 
innych nauk społecznych.

106 Il. Approval of a return to communist rule in Central and Eastern Europe (%), [w:] ibidem, 
s. 248.

107 Il. Approval of a return to communist rule by age (%), [w:] ibidem, s. 251.
108 Il. Evaluation of the past and present economic system (%), [w:] ibidem, s. 254.
109 Il. Evaluation of the past and present personal economic situation (%), [w:] ibidem, s. 255.
110 X.–M. N ú ñ e z, Zwischen Gedächtnis und Politik: Die spanische Zivilgesellschaft und die 

Aufarbeitung der franquistischen Diktatur, [w:] Aufarbeitung der Diktatur, s. 160–174, tu s. 160.
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EUROPEIZACJA ROZRACHUNKU Z DYKTATURĄ?  
INSTYTUCJE EUROPEJSKIE JAKO GENERATORY OGÓLNOEUROPEJSKIEJ 

POLITYKI HISTORYCZNEJ

W łonie nauk społecznych toczy się obecnie spór o to czy „Europa” potrzebuje 
własnej kultury pamięci jako nośnika procesu kształtowania wspólnej tożsamości 
i czy w związku z tym powinna wypracować transeuropejską politykę historycz
ną. Rozważa się nawet kwestię czy przypadkiem taka „europejska pamięć” już 
nie powstaje111. Stanowiska rozpościerają się od żądań odpowiedniej intelektualnej 
i kulturoznawczej „pomocy” dla brukselskich urzędników po postulaty, by świat 
akademicki nie schodził na niziny europejskiej polityki tożsamości. Najbardziej 
praktyczną konkretyzację pierwszej z wymienionych pozycji przedstawił polito
log z Essen Claus L e g g e w i e, wyróżniając siedem „koncentrycznych kręgów”, 
którym przyporządkowuje odpowiednie „punkty zaczepienia i ogniska koncentra
cji pamięci supra– i transnarodowej”112. Tym ostatnim przypisuje potencjał, któ
ry może stać się podstawą nowej tożsamości Europejczyków czyli „największego 
jeszcze–nie–narodu świata”, funkcjonując jako „wspólna świadomość historycz
na” obecna dotychczas tylko w przypadku pojedynczych narodów. Pierwszych 
pięć wyróżnionych przez niego kręgów odpowiada „wielkim katastrofom długiego 
wieku XX”, mianowicie Holokaustowi jako jądru pamięci, następnie Gułagowi, 
czystkom etnicznym, ludobójstwu Ormian i kolonializmowi. Krąg szósty, „Europa 
jako kontynent migracji”, jest ambiwalentny i tylko siódmy, „Sukcesy Europy po 
1945 r.”, ma charakter jednoznacznie pozytywny.

„Koncentryczne kręgi” Leggewiego opierają się w całości na konkretnej po
lityce pamięci. Europejskie instytucje takie jak Unia Europejska i Rada Europy, 

111 Cf. trzy nowe tomy zbiorowe: „Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit” und der Prozess 
der Konstitutionalisierung Europas, red. Ch. J o e r g e s, M. M a h l m a n n, U. K. P r e u s s, Wiesbaden 
2008; Conflicted Memories. Europeanizing Contemporary Histories, red. K. H. J a r a u s c h, T. L i n 
d e n b e r g e r, New York–Oxford 2007; A European Memory, jak również E. F r a n ç o i s, Ist eine 
gesamteuropäische Erinnerungskultur vorstellbar?, [w:] Transnationale Erinnerungsorte, s. 13–30; 
B. S c h w e l l i n g, Das Gedächtnis Europa. Eine Diagnose, [w:] Europa–Studien. Eine Einführung, 
red. T. B e i c h e l t, Wiesbaden 2006, s. 81–94; A. A s s m a n n, Der lange Schatten der Vergangenheit. 
Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, s. 250–279; H. R o u s s o, Das Dilemma ei
nes europäischen Gedächtnisses, „Zeithistorische Forschungen”, t. I, 2004, nr 2, s. 363–378; K. K. P a 
t e l, Europas Symbole. Integrationsgeschichte und Identitätssuche seit 1945, „Internationale Politik”, 
t. LIX, 2004, nr 4, s. 11–18 i M. J e i s m a n n, Schuld — der neue Gründungsmythos Europas? Die 
Internationale Holocaust–Konferenz von Stockholm (26. — 28. Januar 2000) und eine Moral, die nach 
hinten losgeht, „Historische Anthropologie”, t. VIII, 2000, nr 3, s. 454–458.

112 C. L e g g e w i e, Schlachtfeld Europa. Transnationale Erinnerung und europäische Identität, 
„Blätter zur deutschen und internationalen Politik”, t. LXIV, 2009, nr 2, s. 81–93. Cf. S. T r o e b s t, 
Konzentrische Kreise oder Haleckische Geschichtsregionen? Kommentar zu Claus Leggewies „Schlacht
feld Europa”, [w:] Kultur im Konflikt. Claus Leggewie revisited, red. Ch. B i e b e r, B. D r e c h s e l , 
A.–K. L a n g, Bielefeld 2010, s. 49–54.
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a do pewnego stopnia także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), odkryły bowiem kulturę pamięci jako część projektu europejskiej toż
samości, a więc i nowy, obiecujący obszar aktywności politycznej. Niekiedy 
nieformalnie, kiedy indziej znów oficjalnie formułują one własną politykę histo
ryczną, empirycznie wypróbowując jej skuteczność. Mimo, że tymczasem zaczął 
rozpadać się konsensus w sprawie podziału kompetencji w europejskiej polityce 
tożsamości między UE (tu aktywny jest przede wszystkim Parlament Europejski) 
a Radą Europy (tu także Zgromadzenie Parlamentarne jest główną siłą napędo
wą)113, historia Europy stanowi dziś drugą po kwestii wartości europejskich do
menę najstarszych ogólnoeuropejskich instytucji z siedzibą w Strasburgu. Jednak 
— inaczej niż w przypadku ochrony praw człowieka i praw mniejszości — bi
lans polityki historycznej Rady Europy wypada miernie. Na przykład zainicjo
wana w latach 2004–2006 przez Polskę i Niemcy szeroko zakrojona ofensy
wa Zgromadzenia Parlamentarnego w celu założenia pod auspicjami Strasburga 
European Remembrance Centre for Victims of Forced Populations Movements 
and Ethnic Cleansing dwa razy rozbiła się o francusko–turecko–rosyjski front 
sprzeciwu114. Z drugiej strony sukcesem zakończyły się dwie równoległe kampa
nie Zgromadzenia Parlamentarnego z 2006 r. w sprawie potępienia reżimu Franco 
(Zalecenie 1736/2006) oraz „w sprawie potrzeby międzynarodowego potępienia 
zbrodni reżimów totalitarnych” (Rezolucja 1481/2006), zawierające niemal jedno
brzmiące sformułowania115. Ta ostatnia inicjatywa spotkała się przy tym z aprobatą 
deputowanych z Europy Środkowo–Wschodniej i Południowo–Wschodniej, przy 
masowym oporze delegatów Federacji Rosyjskiej. W gronie parlamentarzystów 
ze „starej” Europy zaznaczyła się ideologiczna linia podziału na prawicę (popar
cie) i lewicę (sprzeciw). Podczas gdy w dyskursie politycznym i mediach Europy 
Wschodniej rezolucja odbiła się szerokim echem, zachodnia opinia publiczna nie
mal całkowicie ją zignorowała116. 

Co zrozumiałe, nieporównanie większe zasoby sprawiają, że UE ma dużo lep
sze warunki dla rozwinięcia skutecznej ogólnoeuropejskiej polityki historycznej 
niż Rada Europy. Fakt ten wykorzystały Parlament i Komisja w latach 2008–2009, 
decydując o utworzeniu Domu Historii Europejskiej jako centrum wystawowego, 

113 Cf. K. H a m m e r s t e i n, B. H o f m a n n, Europäische „Interventionen”: Resolutionen und 
Initiativen zum Umgang mit diktatorischer Vergangenheit [w:] Aufarbeitung der Diktatur, s. 189– 203, 
tu paragraf Das Europäische Parlament und die NS–Vergangenheit im Gedenkjahr 2006, s. 191–194.

114 S. T o e b s t, Europeizacja pamięci wypędzeniach 2002–2007?, „Przegląd Zachodni”, t. LXIV, 
2008, z. 2, s. 207–233; idem, Europäisierung der Vertreibungserinnerung? Eine deutsch–polnische 
„Chronique scandaleuse” 2002–2007, [w:] Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 
19. und 20. Jahrhundert, red. M. A u s t, K. R u c h n i e w i c z, S. T r o e b s t, Köln–Weimar–Wien 
2009, s. 245–274; Vertreibungsdiskurs und europäische Erinnerungskultur. Deutsch–polnische Initiati
ven zur Institutionalisierung. Eine Dokumentation, red. S. T r o e b s t, Osnabrück 2006.

115 Aufarbeitung der Diktatur, s. 194.
116 Ibidem, s. 196–202.
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dokumentacyjnego i informacyjnego, zamawiając jego projekt, kompletując ekipę 
i nabywając w Brukseli odpowiednią nieruchomość117. W „Założeniach meryto
rycznych wystawy stałej” projektowanego muzeum mówi się wprost o „procesach 
demokratycznej transformacji” na „południu Europy” w „połowie lat siedemdzie
siątych”, łącząc je ze zmianą systemu w Europie Wschodniej w roku 1989.

W 1974 r. załamuje się w Grecji junta pułkowników, w tym samym roku przy
chodzi kres dyktatury w Portugalii, podobnie jak w kolejnym roku w Hiszpanii. 
Dyktatury ustępują miejsca demokracjom parlamentarnym: „Rewolucja goździ
ków” w Portugalii w 1974 r. zakończyła ponadto wojny w Afryce. [...] Po kojowe 
przejście od dyktatury do demokracji po śmierci Franco 20 listopada 1975 r. 
wzbudziło powszechną uwagę i wpłynęło na wydarzenia w państwach bloku 
wschodniego pod koniec lat osiemdziesiątych118. 

UE w postaci Parlamentu Europejskiego jest dużo aktywniejsza w dziedzinie 
polityki historycznej niż Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, blokowane 
przez Federację Rosyjską czy Turcję. Dobrze pokazuje to inicjatywa ustanowie
nia 23 sierpnia, czyli dnia podpisania w Moskwie paktu Ribbentrop–Mołotow, 
Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, „celem upamiętnienia 
ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie lepszego zakorzenienia 
demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji naszego kontynentu”119. Idea wy
szła w 2008 r. od Parlamentu Europejskiego; Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy nadrobiło opóźnienie w 2009 r.120 Innymi słowy: w wyniku debaty nad toż
samością, przestrzenią publiczną i poziomem demokratyzacji „Europy”, Bruksela 
i Strasburg dostrzegły mechanizm polityki historycznej i, choć czasem nieporad
nie, zaczynają go uruchamiać.

PORÓWNANIE DYKTATUR I PAMIĘCI O NICH  
W EUROPIE POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ: WSTĘPNY BILANS

Skoro struktury i sposoby funkcjonowania dyktatur w Europie Południowej 
i Wschodniej są porównywalne, a nawet podobne, czy słuszne jest przypuszczenie 
Linza i Stepana, że również pamięć o nich we współczesnych postdyktatorskich 

117 M. H a n n e m a n n, Terror und Traum. Die Europa–Pläne des Bonner Hauses der Geschichte, 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nr 293 z 15 grudnia 2008, s. 33.

118 Sachverstandigenausschuss Haus der Europäischen Geschichte: Konzeptionelle Grundlagen 
fur ein Haus der Europäischen Geschichte, Brüssel 2008, s. 23, cf. <http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/ 2 004_2009/ documents/dv/745/745721 / 745721 _de.pdf, 2> (wejście 7 lutego 2010).

119 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=–//EP//TEXT+TA+P6–TA–2008–
0439+0+DOC+XML+V0//PL> (wejście 21 września 2010).

120 Für den 23. August als Gedenktag, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nr 152 z 4 lipca 2008. 
Cf. S. T r o e b s t, Der 23. August 1939.
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społeczeństwach jest porównywalna czy nawet podobna? Porównywalna — tak, 
jednak w takim znaczeniu, w jakim można zasadniczo porównywać wszystko ze 
wszystkim, nawet mimo braku podobieństw. Ale podobna? Raczej nie, ponieważ 
„historia” i „pamięć” tworzą swoisty system naczyń połączonych, do którego na
leży także pole semantyczne pojęcia „naród”. I tak jak różne są narody Europy 
i ich wielkie narracje historyczne, tak samo odmienne są formy i wzory pamięci 
o dyktaturach oraz — co za tym idzie — strategie rozrachunku z nimi. Interesujące 
nas społeczeństwa mają jednak jedną cechę wspólną — ich demokratyczny de
sign jest w znacznym stopniu ukształtowany przez doświadczenie dyktatury i jej 
przezwyciężenia. Zasada ta obowiązuje w ramach każdej z tych kultur historycz
nych bez względu na to, czy opierają się na krytycznym rozrachunku z dyktatorską 
przeszłością, czy na jej celowym wymazaniu z narodowej narracji. W porównaniu 
z pamięcią zbiorową społeczeństw, które nie mają za sobą doświadczenia dyktatur, 
kultura historyczna społeczeństw postdyktatorskich sprawia wrażenie rozdwojonej 
z powodu „opętania historią” czy też przeciwnie — „niepamięcią”121. W stosunku 
do dyktatorskiej przeszłości społeczeństwo, jak się wydaje, nie zna umiaru — po
stulowanej przez Timothy’ego G a r t o n a  A s h a  mezomnezji122 — lecz jedynie 
ekstrema amnezji i hipermnezji. Przy tym jedno nie wyklucza drugiego. Odwrotnie 
— z reguły zamieniają się miejscami, jak choćby w przypadku wpływu, jaki miało 
na społeczeństwo hiszpańskie odkrycie frankistowskich grobów masowych albo 
poruszenie, które w społeczeństwie polskim wywołało uświadomienie pogromu 
w Jedwabnem w 1941 r. (obie debaty rozpoczęły się w 2000 r.)123. W obu przy
padkach pakt milczenia i świadome wyparcie gwałtownie się zakończyły, inicjując 
społeczną dyskusję, bolesną dla narodowej samooceny.

Jest kwestią bezsporną, że „przezwyciężenie następstw dyktatur [...] jest naj
wyraźniejszym znakiem rozpoznawczym minionego XX stulecia” a ponadto „po
zostaje ważnym zadaniem na wiek XXI”. Postulat ten zgłaszają redaktorzy jed
nej z nowszych prac zbiorowych poświęconych temu zagadnieniu124. Niemniej 

121 Terminologia w: A. A s s m a n n, U. F r e v e r t, Geschichtsvergessenheit, Geschichtsver sessen
heit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999. Cf. także U. F r e  v e r t, 
Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit revisited. Der jungste Erinnerungsboom in der 
Kritik, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, t. XL–XLI, 2003, s. 6–13.

122 T. G a r t o n  A s h, Mesomnesie, s. 32.
123 E. S i l v a  B a r r e r a, The Importance of Remembrance in the Transition to Democracy in 

Spain, [w:] Diktaturbewältigung und nationale Selbstvergewisserung, s. 69–74; W. B e r n e c k e r, 
S. B r i n k m a n n, Kampf der Erinnerungen. Der Spanische Burgerkrieg in Politik und Gesellschaft 
1936–2006, Nettersheim 2006; K. R u c h n i e w i c z, Die historische Erinnerung in Polen „Aus 
Politik und Zeitgeschichte”, t. V–VI, 2005, s. 18–26; idem, Die „Jedwabne–Debatte” in Polen. Das 
schwierigste und schmerzlichste Kapitel der polnisch–jüdischen Beziehungen [w:] Verflochtene Erin
nerungen, s. 189–198.

124 A. B o r g s t e d t, S. F r e c h, M. S t o l l e, Bewältigung von Diktaturen, [w:] Lange Schatten, 
s. 7–1 6, tu s. 7.
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nadzieja wyrażona przez główną urzędową specjalistkę od przezwyciężania skut
ków dyktatury w Niemczech, że „pewnego dnia powstaną w Europie standardy 
obchodzenia się z obalonymi dyktaturami”125, wydaje się w podwójnym sensie 
wątpliwa. Kwestią otwartą pozostaje, czy nadzieja ta kiedykolwiek się spełni, 
a ponadto powstaje pytanie, czy w Europie silnie zdywersyfikowanej na kultury 
narodowe takie „standardy” w ogóle mogłyby funkcjonować. Pisząc to abstrahu
ję od sugerowanej między wierszami „europejskiej” mission civilisatrice Urzędu 
Pełnomocnika Rządu RFN do spraw Materiałów Służby Bezpieczeństwa byłej 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej (BstU). Garton Ash określa wprawdzie 
niemiecki model rozrachunku z przeszłością jako wzór dla Europy Wschodniej 
pisząc, że „ustanowił on nową normę dogłębności”, zarazem jednak ironizuje, pi
sząc o „standardzie DIN”126 względnie o „niemieckich normach przemysłowych 
w zakresie historiografii”127. Zupełnie serio mówiła natomiast była przewodniczą
ca Parlamentu Europejskiego i więźniarka Auschwitz Simone Ve i l  podczas wy
stąpienia w Bundestagu w dniu pamięci ofiar narodowego socjalizmu 27 stycznia 
2004. Zaapelowała ona o zwalczanie postkomunistycznego wypierania Holokaustu 
i antysemityzmu „w niektórych krajach europejskich”:

W czasie gdy Europa otwiera się na Wschód, takie niezręczności stają się w naj
wyższym stopniu alarmujące, ponieważ te rzekome historyczne kontrowersje 
dotykają jądra przyszłej europejskiej świadomości. Niemcy, które zaznały obu 
form totalitaryzmu a dziś znowu są zjednoczone, mogą wydatnie pomóc nowym 
krajom członkowskim, by te mogły ze spokojem zająć się problemem owej nie
równowagi pamięci128. 

A więc znów The Germans to the front! — tym razem jednak nie w mundurze 
jak w 1900 r. podczas powstania bokserów w Chinach, lecz w historyczno–peda
gogicznym cywilu? W odróżnieniu od pomocy przy usuwaniu następstw rządów 
dyktatorskich, w tym wypadku zagraniczna polityka historyczna postdyktatorskich 
Niemiec ze zrozumiałych względów nie wykazuje najmniejszych skłonności do 
narzucania innym społeczeństwom własnych sposobów walki z antysemityzmem. 

125 „Süddeutsche Zeitung” z 20 lipca 2006. Cyt. Za: K. H a m m e r s t e i n, K. H o f m a n n, Euro
päische „Interventionen”, s. 189. Cf. także M. B i r t h l e r, Instrumentarien der Auseinandersetzung 
mit der Diktatur — ein internationaler Vergleich, [w:] Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs”. 
Geschichte und Offentlichkeit im europäischen Vergleich, Leipzig 2002, s. 73–84.

126 „Norma DIN” to norma ustalana przez Niemiecki Instytut Norm (Deutsches Institut für 
Normung, DIN), będący odpowiednikiem polskiego Głównego Urzędu Miar. T. G a r t o n  A s h, 
Strafgerichte, Sauberungen und Geschichtsstunden, [w:] idem, Zeit der Freiheit. Aus den Zentren des 
neuen Europa, München 1999, s. 308–333, tu s. 309.

127 Idem, Mesomnesie, s. 33.
128 S. Ve i l, Fondation pour la mémoire de Shoa, mowa w Bundestagu 27 stycznia 2004, cf. 

<http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/veil/rede_veil.html> (wejście 27 lu 
 tego 2010).
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Zresztą coś takiego i tak nie mogłoby się udać, ponieważ każda dyktatura i każ
dy kolaboracyjny reżim ma własną narodową specyfikę, a więc i pamięć o nich 
jest przede wszystkim narodowa. Co za tym idzie, polityczne, historyczne, prawne 
itp. próby rozrachunku muszą być w przypadku każdego narodu mozolnie szyte 
na miarę. Sposób postępowania sąsiadów albo reszty świata może być przy tym 
inspiracją, ale nie gotowcem, a w żadnym wypadku towarem importowym129. 
Aktualne przykłady Polski czy Hiszpanii dowodzą, że rozrachunek społeczeństwa 
z dyktatorską przeszłością także w zjednoczonej Europie 27 państw pozostaje dro
gą ciernistą i żmudną, pełną ślepych zaułków i niepowodzeń, obłudy i żądzy ze
msty. Ponad 40 lat temu getyński historyk Hermann H e i m p e l  ujął dialektykę 
państw narodowych i koncepcji integracji w Europie w skomplikowaną, ale wła
śnie dlatego trafną formułę: „Idea narodu to idea europejska, narodowe rozdrob
nienie jest częścią europejskiej istoty, zaś dzięki narodom Europa jest tym, czym 
jest”130. W postdyktatorskich kulturach historycznych Europy zasada ta obowiązu
je w stopniu najwyższym.

* * *

Ponownie przywołując słowa Maurice’a Duvergera można rzec, że dyktatu
ra nie „zagraża już nieustannie naszemu pokoleniu”131, niemniej w dalszym ciągu 
zajmuje europejskie społeczeństwa i to tym bardziej, im intensywniej zaczynają 
dyskutować o nierozliczonej dotąd dyktatorskiej przeszłości i im silniej instytucje 
europejskie czują się powołane do prowadzenia kontynentalnej polityki historycz
nej. Jest jednak jeszcze jeden powód tego zainteresowania, który przekonywająco 
sformułowała urodzona i wychowana w Rumunii laureatka Nagrody Nobla Herta 
M ü l l e r  w przemówieniu na Koncercie Noblowskim 8 grudnia 2009. Nawiązując 
pośrednio do Duvergowskiego ostrzeżenia przed „dziką bestią” z 1961 r. powie
działa:

Do dziś mamy do czynienia z dyktaturami najróżniejszego autoramentu. Niektóre, 
jak Iran, istnieją od zawsze, a mimo to wciąż na nowo napełniają nas strachem. 
Niektóre, jak Rosja albo Chiny wkładają cywilne płaszczyki, liberalizują gospo
darkę — choć prawa człowieka bynajmniej nie uwolniły się tam spod stalinizmu 
czy maoizmu. Istnieją także półdemokracje Europy Wschodniej, które od 1989 r. 
wciąż wkładają i zdejmują cywilny płaszczyk, tak że ten znosił się już prawie 
zupełnie132. 

129 Cf. studium przypadku D. D a k o w s k a, Aufarbeitung „made in Poland” und die Frage nach 
dem deutschen Standard — IPN und BStU im Vergleich, [w:] Aufarbeitung der Diktatur, s. 86–96.

130 H. H e i m p e l, Europa und seine mittelalterliche Grundlegung, [w:] idem, Der Mensch in sei
ner Gegenwart. Sieben historische Essays, Göttingen 1954, s. 67–86, tu s. 68.

131 M. D u v e r g e r, De la dictature, s. 7.
132 Cyt. za sprawozdaniem E. W i c h n e r, Literatur spricht mit jedem einzeln. Stockholm im kökö
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Pisarka, należąca do pokolenia silnie straumatyzowanego przez dyktaturę, ma 
prawdopodobnie słuszność w stosunku do Rumunii, Białorusi, Serbii, być może 
także Bułgarii i Ukrainy, z pewnością nie w przypadku Polski czy Łotwy, a już bez 
wątpienia jest w błędzie jeśli chodzi o Europę Południową. Szeroka i systematycz
na analiza licznych i nierzadko następujących jedna po drugiej dyktatur XX stule
cia na południu i wschodzie kontynentu dopiero raczkuje — co w widoczny sposób 
wpływa na polityczną i historyczną kulturę tych społeczeństw. Porównawcze spoj
rzenie na europejskich i pozaeuropejskich sąsiadów może być przy tym inspirujące 
zarówno dla nauki, jak i dla polityki historycznej państwa. 

(z języka niemieckiego przełożyła Justyna Górny)

niglichen Glanz: Eindrücke von der Verleihung des Nobelpreises an Herta Müller, „Der Tagesspiegel”, 
nr 20 469 z 12 grudnia 2009, s. 27.
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PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 1, ISSN 0033–2186

Andrzej F r i s z k e, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, 
Znak, Kraków 2010, s. 912.

Udostępnienie historykom akt Służby Bezpieczeństwa — a także kilka lat wcześniej 
dokumentów wytworzonych przez struktury PZPR — spowodowało, że wiele tematów, 
które dotychczas były opisywane z perspektywy innych rodzajów źródeł, można opisać 
na nowo, uwzględniając nieznane wcześniej fakty i ich udokumentowane interpretacje. 
Jednym z tematów, przy badaniu których materiały udostępniane historykom przez 
Instytut Pamięci Narodowej mają największe znaczenie, jest historia opozycji politycz
nej w PRL. Prace na ten temat powstające w latach dziewięćdziesiątych opierały się 
głównie na źródłach publikowanych oraz relacjach uczestników wydarzeń. Wykorzystanie 
archiwów policji politycznej stwarza możliwość znacznie bardziej szczegółowego opisa
nia historii poszczególnych środowisk opozycyjnych, a także otwiera przed historykami 
nowe pola badawcze (czego przykładem może być temat ewolucji stosunku władz PRL 
do opozycji demokratycznej)1. 

Autor recenzowanej książki jest jednym z prekursorów badań nad historią opozycji 
politycznej w PRL. Jego pierwsze prace na ten temat ukazywały się już w „drugim obie
gu”2. Andrzej F r i s z k e, znając osobiście wielu działaczy opozycji, zbierał niemal na 
bieżąco ich relacje, które wykorzystywał w pracach wydanych po 1989 r. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych ukazała się jego pierwsza i jedyna do tej pory synteza historii opo
zycji politycznej w Polsce lat 1945–19803. Wywołała ona dyskusję na temat definiowa
nia zjawisk opozycji i oporu społecznego w systemach totalitarnych i autorytarnych oraz 
ich opisu4. W kolejnych latach ukazywały się następne monografie, zbiory artykułów 
i dokumentów dotyczące poszczególnych środowisk opozycyjnych5. 

1 O zaletach wykorzystania dokumentów SB w badaniach nad opozycją polityczną celnie pisał 
R. Spałek stwierdzając, że „szczegółowość opisu oraz skala, zakres i nakład środków używanych po
wstawaniu tych materiałów nie mają sobie równych. Co także ważne, w przytłaczającej większości 
upływ czasu pomiędzy wydarzeniami a dotyczącymi ich dokumentami był minimalny”, R. S p a ł e k, 
„Gracze” — Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, „Pamięć i Sprawiedliwość”, t. II, 2003 nr 4. 

2 Vide Z. K o r y b u t o w i c z  [A. F r i s z k e], Grudzień 1970, Warszawa 1984; W. Wo l s k i 
[A. F r i s z k e], KOR, ludzie, działania, idee, Warszawa 1983.

3 Vide A. F r i s z k e, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994. 
4 Vide m.in.: M. T u r l e j s k a, O myśli politycznej i działaniach opozycji w PRL, „Kultura 

i Społeczeństwo”, t. XXXIX, 1995, nr 2, s. 185–187; G. M a z u r, Ważna książka o opozycji w PRL, 
„Ad Meritum”, t. I, 1995, nr 2, s. 127–131; H. S ł a b e k, rec. z: A F r i s z k e, Opozycja polityczna 
w PRL 1945 — 1980, Londyn 1994 — „Dzieje Najnowsze”, t. XXVII, 1995, z. 2; s. 187–194, 
T. S t r z e m b o s z, Polacy w PRL — sprzeciw, opozycja, opór. Zachowania opozycyjne w systemie 
totalitarnym, „Studia Polityczne”, nr 11, 2000, s. 137–157; idem, Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, 
opór (zachowania opozycyjne w systemie totalitarnym), „Arcana”, 2000, nr 5, s. 121–141.

5 Vide np. A. F r i s z k e, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 
1997; idem, Początki Klubów Inteligencji Katolickiej, „Więź”, 1996, nr 10, s. 181–204; idem, Koło 
posłów „Znak” w Sejmie PRL 1957–1976, Warszawa 2002; idem, Przystosowanie i opór: studia 
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Dotychczas historia i znaczenie środowiska, które stało się zbiorowym bohaterem 
„Anatomii buntu”, była przedstawiana dużo bardziej ogólnie, przede wszystkim w opra
cowaniach dotyczących Marca ’686. Recenzowana książka — dzięki wykorzystaniu źró
deł pochodzących z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej — przynosi wiele nie
znanych wcześniej ustaleń i rzuca nowe światło na historię Jacka Kuronia, Karola 
Mo dzelewskiego i środowiska „komandosów”. 

Andrzej Friszke nie ukrywa swojego osobistego stosunku do opisywanych wyda
rzeń i ich bohaterów. We wstępie pisze o swojej znajomości z nimi i narastającej przez 
lata fascynacji ich historią. Zaznacza również, że jego książka ma być polemiką z ataka
mi na środowisko komandosów pojawiającymi się w tekstach publicystycznych na temat 
historii najnowszej oraz (w mniejszym stopniu) w niektórych opracowaniach historycz
nych. W zakończeniu książki autor pisze: „Są dziś ludzie, nawet dość liczni, którzy nie 
mogą pogodzić się z kształtem tej historii. Nie ci ludzie, nie te środowiska, nie te idee 
powinny, ich zdaniem, być ważne w opowieści o polskich zmaganiach z systemem i dro
dze do odzyskania przez Polskę wolności” (op. rec., s. 892). 

Andrzej Friszke we wstępnie zaznacza, że „Anatomia buntu” jednocześnie jest gło
sem w dużo szerszej dyskusji o postawach Polaków w PRL. Autor podkreśla, że odrzuca 
podział na trwające przez cały czas w oporze społeczeństwo i narzuconą komunistyczną 
władzę, zwłaszcza po 1956 r. Pisze: „Władze po Październiku 1956 postrzegano jako 
komunistów, ale polskich. Nie były już one bezwolnymi narzędziami Moskwy. Była to 
władza obca ideologicznie, ale nie obca narodowo, a państwo było obce ideologicznie, 
ale postrzegane jako państwo polskie” (s. 9). Badacz słusznie zwraca uwagę na wyjątko
wość postaw buntowniczych, które następowały po 1956 r. Niezależnie od wielu aktów 
jednostkowego bądź zbiorowego oporu, dominującą wśród Polaków po przełomie 
Października postawą społeczną było przystosowanie. Książka opisuje bunt, który nara
stał w środowisku przez pewien czas akceptującym powojenny system, co jest kolejnym 
argumentem za nieadekwatnością stosowania czarno–białego schematu przy opisywaniu 
historii Polski lat 1956–1989. 

„Anatomia buntu” zaczyna się od krótkiego przedstawienia losów Kuronia i Mo
dzelewskiego przed rokiem 1956, opierającego się przede wszystkim na ich wspomnie
niach. Właściwy początek tej historii to Październik 1956 r. Jak wynika z lektury książki, 
doświadczenia z tych wydarzeń okazały się kluczowe dla ich późniejszych wyborów. 
Październik był — jak pisze autor — „małą rewolucją ograniczoną w czasie i pod wzglę
dem horyzontu, szybko też wyhamowaną. Dla jego uczestników był jednak ruchem re
wolucyjnym, mogli bowiem zastosować teoretyczne kategorie do realnego ruchu, poczuć 

z dziejów PRL, Warszawa 2007; Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników. Relacje 
członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku przez Andrzeja 
Friszke i Andrzeja Paczkowskiego, Kraków 2008; Solidarność podziemna 1981–1989, pod red. 
A. F r i s z k e, Warszawa 2006; Rozmowy na Zawracie: taktyka walki z opozycją demokratyczną: paź
dziernik 1976 — grudzień 1979, przedm. i oprac. A. F r i s z k e; wybór A. F r i s z k e, M. Z a r e m b a , 
Warszawa 2008. 

6 Vide np. J. E i s l e r, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991; idem, 
Polski rok 1968, Warszawa 2006, P. O s ę k a , Marzec 1968, Kraków 2008. 
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jego dynamikę, prawa rządzące masami oraz zrozumieć mechanizm gry politycznej. 
Doświadczenie to zniechęciło wielu, ale też pozostało legendą tego pokolenia” (s. 11). 

Zasadnicza część historii zaczyna się w latach sześćdziesiątych. Friszke opisuje 
działania Kuronia i Modzelewskiego zmierzające do napisania „listu otwartego”. Dzięki 
wykorzystaniu materiałów SB wydarzenia te opisane zostały bardzo szczegółowo, nie
mal dzień po dniu. Z książki dowiadujemy się szczegółów dotyczących pierwszych prób 
konspiracji, a także działań Służby Bezpieczeństwa podejmowanych wobec tworzącego 
się środowiska. Autor wiele miejsca poświęca zreferowaniu treści listu krytykującego 
system z pozycji marksistowskich, pokazującego fałszywość głoszonych przez władze 
haseł. Friszke dopatruje się znaczenia listu jednak nie tylko w jego zawartości programo
wej, która kilka lat później stała się nieaktualna także dla jego autorów, ale również — 
a może przede wszystkim — w sferze symbolicznej. Jak pisze „najważniejsze było to, że 
dwaj ludzie odważyli się bezlitośnie opisać naturę systemu, wezwać do buntu i uczynić 
to pod własnymi nazwiskami, rzucając wyzwanie totalitarnemu państwu” (s. 220). W 
kolejnych rozdziałach poznajemy historię represji wobec autorów tego memoriału i ich 
pierwszych doświadczeń więziennych. Autor szeroko opisuje historię środowiska ko
mandosów. Podkreśla przy tym, że nie było ono jednorodne i składało się z kilku funk
cjonujących obok siebie grup, których członkowie różnili się od siebie pochodzeniem 
społecznym i poglądami politycznymi. 

Kulminacyjnym momentem opowiadanej w „Anatomii Buntu” historii był Marzec ’68. 
Historia tego kolejnego w historii PRL kryzysu politycznego doczekała się kilku mono
grafii oraz edycji źródeł. Większość z nich stara się jednocześnie opisać wszystkie wy
stępujące obok siebie procesy: napięcia w stosunkach PRL z Izraelem w 1967 r., walki 
wewnątrz aparatu władzy, antysemicką i antyinteligencką nagonkę, masowe protesty stu
dentów i młodych robotników wybuchające w wielu ośrodkach, a także represje wobec 
ich uczestników. Lektura „Anatomii buntu” pokazuje przede wszystkim rolę, jaką Kuroń, 
Modzelewski i komandosi odegrali w przygotowaniach do tego protestu. Szczegółowo 
opisany został przebieg represji podejmowanych wobec nich: aresztowań, śledztwa i pro
cesów. 

Szczególnie ciekawym i budzącym chyba największe emocje jest opis postaw po
szczególnych osób w czasie śledztwa prowadzonego w sprawie komandosów. Było ono 
najważniejszym elementem akcji represji podjętej przez władze wobec inicjatorów 
i uczestników protestów. Koncepcja śledztwa zakładała ukazanie członków tej grupy — 
podobnie jak robiono to w kampanii propagandowej — jako postaci wyobcowanych ze 
społeczeństwa (zarówno pod względem etnicznym, jak klasowym). Bohaterowie 
„Anatomii buntu” w czasie śledztwa przyjmowali różne postawy. Liderzy ruchu — jak 
Kuroń czy Modzelewski — mający chyba największe doświadczenia dotyczące zacho
wania się w sytuacjach ekstremalnych, zachowywali niezłomną postawę, najczęściej od
mawiając udzielania jakichkolwiek odpowiedzi. Większość przesłuchiwanych nie miała 
takich doświadczeń i nie była świadoma swoich praw. Przesłuchiwanych próbowano 
skłonić do zeznań poprzez cytowanie im — prawdziwych lub spreparowanych — frag
mentów zeznań innych osób. W ramach operacyjnych działań SB przekazywano im 
grypsy, w których inni komandosi rzekomo nawoływali do zmiany strategii obronnej 
i składania wy jaśnień. 
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Część zeznających próbowała bronić siebie i swoich kolegów, deklarując rzeczywi
ście wyznawane wartości i licząc, że skoro nie robili ze swojego punktu widzenia nic 
złego, to mówienie o tym nie może im zaszkodzić. Inna część próbowała bronić kolegów, 
biorąc większą część winy na siebie. Niektórzy pod wpływem manipulacji dokonywa
nych przez przesłuchujących, na które nałożyły się niekiedy konflikty personalne pomię
dzy poszczególnymi osobami, zostali złamani i opowiadali o sprawach, które stawały się 
podstawą oskarżeń wobec innych. Friszke, szczegółowo opisując postawy poszczegól
nych osób, nie próbuje ukrywać spraw trudnych, które do dzisiaj mogą być bolesne dla 
bohaterów „Anatomii buntu”. Część z nich konsekwencje tego odczuwała przez wiele 
lat. Śledztwo marcowe dla wielu przesłuchiwanych było na tyle traumatycznym przeży
ciem, że do dzisiaj budzi ogromne emocje. Niektóre konflikty wywołane zachowaniem 
poszczególnych osób w czasie śledztwa stało się przyczyną konfliktów trwających do 
dzisiaj. „To są sprawy, które każda z nas ciągnie za sobą prawie całe życie, nigdy ich 
sobie nie wybaczymy, nie potrafimy nawet dzisiaj o tym rozmawiać, bo to jest żywa 
rana, smuga cienia” — wspominała w relacji złożonej autorowi książki Barbara T o 
r u ń c z y k  (s. 683). 

Autor wykazuje dużą dawkę empatii dla bohaterów książki. Opisując załamanie się 
w śledztwie, przede wszystkim stara się dojść przyczyn, które do niego doprowadziły. 
Do wyjaśnienia postawy niektórych osób konieczne okazało się poruszenie pewnych 
wątków z ich życia prywatnego: relacji z rodzicami i partnerami życiowymi, komplek
sów wynikających z pochodzenia. Pisząc o ludziach złamanych autor wyraźnie podkre
śla, że większość tych, którzy w śledztwie odcinali się od kolegów, w czasie procesu 
odwołała swoje zeznania, tym samym przynajmniej częściowo rehabilitując się w oczach 
innych. 

W „Anatomii buntu” opisane zostały postawy osób, które znalazły się w sytuacjach 
ekstremalnych. W latach sześćdziesiątych wzorce postępowania w relacjach z funkcjona
riuszami aparatu władzy dopiero się tworzyły. Nie sposób porównywać ówczesnej sytu
acji osób przesłuchiwanych np. z okresem stanu wojennego. W tworzącym się od drugiej 
połowy lat siedemdziesiątych ruchu opozycyjnym wytworzyły się jasne wzorce zacho
wania w takich sytuacjach. Większość młodych ludzi, którzy kilkanaście lat wcześniej 
decydowali się na podjęcie działalności antysystemowej, nie była przygotowana do za
chowania się w kontaktach z funkcjonariuszami aparatu represji.

Bilans opisywanego w „Anatomii buntu” śledztwa nie wypadł po myśli władz. 
Udało się ukazać komandosów jako spiskowców, jednak nie znaleziono podstaw do udo
wodnienia im zagranicznych inspiracji. „Anatomia buntu” pokazuje, jak ogromnego zna
czenia w ówczesnej walce politycznej nabrała grupa kilkunastu–kilkudziesięciu młodych 
ludzi w latach sześćdziesiątych. Świadczyć o tym może ogrom działań skierowanych 
przeciwko nim przez przeciwnika; ilość wytworzonego materiału, liczba agentów i pro
cesów, które zamierzano im wytoczyć świadczy o tym, że władze uważały to środowisko 
za głównego wroga. 

Jednocześnie omawiana książka pokazuje, jak wielką rolę przy opisywaniu historii 
opozycji politycznej w PRL odgrywają akta wytworzone przez SB. Stanowią one główne 
źródło wykorzystywane przy konstruowaniu narracji. W przypisach przywoływane są 
dokumenty różnego rodzaju: doniesienia tajnych współpracowników, dokumenty po
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wstające na podstawie podsłuchów, opracowania tworzone przez funkcjonariuszy oraz 
protokoły zeznań składanych w czasie śledztwa. „Anatomia buntu” pokazuje, że badanie 
historii opozycji politycznej bez wykorzystania materiałów tworzonych przez policję po
lityczną byłoby dużo trudniejsze a wnioski formułowane jedynie na podstawie innych 
źródeł byłyby dużo ogólniejsze. Poza specjalistycznymi tematami dotyczącymi np. histo
rii opozycyjnej myśli politycznej trudno wyobrazić sobie pracę na temat opozycji, która 
w mniejszym lub większym stopniu nie wykorzystywałaby akt tworzonych przez SB. 
Wydaje się, że dotyczy to zwłaszcza historii działającej półjawnie lub jawnie opozycji 
przedsierpniowej7. Ilość materiału dotyczącego komandosów, Komitetu Obrony 
Robotników bądź Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela pozwala opisać ich histo
rię z ogromną szczegółowością. Materiały przechowywane w archiwum IPN pozwalają 
opisać ich historię niemal dzień po dniu: ustalać fakty proste i szczegółowo analizować 
ewolucję poglądów poszczególnych osób. 

Nawet najbardziej szczegółowe relacje nie są w stanie zastąpić tego rodzaju akt, są 
jednak niezwykle przydatne. Autor książki przeprowadził wiele rozmów z bohaterami 
swojej książki, które stanowią cenne uzupełnienie wiedzy pochodzącej z materiałów ar
chiwalnych. Pozwalają opisać fakty, które nie były znane SB, a także — co może waż
niejsze — pozwalają przedstawić atmosferę towarzyszącą wydarzeniom składającym się 
na narrację. Książka Andrzeja Friszkego jest bardzo udanym przykładem wykorzystania 
tych dwóch typów źródeł przy opisywaniu historii opozycji demokratycznej. Nie domi
nuje w niej ani perspektywa policyjna wyłaniająca się z materiałów archiwalnych8, ani 
perspektywa bohaterów wydarzeń. Podobnie jak w przypadku powstałych wcześniej 
ważnych monografii innych środowisk opozycyjnych autorstwa Grzegorza Wa l i g ó r y9 
oraz Małgorzaty C h o m y – J u s i ń  s k i e j10, w „Anatomii buntu” pisze się o historii opo
zycji w sposób analityczny, bez hagiograficznego podejścia pojawiającego się w niektó
rych bardziej publicystycznych opracowaniach innych autorów11. Książka powiększa 

7 W odniesieniu do badań nad opozycją działającą w warunkach konspiracyjnych po wprowadze
niu stanu wojennego źródła wytworzone przez SB tracą na znaczeniu na rzecz relacji, przynajmniej 
w odniesieniu do tych struktur i inicjatyw, których policji politycznej PRL nie udało się rozpracować. 
Wiedza SB na ich temat często była fragmentaryczna. Akta pozostałe po rozpracowaniu niektórych 
inicjatyw pozwalają opisać jedynie działania funkcjonariuszy SB, niewiele mówiąc o samym pod
ziemiu.

8 Wykrzywioną wizję świata wyłaniającej się z akt SB trafnie opisywał w cytowanym już tekście 
R. Spałek stwierdzając, że „jest to materiał posiadający »skazę immanentną«, występującą na każdej 
stronie maszynopisu, rękopisu, a nawet pokwitowania czy rachunku. Twórcom i odbiorcom tych doku
mentów przyświecał bowiem strategiczny cel, którym zawsze była walka z opisywanym podmiotem. 
Takie »zorientowanie na cel« wypaczało opis i przyczyniało się do ułomnego widzenia świata”, 
R. S p a ł e k, op. cit., s. 79. 

9 G. Wa l i g ó r a, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006. 
10 M. C h o m a –J u s i ń s k a, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa 

2009. 
11 Przykładem opracowania mającego tę cechę może być wydana niedawno w Polsce popularna 

biografia Adama Michnika, C. B o u y e u r e, Adam Michnik — biografia: wymyślić to, co polityczne , 
Kraków 2009.
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znacznie wiedzę na temat historii jed nego z najważniejszych środowisk opozycyjnych 
w historii PRL, które następnie stworzyło Komitet Obrony Robotników i odegrało 
ogromną rolę w postaniu i rozwoju „Solidarności”. Wszystko to sprawia, że recenzowana 
rozprawa jest jedną z najważniejszych prac na temat historii opozycji powstałych w ostat
nich latach. 

Jan Olaszek 
Instytut Pamięci Narodowej 

Biuro Edukacji Publicznej
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PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 1, ISSN 0033–2186

SUMMARY OF THE VOLUME

The current volume of “Przegląd Historyczny” is devoted to Karol Modzelewski, one 
of the most prominent Polish medievalists and at the same time one of the chief 
representatives of the anticommunist opposition in Poland prior to 1989, and a leading 
parliamentarian during the early period of our political system transformation (1989–1991). 
This dichotomy in Professor Modzelewski’s biography — on the one hand in his books and 
articles he discussed remote issues of the Middle Ages, while on the other his political 
activities placed him among the most important architects of Polish contemporary history 
— is strongly emphasized in the opening remarks by the editors of the volume. And, due to 
that same fact, many of the texts to be found below, based on private recollections of the 
authors, attain the character of source materials for studies on the history of communist 
Poland.

The article ‘Karol Modzelewski: historian, homme politique, and friend. Several 
remarks’ by Henryk Samsonowicz treats on both aspects of Professor Modzelewski’s 
endeavours. With respect to his political accomplishments, Samsonowicz returns to earlier 
years, stressing the inspirational role of Modzelewski’s speeches for the forming of the 
political opposition in Poland after 1956: their goals, slogans, and their style in general. He 
notices also the courage and consistency of Professor Modzelewski, who functioned for 
many years under the pressure of severe police repressions. Discussing the scientific field, 
Samsonowicz points out that Modzelewski has numerous achievements in reconstructing 
Polish (the issue of the political and economic system of the early Piast monarchy) and 
European history (research on Italy under Lombard domination, and on the formation of 
European states and nations within the process of mutual infiltration of the late–classical 
and the “barbarian” civilisations of the Germans, Slavs, Finno–Ugric and Baltic peoples).

The article by Adam Michnik, ‘From Polish revolution to Polish hospitality: Some 
reflections on the biography of Karol Modzelewski’, is of more personal character. Being 
a close friend ever since the early nineteen–sixties, at times, closest collaborator, Michnik 
relies chiefly on his own personal recollections. He demonstrates that when Karol 
Modzelewski and Jacek Kuroń started their political activity defying the system in 
communist Poland, there existed no behavioural models of an oppositionist. In the course 
of their struggles, but also during court trials and subsequent prison terms, Modzelewski 
and Kuroń created standards of what is, and what is not permissible, later on followed by 
other dissidents. Another political novelty, which should be ascribed to Modzelewski, was 
putting democratic postulates into wording understandable by the communists, a language 
which acknowledged the interests of the opponents. This new type of bargain–
communication is visible in the 1976 letter to Edward Gierek. In 1980, the same language 
was taken up by the “Solidarity” movement in the negotiations with the communist regime. 
Michnik also points to the graduate change in Modzelewski’s stance: from an advocate of  
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a workers’ revolution against communist bureaucracy in the mid–sixties, through the 
attitude of a careful activist who demonstrated to his younger colleagues potential 
consequences of their conflict with the authorities (around 1968), to the advocate of 
compromise negotiations (ever since the nineteen–seventies). In spite of this evolution 
Modzelewski remained acutely sensitive to social problems; hence his disagreement with 
the liberalisation of the economy introduced by the so called Balcerowicz Plan in 1989.

Professor Modzelewski’s scientific activity is the focus of the interview conducted 
with him by Paolo Gugliemotti and Gian Maria Varanini. The interview was originally 
published by the periodical Reti Medievali Rivista (Vol. 9, 2010, No. 1). The text brings 
forth numerous interdependencies of Modzelewski’s historical research, the first of which 
was his social background — Polish intelligentsia tinted by communist ideology, persecuted 
during the Stalinist era. The second aspect discussed in the interview were the conditions of 
life in communist Poland, a country, in comparison with other states within the Bloc, 
relatively liberal, where, nevertheless, persons who voiced views politically incorrect were 
persecuted, and contacts with foreign nationals were treated with suspicion. The third 
theme of the interview was the milieu of Polish historians (and to a certain extant 
philosophers and sociologists), which after 1945 created in the Polish research institutions 
enclaves of far–reaching freedom for intellectual studies. This attitude resulted in an elastic 
approach towards Marxist thought, and a readiness to accept other interesting ideas in 
research methodology, including the incorporating of the methodology of other disciplines 
into historiography, chiefly archaeology and ethnology. Another subject touched upon in 
the interview were the inspiring contacts (after 1956) with the learned milieus of France 
(mainly the Annales school) and Italy. 

In his replies to the questions Professor Modzelewski pointed to the specificity of 
Central and Eastern Europe, and its influence on the shape of medieval research. This 
specificity consists in a relative (in comparison with Western Europe) scarcity of source 
materials, which forces historians to utilize retrogressive and comparative methods (both 
approaches sometimes allow for usage of sources spread very far apart one from another in 
time and space). He stressed the importance of these methods for his own research, noticing 
that they are an important input of the Eastern European historians into the great themes 
undertaken by their Western colleagues, but at the same time, he observed, they could be 
also a source of misunderstandings and polemics.

Professor Modzelewski also described the organisation of historical research in 
contemporary Poland and replied to some of the criticism aroused by his last book 
Barbarzyńska Europa (Barbarian Europe). He commented also that although he always 
took care to place distinct limits between his political activities and scientific research, he 
is conscious that the conditions in which he lived had their impact on the treatment and 
interpretation of historical source materials of the Middle Ages. 

The article by Aneta Pieniądz ‘Karol Modzelewski’s research on medieval Italy’ treats 
a distinct aspect of Professor Modzelewski’s work. Pieniądz stresses that ever since his 
research fellowship in Venice during the years 1961–1962, i.e. nearly all his active life in 
the academe, Modzelewski worked on the history of medieval Italy. On the one hand he 
remained under the spell of such historians as: Gino Luzzato, Cinzio Violante, Gian Piero 
Bognetti, or Govanni Tabacco, while on the other he influenced Italian historiography as to 
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research on rural economy and on the states and societies of northern Italy under Lombard 
power. Interest in Italian history is also discernible in Modzelewski’s works on early 
medieval Poland. In this respect one can enumerate the application of the retrogressive 
method to the analysis of the status of dependent and servile peasantry during the early 
Middle Ages, not to mention the awareness of new ideas current in Western European 
historiography and their application to research on Polish history, and the usage of 
terminology coined by Western scholars.

Stefan Troebst (University of Leipzig, ‘Memory of dictatorships and historical 
consciousness in Eastern and Southern Europe: A comparison of comparative approaches’) 
analyses relations between system transformations and memory of authoritarian regimes in 
countries where recollections of nondemocratic systems constitutes personal experiences 
of the majority of the population: Central and Eastern European countries and the states of 
the southern part of the continent (i.e. Greece, Portugal and Spain), where the transition 
from dictatorships to democracy took place in the nineteen–seventies. Troebst describes in 
length research on these themes, encompassing works of such authors as: Juan J. Linz and 
Alfred Stepan, Wolfgang Merkel, Carsten Goehrke, Joakim Ekman, Jonas Linde, and his 
own endeavours. In conclusion Troebst observes that there are various forms of remembering 
authoritarian regimes and strategies of levelling out the bygones, which depend on the 
specificity of individual cultures. Nevertheless, in all of these countries the influence of the 
authoritarian experience and its overcoming to a large extent formed the historical memory 
of the people. Moreover, in the public discourse there one can discern extreme attitudes, 
which can be described as “obsession with history” and “lack of memory”; sometimes 
these attitudes pass directly to the other, like in Spain after the discovery of mass graves of 
the victims of the Franco regime.

The articles are supplemented by a review by Jan Olaszek of the book by Andrzej 
Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi (The Anatomy of a Revolt: 
Kuroń, Modzelewski and the ‘Commandos’; Cracow, 2010). According to Olaszek this 
book ranks among the most important studies on the history of political opposition in 
communist Poland. The monograph is based on the acts of the former Security Service of 
the Ministry of Internal Affairs, kept at the archives of the Institute of National 
Remembrance, and recently opened to the historians. These documents, similarly as the 
archives of the central authorities of the Polish communist party (rendered accessible to the 
historians previously), allow not only for a more thorough study, but disclose the attitudes 
of the regime vis–a–vis the opposition, and the measures undertaken against it. These acts 
are an important enlargement of the source materials previously utilized, which encompassed 
chiefly reports and recollections of the oppositionists and printed materials. Olaszek 
stresses that the author of the monograph carefully weighs his data coming from both sides, 
which increase our knowledge of the democratic opposition, but does not allow himself to 
be overpowered by the perspective of the police acts.
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WYKAZ SKRÓTÓW

I ARCHIWA
AA  — Archiwum Archidiecezjalne
AAN  — Archiwum Akt Nowych
AD  — Archiwum Diecezjalne
AGAD  — Archiwum Główne Akt Dawnych
AMSZ  — Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
AP  — Archiwum Państwowe
APAN  — Archiwum Polskiej Akademii Nauk
AUJag.  — Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
AZHRL  — Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego
CA MSW  — Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ważniejsze zespoły archiwalne
AKP  — Archiwum Królestwa Polskiego
AR  — Archiwum Radziwiłłów
ASK  — Archiwum Skarbu Koronnego
AZ  — Archiwum Zamoyskich
KGG  — Kancelaria Generała–Gubernatora
KRPiS  — Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu
KRSW  — Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
KRW  — Komisja Rządowa Wojny
KW  — Komisja Województwa (ze skrótem nazwy województwa)
MK  — Metryka Koronna
ML  — tzw. Metryka Litewska
RG  — Rząd Gubernialny
gr.  — księgi sądowe grodzkie (poprzedzone określeniem terytorialnym)
ziem.  — księgi sądowe ziemskie (j.w.)

II BIBLIOTEKI
BCzart.  — Biblioteka Czartoryskich, Kraków
BJag.  — Biblioteka Jagiellońska, Kraków
BNar.  — Biblioteka Narodowa, Warszawa
BOss.  — Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław
BPAN  — Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
BUW  — Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa

III WAŻNIEJSZE WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE
AGiZ  —  Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum tzw. bernar

dyńskiego we Lwowie
CDMas.  —  , wyd. J. K. Kocha

nowski
CDPol.  — Codex diplomaticus Poloniae
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CDPom.  — Codex diplomaticus Pomeraniae
CDPr.  — Codex diplomaticus Prussicus
CDSil.  — Codex diplomaticus Silesiae
DKM  — Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku
KDKK  — Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława
KDKMaz.  — Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski
KDmK  — Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa
KDMłp.  — Kodeks dyplomatyczny Małopolski
KDŚl.  — Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński
KDWlkp.  — Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
MGH  — Monumenta Germaniae Historica
MPH  — Monumenta Poloniae Historica
MPV  — Monumenta Poloniae Vaticana
MRPS  — Matricularum Regni Poloniae Summaria
Pom. UB  — Pommerellisches Urkundenbuch
Pr. UB  — Preussisches Urkundenbuch
SS  — Scriptores
SSRPol.  — Scriptores Rerum Polonicarum
SSRPr.  — Scriptores Rerum Prussicarum
Schl. UB  — Schlesisches Urkundenbuch
VL  — Volumina Legum
ZDMłp.  — Zbiór dokumentów małopolskich

IV CZASOPISMA I WYDAWNICTWA PERIODYCZNE (polskie)
ABMK  — „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
APH  — „Acta Poloniae Historica”
CzP–H  — „Czasopismo Prawno–Historyczne”
KH  — „Kwartalnik Historyczny”
KHKM  — „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
NDP  — „Najnowsze Dzieje Polski”
OiR  — „Odrodzenie i Reformacja”
PH  — „Przegląd Historyczny”
RAU whf  — „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno–filozoficzny”
RDSG  — „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
RH  — „Roczniki Historyczne”
SH  — „Studia Historyczne”
SŹr.  — „Studia Źródłoznawcze”
WPH  — „Wojskowy Przegląd Historyczny”
ZH  — „Zapiski Historyczne”

V CZASOPISMA I WYDAWNICTWA PERIODYCZNE (obce)
Annales  — „Annales. Economies. Sociétés. Civilisations”
HR  — „Historical Revue”
HZ  — „Historische Zeitschrift”
MIÖG  — „Mitteilungen des Instituts für Österreichisches Geschichtsforschung”
RH  — „Revue Historique”
VSWG  — „Vierteljahrschrift für Sozial– und Wirtschaftsgeschichichte”
WI  — „Woprosy Istorii”
ZfG  — „Zeitschrift für Geschichte”
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R O Z P R A W Y

JAN ŽUPANIČ
Uniwersytet Karola w Pradze
Wydział Historii

Szlachta a naród.
Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim*

Ziemie w Drożejkanach i Mozgach uprawiali liczni Domaszewiczowie, słynni 
myśliwi; ci puszczą Zielonką aż do Wiłkomierza tropem niedźwiedzim chadzali. 
[...] Sołłohubowie Mali byli bogaci w konie i bydło wyborne, na leśnych pastwi-
skach hodowane; zaś Gościewicze w Goszczunach smołę w lasach pędzili, od 
którego zajęcia zwano ich Gościewiczami Czarnymi albo Dymnymi1.

Słowa, którymi Henryk Sienkiewicz opisywał w „Potopie” drobną szlachtę 
polsko–litewską, dość dokładnie odzwierciedlają warunki ekonomiczne i socjal ne, 
w których żyła ta część elity społecznej, zresztą nie tylko na terenach Rzeczy-
pospolitej. W innych częściach kontynentu, przede wszystkim w Czechach i na 
Morawach, trudno uwierzyć w te słowa, które w wielu przypadkach podtrzymu-
ją romantyczny obraz dziejów Polski oraz popularność, którą do dziś cieszą się 
w Czechach powieści Sienkiewicza.

W Polsce najczęściej spotykanym przedstawicielem szlachty był drobny ry-
cerz, którego sytuacja ekonomiczna była nienajlepsza, w odróżnieniu od wynio-
słego magnata, który żył w pałacu, w oddaleniu od większości społeczeństwa. 
Ubogiego szlachcica można było spotkać na co dzień, nie był odległym panem, 
który swoje majątki odwiedza tylko od czasu do czasu, wyraźnie też wpływał na 
życie ziemi, w której żył. Przy tym Rzeczpospolitą zamieszkiwała zaskakująco du-
ża liczba drobnej szlachty — rzecz, która w Europie miała analogie np. w Hiszpanii 
i na Węgrzech. Udział szlachty w ówczesnej populacji państwa polsko–litewskie-
go szacuje się na około dziesięć procent2. Po rozbiorach rząd w Wiedniu starał 
się zmniejszyć ten udział, między innymi z powodów podatkowych i poborowych. 

* Praca powstała w ramach grantu Grantové agentury České republiky nr 404/08/0259.
1 H. S i e n k i e w i c z, Potop, t. I, Kraków 2007, s. 5.
2 Cf. np. P. M i k l i s s, Deutscher und polnischer Adel im Vergleich. Adel und Adelsbezeichnungen 

in der deutschen und polnischen verfassungsgeschichtlichen Entwicklung sowie die rechtliche 
Problematik polnischer Adelsbezeichnungen nach deutschem Recht, Berlin 1981, s. 65n.
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Podobnie jak pozostałe mocarstwa rozbiorowe, usiłował przy pomocy przeróżnych 
korzyści oraz nadawania tytułów i odznaczeń pozyskać miejscową arystokratyczną 
elitę, podczas gdy niemajętna drobna szlachta miała być pozbawiona wszelkich 
przywilejów i zredukowana do roli chłopów. Narzędziem tej polityki była tak zwa-
na akcja legitymizacyjna, która w zasadniczy sposób zmieniła strukturę polskiej 
szlachty. 

Po przyłączeniu Galicji do monarchii Habsburgów i wydaniu ordynacji stano-
wej z 17 stycznia 1775 tamtejsza szlachta podzielona została wzorem dziedzicz-
nych ziem tej dynastii na stan pański i rycerski3. Pochodzenie rodów nie odgrywa-
ło roli, decydującym kryterium była pozycja społeczna i majątek. Szlachta, która 
nie uzyskała pozycji książąt, hrabiów czy baronów została zaliczona do stanu ry-
cerskiego, który był tożsamy z austriackim zwykłym szlachectwem4. Do uznania 
stanu potrzebna była rejestracja i choć samo szlachectwo potwierdzane było za 
darmo, konieczne było udokumentowanie pochodzenia, co było powodem licz-
nych nieprzyjemności, ponieważ wiele rodzin nie posiadało żadnych dokumentów. 
Dlatego przepisy zawierały paragraf, na podstawie którego można było zastąpić 
dokumenty opinią innych osób szlachetnie urodzonych, łącznie ze złożeniem po-
twierdzenia, że dana osoba płaci co najmniej dwadzieścia pięć złotych podatku 
od gruntów dominialnych lub jest właścicielem chłopów pańszczyźnianych. Mimo 
tych udogodnień nastąpiła społeczna deklasacja tysięcy drobnych szlachciców, 
którzy nie mieli ani dokumentów potwierdzających ich pochodzenie, ani dosta-
tecznie dużego majątku5.

Według bardzo przybliżonych szacunków przed rokiem 1848 w Galicji jeden 
szlachcic przypadał na 32 do 45 mieszkańców. Galicja pod tym względem pozo-
stawała w tyle za Węgrami i Siedmiogrodem, gdzie jeden szlachcic przypadał na 
17 osób. W stosunku do całości monarchii austriackiej oba kraje były wyjątkowe, 
ponieważ w Lombardii i Wenecji stosunek szlachty do pozostałych grup społecz-
nych wynosił jeden do trzystu, a w austriackich ziemiach dziedzicznych — jeden 
do trzystu pięćdziesięciu. Ale najwyraźniejsza różnica zachodziła w stosunku do 
Królestwa Czeskiego, w którym jeden szlachcic przypadał na 828 mieszkańców6. 

3 B. Wa l d s t e i n – Wa r t e n b e r g, Österreichisches Adelsrecht 1804–1918, [w:] „Mitteilungen 
des österreichischen Staatsarchivs”, t. XVII/XVIII, 1964/1965, s. 8; J. Županić , Nová šlechta 
Rakouského císařství, Praha 2006, s. 63–65; S. G ó r z y ń s k i, Arystokracja polska w Galicji. Studium 
heraldyczno–genealogiczne, Warszawa 2009, s. 12n.

4 Postanowienie to zostało potwierdzone dekretem kancelarii dworskiej z 1830 r. Vide: Öster-
reichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Adels generalia 9, 
3488/1830.

5 Cf. przypadek Franciszka Czechowskiego —  S. G ó r z y ń s k i, Nobilitacje w Galicji 1772–1918, 
Warszawa 1997, s. 83–84.

6 V. W i n d i s c h – G r a e t z, Der ungarische Adel (in der Zeit 1815–1914), „Études Danubiennes”, 
t. VII, 1991, nr 2, s. 117; K. Č a p l o v i č o v a, Uhorská šľachta v 18. storočí, „Historický časopis”, 
t. LI, 2003, z. 2, s. 297–298.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



171SZLACHTA A NARÓD

Podczas gdy w wielu regionach Polski aktualne było twierdzenie, że prawie 
każdy wolny chłop posiadający ziemię należy do szlachty, w ziemiach Korony 
Czeskiej sytuacja była inna. Synonimem szlachcica był tam arystokrata, który miał 
do dyspozycji majątki liczone w tysiącach hektarów, na których pracowały setki, 
tysiące, a niekiedy dziesiątki tysięcy poddanych. 

Jeszcze w XIV w. struktura czeskiego stanu szlacheckiego była niezmiernie 
chaotyczna i nieprzejrzysta, ale z końcem następnego stulecia przekształcił się 
on w dwa stany z dokładnie określonymi kryteriami przynależności. Do szlachty 
w dalszym ciągu należeli członkowie stanów pańskiego i rycerskiego — korporacji, 
które stosunkowo szybko zamknęły się na napływ nowych członków7. Stan pański 
ukonstytuował się już około 1500 r., gdy czescy panowie doszli do porozumienia, 
że sami będą decydować o uzupełnianiu swoich szeregów i to z zastrzeżeniem, że 
przyszli kandydaci mieli pochodzić tylko z kręgu osób mogących udowodnić trzy 
generacje rycerskich przodków. Ponadto na przyjęcie nowego członka nie miały 
wpływu przywileje władcy, który mógł jedynie polecić daną osobę; decydujące 
było stanowisko stanu pańskiego. Każdy rycerz starający się o awans społeczny, 
musiał prosić o przyjęcie. Podobną drogę przeszedł stan rycerski, który w XVI w. 
połączył rycerzy, władyków, ziemian, panoszy itd. Granicę między jego członkami 
a pozostałymi wolnymi grupami społecznymi, które aspirowały do grupy rycer-
stwa, ale nie spełniały odpowiednich warunków (np. mieszczanie lub wolni chłopi) 
wyznaczała ordynacja ziemska z 1564 r. Był to logiczny proces, ponieważ nie było 
możliwości, żeby herby i predykaty otrzymywali z kancelarii monarszej lub od 
palatyna również poddani.

Jednym z kamieni milowych procesu formowania się szlachty w Czechach 
i na Morawach były wojny husyckie, które w pierwszym z tych krajów praktycz-
nie zlikwidowały, a w drugim wyraźnie ograniczyły majątek i wpływy Kościoła. 
W tym samym czasie nastąpił znaczący wzrost znaczenia miast, które stały się 
ważną przeciwwagą dla szlachty na politycznej szachownicy. Wzajemne spory do-
prowadziły na przełomie XV i XVI w. do wybuchu wojny domowej, którą zakoń-
czyła dopiero kompromisowa umowa świętowacławska z 1517 r.8 Jej następstwem 
był podział wpływów politycznych w Czechach między trzy uprzywilejowane sta-
ny: panów, rycerzy i miasta. Rezultatem tego podziału było postępujące zamykanie 
się uprzywilejowanych korporacji.

7 J. M a c e k, Jagellonský věk v českých zemích 1471–1526, t. II, Praha 1994, s. 43–89.
8 Szlachta przyznała przedstawicielom miast prawo trzeciego głosu na sejmach ziemskich. Miasta 

musiały przyznać szlachcie prawo do warzenia piwa i innej działalności gospodarczej. W ten sposób 
miasta utrzymały swoją pozycje polityczną, ale za cenę znacznych ustępstw w sferze gospodarczej. 
Umowa regulowała ponadto właściwość osobową sądów ziemskich i miejskich oraz wiążące się z tym 
zagadnienia norm kolizyjnych. Cf. też J. F r a n c e k, 24.10.1517 — Svatováclavská smlouva. Urození 
versus neurození, Praha 2006.
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W rezultacie, w związku z osłabieniem pozycji panującego, stany pański i ry-
cerski stopniowo uzurpowały sobie prawo do przyjmowania nowych członków, zo-
stawiając władcy jedynie możliwość polecenia kandydata. Jak panowie, tak ryce-
rze liczyli się przy tym ze stopniowym uzupełnianiem swoich szeregów, ale tylko 
w ramach ściśle określonych zasad. Za podstawowe kryterium służyło urodzenie, 
rozumiane jako wiek danych rodów. Jednocześnie z zamknięciem czeskiego sta-
nu panów w roku 1500 doszło do ustanowienia 47 starodawnych pańskich rodów, 
które w przyszłości miały mieć pierwszeństwo przed rodami przyjętymi później9. 
Te ostatnie musiały czekać kilka generacji (zazwyczaj trzy) na przyjęcie w poczet 
pełnoprawnych pańskich rodów.

Stan rycerski (bądź też stan władyków), w odróżnieniu od pańskiego, był dużo 
bardziej zróżnicowany. Jego podstawowym problemem było wyłączne prawo kró-
la czeskiego do wydawania dokumentów herbowych, które nie zmieniło się nawet 
podczas zamykania się obu szlacheckich korporacji. W odróżnieniu od innych czę-
ści Świętego Cesarstwa Rzymskiego dokumenty wydawane przez władcę Czech 
nadawały de iure wraz z herbem również tytuł szlachecki. Zawierały bowiem for-
mułę půjčujeme a dáváme erb neboližto znamení vladyctví10, która była podstawą 
roszczeń nobilitowanego do przyjęcia w skład stanu rycerskiego. Ponieważ w ten 
sposób w szeregi rycerstwa mogło dostać się wiele osób zależnych bezpośrednio 
od króla, co w przyszłości mogłoby osłabić polityczną pozycję stanu, w 1497 r. 
rycerze wymogli na Władysławie II Jagiellończyku, żeby prawo czynienia zapi-
sów do ksiąg ziemskich przysługiwało dopiero potomkom nobilitowanego, a i to 
pod warunkiem zerwania związków z mieszczaństwem — zatem gdy pozbędą się 
miejskich dochodów i zaprzestaną praktykowania rzemiosła. Do kodyfikacji przy-
toczonego przywileju jednak nigdy nie doszło, a problem zamykania się stanu ry-
cerskiego powracał przez prawie cały wiek XVI. 

Należy przy tym pamiętać o różnicach między szlachtą Czech i Moraw, z jed-
nej strony, a śląską i łużycką z drugiej. Na Śląsku i Łużycach funkcjonowała struk-
tura i tytulatura przejęta ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a w Czechach i na 
Morawach — nie11.

9 F. P a l a c k ý, Popis staropanských rodů v Čechách r. 1500, „Časopis Musea Království če-
ského”, 1831, s. 172–173.

10 M. F i a l a, Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského 
v letech 1526–1618 ve světle Salbuchů), „ Heraldická ročenka” 1993, s. 11. Z tego powodu rodom, 
które w czasach przedbiałogórskich otrzymały dokumenty herbowe zawierające takie sformułowanie, 
w XIX w. zostało przyznane (w ramach tzw. renobilitacji) proste szlachectwo. Cf. przypadek 
Roudnických z Mydlovar: dokument herbowy z 28 października 1561 [w:] idem, Erbovní listiny 
Archivu Národního muzea (wstępne studium T. K r e j č i k) Praha 2001, s. 48–49. W latach 1897–1917 
pojedynczym członkom rodziny odnowiono proste szlachectwo; Národní archiv, Ministerstvo vnitra 
Vídeň, Šlechtický archiv, kart. 41 — Roudnický z Mydlovar. O renobilitacjach: J. Ž u p a n i č, Nová 
šlechta Rakouského císařství, Praha 2006, s. 320n.

11 G. F r e i h e r r  von F r ö l i c h s t a h l, Nobilitierungen im Heiligen Römischen Reich, [w:] 
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Emancypacja stanu rycerskiego osiągnęła swój szczyt w 1609 r. dzięki nowo 
przyjętej ordynacji, która rok później została wpisana do ksiąg ziemskich. Chociaż 
wydawało się, że cały problem został rozwiązany, chaos nie został opanowany. 
Czeski stan rycerski przyjął uchwałę na wzór rozwiązania czeskich panów z roku 
1500, zamykając się na pozostałych herbowych i rozwiązując w ten sposób na-
gromadzone problemy. Najbardziej widoczną sprzeczność zawierał już pierwszy 
artykuł, który nakazywał herbowym, aby nie próbowali osiągnąć stanu wyższego 
(więc rycerskiego lub władyckiego) i nie uważali się za rycerzy lub władyków, ale 
aby swoje prawa wywodzili jedynie z odpowiedniego (herbowego) dokumentu12. 
W związku z tym jednak, że przywileje te nadawały, jak już zostało wspomniane, 
erb neboližto znamení vladyctví, nakaz ten był całkowicie pozbawiony sensu. Co 
więcej, był sprzeczny z następującym zaraz za nim punktem, zgodnie z którym 
do stanu rycerskiego miały być przyjmowane bez dodatkowych warunków wnuki 
osoby obdarowanej herbem. Rycerze morawscy podczas przyjmowania nowych 
członków postępowali dużo mądrzej, gdyż już uchwałą z 1492 r. uznali szlachecki 
stan herbowników z tym zastrzeżeniem, że pełne szlacheckie prawa przyznawali 
dopiero ich wnukom13. Podobnie jak w Polsce, tak i w ziemiach Korony Czeskiej 
było możliwe osiągnięcie szlachectwa przez uznanie zagranicznego szlachectwa 
za pośrednictwem tzw. inkolatu (prawa obywatelskiego, które było warunkiem po-
siadania tabularnych majątków ziemskich), który był udzielany osobno dla stanu 
pańskiego i rycerskiego14. 

Osoby starające się o przyjęcie do stanu rycerskiego musiały najpierw uzyskać 
od władcy herb. W ten sposób powstała specyficzna grupa tzw. herbowników (cza-
sem nieściśle określanych jako mieszczanie herbowi). Były to zazwyczaj zamożne 
lub przynajmniej stosunkowo zamożne jednostki, dla których herb był potwier-
dzeniem wysokiej pozycji społecznej. Ponieważ większości z nich nie udawało 
się dostać w szeregi rycerzy, używali predykatów i herbów, które dodatkowo, jako 
symbol dalszego awansu, rozkazywali poprawiać15. 

Przełomem w rozwoju czeskiej szlachty była porażka powstania stanowego 
z 1620 r. i związane z nią zmiany prawne. Jednym z głównych przywilejów, które 
zostały wtedy stanom odebrane i na stałe przeniesione do kompetencji króla, było 
prawo do uzupełniania stanów o nowych członków oraz przyznawania inkolatów. 
W ten sposób definitywnie został rozwiązany inny problem Czech i Moraw doby 

Adelsrecht. Entstehung — Struktur — Bedeutung in der Moderne des historischen Adels und seiner 
Nachkommen, red. S. Freiherr von Elverfeldt–Ulm, Limburg an der Lahn 2001, s. 90–91.

12 J. M e j t s k ý, Příspěvky k dějinám šlechty, s. 27.
13 O tej kwestii także J. Ž u p a n i ć, Nová šlechta, s. 48n.
14 P. M a ť a, Svět české aristokracie, s. 67. Cf. też V. K l e c a n d a, Zakupování cizozemců bez 

práva obyvatelského v Praze, „ Časopis archivní školy”, t.III, 1926, s. 64–119.
15 W większości przez zmianę zawoju w koronę czy zastąpienie hełmu turniejowego hełmem prę-

towym; vide M. F i a l a, Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pra-
žského v letech 1526–1618 ve světle Salbuchů), „Heraldická ročenka”, 1993, s. 3–32; 1994, s. 3–87.
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przedbiałogórskiej, którym była niekompatybilność tamtejszej hierarchii szlachec-
kiej nie tylko z pozostałymi krajami pozostającymi pod panowaniem Habsburgów, 
lecz także z pozostałymi krajami Korony Czeskiej — Śląskiem oraz Górnymi 
i Dolnymi Łużycami. W przyszłości nie musiało już być warunkiem, aby kandydat 
do członkostwa w pańskim stanie udowadniał kilka generacji rycerskich przod-
ków, ponieważ jednym pociągnięciem pióra władcy mógł zamienić się w pana. 
W ten sam sposób każdy mógł zostać pełnoprawnym członkiem stanu rycerskiego, 
bez spełniania wcześniej stawianych jego rodowi warunków. 

Biała Góra zapoczątkowała ogromną karuzelę nobilitacji, której konsekwencją 
były nieznane do tej pory przypadki, np. zbiorowe nadawanie szlachectwa16. Całą 
przemianę społeczeństwa stanowego można zrozumieć jedynie w związku z gigan-
tycznymi zmianami własnościowymi, do których doszło podczas pobiałogórskich 
konfiskat. Były one częścią całkowitej rekonstrukcji elit w imperium Habsburgów. 
Jednocześnie z uchyleniem starego systemu stanowego, rozpoczęto proces two-
rzenia symetrycznej struktury socjalnej elit, takiej samej dla całej naddunajskiej 
monarchii. Wzorem dla nowej hierarchii szlacheckiej w Czechach stał się w istocie 
model tytulatury Rzeszy (pozbawiony jednak swojej specyfiki prawnej), którego 
używano w habsburskich ziemiach dziedzicznych, a od początku XVII w. również 
w habsburskiej części Węgier17.

Wprowadzenie nowej tytulatury w Czechach i na Morawach w żaden spo-
sób nie naruszyło jednak tradycyjnego podziału szlachty na stan pański i rycerski. 
Członkami arystokracji byli panowie — tytułowani teraz baronami, hrabiowie oraz 
książęta, a podział stanu rycerskiego był jeszcze bardziej skomplikowany. Jednak 
wewnątrz obu korporacji powstały całkiem nowe zasady pierwszeństwa, w któ-
rych nie grała już roli starodawność rodu, ale stopień w hierarchii szlacheckiej, 
data nobilitacji i piastowany urząd. 

Wydarzenia następujące po roku 1620 w zasadniczy sposób zmieniły całą 
społeczność szlachty, ale najbardziej skomplikowany był rozwój szlachty niższej. 
Zamieszanie spowodowała próba rozdzielenia nobilitacji i nadania herbu, które 
wcześniej były tożsame. Zwykli herbownicy stali teraz o stopień niżej w hierarchii 
społecznej niż świeżo nobilitowana szlachta, ale według dekretu ich wnuki miały 
być przyjęte do grona pozostałych członków rycerstwa, co stawiało herbowników 
na równi z nowo nobilitowanymi. Rozstrzygnięcie o herbowych było jednak za-
sadne pod jednym względem — w Czechach zaczęto rozróżniać pomiędzy nada-
waniem herbu a nobilitacją, powstał nowy stopień szlachectwa, nieznany wcze-
śniej w Królestwie Czeskim, który w sąsiadujących ziemiach niemieckich istniał 
już wcześniej.

16 Cf. J. H a n á č e k, Obléhání města Brna Švédy roku 1645 a nobilitace s tím spojené, „Heraldická 
ročenka” 1986, s. 3–42; J. Ž u p a n i č, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst 
roku 1648, Praha 2001 (szkice herbów M. F i a l a); K. M ü l l e r, V. S p á č i l, Odměna za věrnost 
a statečnost, Olomouc 1998.

17 P. M a ť a, Svět české aristokracie, s. 67.
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W ten sposób położono kamień węgielny pod nowy podział szlachty na szlach-
tę stanową (Ständeadel), która dzieliła się na stan pański i rycerski oraz szlachtę 
bez tytułu. Do szlachty stanowej należeli tylko panowie z tytułami hrabiowskimi, 
książęcymi i baronowskimi oraz rycerze (w tym władykowie) — wyłącznie człon-
kowie niższej szlachty z inkolatem18. W ten sposób ze społeczności stanowej zosta-
ła definitywnie wyłączona zwykła szlachta (einfacher Adelstand), tworząca nowy 
bufor między szlachtą stanową a wolną nie–szlachtą. W odróżnieniu od panów 
i rycerzy osoby te nie musiały spełniać wymagań stawianych zwykle szlachcie, 
zwłaszcza dotrzymywać zasady życia stosownego dla stanu oraz zakazu wykony-
wania nieszlacheckich zawodów19. 

Proste szlachectwo stało się de facto jedynie honorową ozdobą, która wielo-
krotnie nie zmieniała nic w życiu osób nim obdarowanych. Nawet po podniesieniu 
ich do tego stanu, nadal wykonywali swój mieszczański zawód czy profesję urzęd-
niczą, żyjąc w większości w miastach, gdzie mieli większe szanse osiągnąć sukces. 
Zazwyczaj nie posiadali też wystarczających środków, aby nabyć majątek ziem-
ski, który zabezpieczyłby ich ekonomicznie i umożliwił dalszy awans społeczny. 
Wykonywanie rzemiosła, handel, pozycja prawnika bądź lekarza, ewentualnie pań-
stwowego lub miejskiego urzędnika, dodatkowo gwarantowało im wyższe docho-
dy i lepszy standard życia niż przychody małego ziemskiego majątku. Wielu z nich 
nie było nawet zainteresowanych wpisaniem dokumentu nobilitującego do ksiąg 
ziemskich. Taki zapis nie był wymagany, a opłata za tzw. intabulację była sto-
sunkowo wysoka, więc nie każdy interesował się takim sposobem potwierdzenia 
swoich przywilejów.

Drugą stroną medalu było to, że życie wśród warstw nieuprzywilejowanych 
prowadziło z czasem do zacierania się różnic między taką szlachtą a większością 
społeczeństwa. Ponieważ jedyną różnicą między nimi był zazwyczaj tylko herb 
i predykat, wiele rodzin przestało z czasem używać swoich szlacheckich przy-
domków i przystosowało się całkowicie do środowiska, w którym żyły. Po dwóch, 
trzech generacjach zacierały się ślady większości nobilitowanych rodzin, które nie 
dostały się w szeregi szlachty stanowej. Głównie dlatego, że przestawały one uży-
wać swoich szlacheckich atrybutów — jedynych rzeczy, które odróżniały ich od 
otoczenia. 

Jedną z podstawowych różnic między czeską a polską szlachtą był majątek. 
W Czechach i na Morawach w XV w. nastąpiło (po części z powodu wojen hu-

18 J. B r ň o v j a k, Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI. 
(1712–1740), „Sborník archivních prací”, t. LVI, 2006, cz. 1, s. 75. Ten termin pierwszy wprowadza 
M. M y š k a , Der Adel der böhmischen Länder. Seine wirtschaftliche Basis und ihre Entwicklung, [w:] 
Der Adel an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters: 1780–1860, red. A. von R e d e n –D o h n a, 
R. M e l v i l l e  Wiesbaden 1988, s. 171.

19 Nawet ten warunek można było ominąć, jeśli leżało to w interesie kraju, zwłaszcza jeżeli 
sprawa dotyczyła bogatego przedsiębiorcy, którego działalność była ważna dla monarchii. Vide 
J. B r ň o v j a k, Nobilitační spisy České dvorské kanceláře, s. 104n. 
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syckich, częściowo z innych przyczyn) zasadnicze przegrupowanie szlacheckich 
praw własności ziemi. Według szacunków Františka Š m a h e l a  z powodu wojen 
husyckich właścicieli zmieniło 30–40 proc. ziemi. Wynikiem tego procesu była 
niebywała koncentracja szlacheckiego majątku w rękach nielicznej grupy, kosz-
tem majątków królewskich, duchowieństwa i niższej szlachty. Jedynie na Śląsku 
i Łużycach, gdzie brakowało podobnych warunków politycznych, włości szlachec-
kie jeszcze przez długi czas pozostawały rozproszone, a największe z nich skła-
dały się tylko z kilku wsi. Tylko w tej części ziem czeskich można znaleźć pewną 
paralelę do tych części Polski, w których dominowały drobne majątki szlacheckie; 
w Czechach i na Morawach panowała sytuacja wyraźnie inna. Głównie dzięki ta-
kiemu rozwojowi arystokracja czeska i morawska już we wczesnych czasach no-
wożytnych przyćmiła szlachtę z sąsiednich krajów pod względem wielkości mająt-
ków. Z tego też powodu słabła siła polityczna stanu rycerskiego, który swej pozycji 
nie stracił aż do bitwy na Białej Górze, ale utrata jego wpływów i majątków była 
widoczna już w XVI wieku20. 

Jak pokazuje poniższa tabela, członek stanu pańskiego był według spisu po-
datkowego z roku 1557 właścicielem majątku średnio jedenaście razy większego od 
majątku rycerza, w latach 1603 i 1615 — siedmiokrotnie większego, zaś w  roku 1656 
już znowu jedenaście razy większego. Dane świadczą o postępującym zmniejsza-
niu się liczby szlachty, zwłaszcza niższej, której udział we własności dużych ma-
jątków ziemskich zmniejszył się od roku 1557 do roku 1741 ponad trzykrotnie. 
Wynikiem było dalsze zróżnicowanie szlachty według tytułów, do którego doszło 
w ramach zmian pobiałogórskich. Dla całego tego okresu daje się zauważyć jasną 
tendencję, podług której książę był zamożniejszy niż hrabia, hrabia bardziej niż 
baron a ten bardziej niż rycerz. Większość bogatszych rodów rycerskich posiadała 
dodatkowo relatywnie rozległe majątki, a po roku 1620 na podstawie tego systemu 
została podniesiona do stanu baronów. Jednocześnie prowadziło to do społecznego 
upadku tych, którzy nie doczekali szlachectwa i dalszego umacniania się stanu 
pańskiego i rycerskiego21.

Tabela: Liczba dominiów szlacheckich oraz ich udział
w całości majątków ziemskich w Czechach (w nawiasie w procentach poddanych)

1557 1603 1615 1656 1741
Stan pański 184 (49 %) 216 (45 %) 197 (45 %) 293 (60 %) 279 (?)
Stan rycerski 1438 (34 %) 1131 (35 %) 977 (31 %) 587 (10 %) 238 (?)
Suma 1622 1347 1174 880 517

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że kilka fal pobiałogórskich konfiskat wy-
raźnie przyczyniło się do koncentracji majątków szlacheckich i na zawsze zamie-

20 P. M a ť a, Svět české aristokracie, s. 124–125.
21 Dane, łącznie z tabelą, zaczerpnięte z: ibidem, s. 159n.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



177SZLACHTA A NARÓD

niło Czechy i Morawy w kraje majątków arystokracji22. Miało to mieć w przyszło-
ści, dla ówczesnego czeskiego społeczeństwa, interesujące konsekwencje. Bardzo 
bogata, ale nieliczna czeska szlachta, tworzyła niewielki ułamek całej populacji, 
dysponując ogromnym majątkiem. Jej pozycja oraz styl życia czasami nie odbie-
gały od sytuacji mniejszych rodów panujących w Świętym Cesarstwie Rzymskim, 
a prawie każdy ważniejszy ród miał majątek objęty fideikomisem, który gwaran-
tował jego niepodzielność. Większość wyższej szlachty z tytułami książęcymi 
i hrabiowskimi rządziła się także zasadami dynastii panujących, zwłaszcza zasadą 
równorzędnego ożenku. W odróżnieniu od Polski, Węgier czy Europy Zachodniej, 
w Czechach i na Morawach prawie zniknęła drobna szlachta, która tworzyłaby 
naturalną kategorię przejściową do warstwy mieszczaństwa. Z drugiej strony et-
nicznie czeskie nieszlacheckie elity cierpiały na brak bogatego mieszczaństwa 
łamiącego bariery społeczne. Czeskie społeczeństwo składało się więc z dwóch 
biegunów, między którymi ziała głęboka przepaść, i które coraz bardziej oddalały 
się od siebie. 

Podczas formowania się nowoczesnego czeskiego narodu politycznego (tzw. 
odrodzenie narodowe), co nastąpiło w Czechach w drugiej połowie XVIII w., oko-
liczność ta była odbierana jako duży problem, a powstające elity narodu dobrze 
uświadamiały sobie możliwe zagrożenia. Szlachta była nadal najważniejszą war-
stwą polityczną i przedstawicielką kraju przed władcą. Jej poparcie byłoby więc 
dla całego ruchu narodowego znacznym wsparciem. Ponadto, jeżeli pominie się 
kwestię, że dla wielu ówczesnych naród bez szlachty nie był narodem, a jedynie 
masą bez praw, nie można zapominać, że patriotycznym ideałem było stworzenie 
narodu obejmującego wszystkie grupy społeczne23. Dążenie do włączenia arysto-
kracji w powstający ruch narodowy spotkało się z pozytywną recepcją zwłaszcza 
na przełomie XVIII i XIX w. Czeska arystokracja, zaniepokojona wysiłkami józe-
finizmu zmierzającymi do biurokratyzacji i centralizacji administracji państwowej, 
które pozbawiły ją dotychczasowych wpływów, powoływała się na stare prawa 
ziemskie, gwarantujące jej uprzywilejowaną pozycję. Ponieważ używanie języka 
czeskiego było jednym z atrybutów państwowości czeskiej, pojawiały się na tym 
polu dość szerokie możliwości współpracy między arystokracją a rodzącą się eli-
tą narodową Czech. Pod patronatem szlachty powstał w tych czasach cały szereg 
ważnych instytucji kulturalnych i naukowych, które odegrały znaczącą rolę w roz-
woju narodu. 

Czescy patrioci nie uświadamiali sobie jednak — lub nie chcieli zauważyć 
— jednej ważnej okoliczności. Szlachta pojmowała naród zupełnie inaczej, niż 
budziciele XVIII i XIX w. Według starych tradycji stanowych szlachta uważała za 
naród wszystkich mieszkańców kraju, bez względu na używany język (tzw. oby-

22 Cf. T. V. B í l e k, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, Praha 1882–1883.
23 J. R a k, Šlechta v optice moderního českého nacionalismu, [w:] Zámek Loučeň, České Budě-

jovice 2008, s. 27–28.
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watelstwo ziemskie). Mieszkaniec Królestwa Czeskiego (Königreich Böhmen) był 
dla szlachty Böhme, bez względu na język, podczas gdy narodowcy wywodzący 
się z niższych warstw społecznych bardzo wyraźnie rozróżniali czeskich Czechów 
(Tscheche) i czeskich Niemców (Deutsche, Deutsch–Böhme). Dla arystokracji, 
która w większości była warstwą kosmopolityczną, połączoną koligacjami rodzin-
nymi obejmującymi całą monarchię Habsburgów, język był jedynie środkiem ko-
munikacji, a nie znakiem identyfikacji narodowej. Ta postawa była nie do przyję-
cia dla czeskich budzicieli narodu, którzy zgodnie ze swoimi poglądami uważali 
szlachcica mówiącego po niemiecku za Niemca. Szlacheckie nieuznawanie języka 
za środek identyfikacji narodowej było już od początku odrodzenia narodowego 
ostro krytykowane. Jedna z najostrzejszych krytyk, „Obrana jazyka českého proti 
zlobivým jeho utrhačům” Karla Ignáce Tháma (1763–1816), pochodzi już z roku 
1783. 

Przy rozumieniu języka jako czynnika określającego narodowość, było coraz 
bardziej oczywiste, że czeska arystokracja, właśnie przez swój kosmopolityzm, 
nie może być według tej koncepcji uznana za naturalnych przywódców Czechów, 
a nadzieja na postawienie jej na czele powstającego społeczeństwa (jak to się stało 
np. u Polaków czy Węgrów) nie zostanie spełniona. Środowisko odrodzeniowe 
znalazło więc jedyne możliwe rozwiązanie: swoją wadę zmieniło w zaletę i w imię 
„ludowości” odrzuciło szlachtę, tworząc teorię, według której siła narodu czeskie-
go spoczywała w tym, że opierał się on na ludowych masach, był więc lepszy niż 
narody sąsiednie (zwłaszcza Węgrzy i Polacy), w których podstawy elit tworzyła 
jedynie wąska warstwa szlachty24.

Otwarty rozłam między szlachtą a czeskimi budzicielami miał miejsce na 
wiosnę rewolucyjnego roku 1848. Szlachta nie była wtedy reprezentowana wśród 
uczestników praskiego spotkania 11 marca, a jej przedstawiciele nie zostali wy-
brani do ciał przedstawicielskich ani czeskich, ani Rzeszy. Drogi narodowców 
i szlachty rozeszły się definitywnie. Nieobecność szlachty w ruchu narodowym 
została uznana za dowód „wrodzonego” czeskiego demokratyzmu, podczas gdy 
ona sama — zdezorientowana i sfrustrowana utratą pozycji społecznej po zniesie-
niu społeczności stanowej w roku 1848 — coraz bardziej się izolowała, tworząc 
uprzywilejowaną i zamkniętą „pierwszą grupę społeczną” kraju25. Owa przepaść 
między większością społeczeństwa i arystokratyczną mniejszością tak bardzo po-
dzieliła obie strony, że różnice między nimi okazały się w końcu nie do przekro-
czenia. Spory zostały początkowo przytłumione neoabsolutyzmem lat pięćdziesią-
tych XIX w., który dotknął wszystkich. Po przywróceniu w monarchii austriackiej 
zasad konstytucyjnych w latach 1860–1861 spory wybuchły na nowo, a werbalny 
sprzeciw wobec szlachty stał się miarą „postępowości” polityków narodowych. 

24 Ibidem, s. 33.
25 J. Ž u p a n i č, Nová šlechta, s. 15n. Fakt ten został skrytykowany przez prawie wszystkie grupy 

społeczne niezależnie od narodowości i był jedną z przyczyn izolacji austriackiej arystokracji. 
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Radykalne grupy dążyły do zlikwidowania tytułów szlacheckich, a ich rzecznicy 
co jakiś czas ogłaszali szlachtę wrogami narodu i szkodnikami. Właśnie aktywna 
antyszlachecka polityka stała się jednym z haseł Národní strany svobodomyslné 
(tzw. młodoczechów) i bronią, którą wytoczyła ona przeciw swoim rywalom z sze-
regów Národní strany (staroczechom). Dokładnie mówiąc: „Młodoczesi stanęli na 
radykalnie plebejskim stanowisku — podawanym jednak ze stanowiska demokra-
tycznego — a swoich przeciwników oskarżali o zdradę interesu narodowego, który 
»sprzedają« wynarodowionym szlacheckim obszarnikom”26.

Nieobecność narodowych elit była w rzeczywistości odczuwana dość ciężko, 
o czym świadczy apoteoza starszej czeskiej szlachty narodowej doby przedbiało-
górskiej (zwłaszcza niekatolickiej) i gloryfikacja tzw. męczenników straconych na 
praskim Rynku Starego Miasta w roku 162127. Czeskie społeczeństwo wyraźnie 
rozróżniało czeską szlachtę z czasów sprzed Białej Góry i po niej. Podczas gdy 
„przedbiałogórskiej oddaliśmy swe serce”, nowa szlachta była uważana za grupę 
niedemokratyczną, antyspołeczną i niepostępową, której „w XIX wieku nie udało 
się stanąć na czele walki narodu czeskiego o własną państwowość w czasach au-
striackiego centralizmu”28. Powodem powściągliwego czy wręcz chłodnego podej-
ścia czeskich przywódców był również jej ostentacyjny katolicyzm. Dla czeskiej 
grupy narodowej, której ideologia wypływała w drugiej połowie XIX w. w znacz-
nym stopniu z tzw. tradycji husyckich, takie zachowanie było nie do przyjęcia. 

Jednak historyzujące nastroje proszlacheckie słabły z biegiem czasu. W koń-
cu XIX w. pojawiły się głosy obwiniające szlachtę za prawie wszystkie tragedie 
w dziejach Czech. Miała ona spowodować upadek Rzeszy Wielkomorawskiej, pa-
nowie zdradzili też króla Przemysła Otokara II i to oni uniemożliwili powstanie 
czeskiej dynastii za rządów Jerzego z Podiebradów. Ponieważ we wcześniejszej 
dobie nie można było wytknąć szlachcie używania języka niemieckiego, przed-
miotem krytyki został „duch feudalizmu, który przyczynił się do zniszczenia de-
mokracji”, reprezentowany przez szlachtę. Podczas gdy lud czeski był według tej 
koncepcji reprezentantem tendencji demokratycznych i postępowych, szlachta 
przedstawiała reakcyjny i konserwatywny element społeczeństwa, który był zasad-
niczą przeszkodą w formowaniu się nowoczesnego narodu. W krystalicznie czystej 
formie myśli te wyłożył w dziele „Česká šlechta” pisarz i publicysta Josef Holeček 
(1853–1929)29. Nie ograniczył się on do krytyki historycznych błędów szlachty, ale 
sam tworzył wzór czeskiego kawalera, idealnego patrioty i nakreślał zasady nie-
zbędne do prawidłowego wychowania takiej jednostki. Przekonania Holečka nie 

26 Cyt. za: J. R a k, Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994, s. 76. Ten jak 
i wszystkie kolejne cytaty zostały przełożone na język polski (przyp. tłumacza).

27 Cf. ostatni rozdział w J. P e t r á ň, Staroměstská exekuce, Praha 2004.
28 Cyt. za: R. B a č k o v s k ý, Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých 

sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích, Praha 1948, s. 7.
29 J. H o l e č e k, Česká šlechta. Výklady časové i historické, Praha 1918.
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były odosobnione. To on i podobnie myślący dziennikarze, a nie akademicy czy 
kosmopolityczni intelektualiści, byli tymi, którzy formowali postawy i myślenie 
czeskiego społeczeństwa na przełomie XIX i XX w. i to oni tworzyli model ideal-
nego narodowego wychowania, który pod wieloma względami został zachowany 
w czasach I Republiki Czechosłowackiej (1918–1938).

Według Holečka w wychowaniu młodego Czecha najważniejsza była osoba 
matki. Musiała być ona bezwarunkowo narodowości czeskiej i „demokratycznego 
pochodzenia”, w innych wypadkach wynik edukacji nie był pewny. Trochę mylące 
sformułowanie mówiące o owym demokratycznym pochodzeniu oznaczało tylko, 
że nie może być szlachcianką, ponieważ szlachta była uważana za niepatriotyczną, 
niedemokratyczną i feudalną. Arystokracja, bardziej niż inni dbająca o dobre po-
chodzenie, które było podstawowym warunkiem dworskiej kariery, była de facto 
wyłączona z kręgu czeskich elit30. Poza dwoma wyjątkami (Václav hrabia Kounic 
i Rudolf książę Thurn–Taxis) wszyscy czescy przywódcy drugiej połowy XIX 
i początku XX w. spełniali warunek plebejskiego pochodzenia. Ale nawet Kounic 
i Thurn–Taxis musieli „poświadczyć” wierność narodowi czeskiemu, co faktycz-
nie oznaczało zerwanie przez nich wszelkich związków z warstwą społeczną, do 
której należeli.

Drugim zasadniczym aspektem wychowania czeskiego obywatela tej doby był 
ostentacyjny czeskim nacjonalizm. W duchu epoki naród czeski określany był jako 
demokratyczny (albo bardziej demokratyczny niż niemiecki, z którym się w tym 
czasie porównywał). Stanowczym przeciwieństwem tej ówczesnej słowiańskiej 
demokracji miał być despotyczny niemiecki feudalizm, który, wraz z włączeniem 
czeskich ziem do kontrolowanego przez Niemców terenu Europy Środkowej, opa-
nował również Czechy. Myśl ta, sformułowana przez Františka P a l a c k é h o, 
była w czasie formowania narodu czeskiego bardzo popularna31. Ponieważ z pro-
cesem tym nierozerwalnie związana była chrystianizacja, oraz ze względu na to, 
że przeważnie z Rzeszy wyruszały organizowane przez kościół katolicki i papieża 
wyprawy krzyżowe przeciwko sławnym czeskim husytom, nie dziwi, że częścią 
„prawidłowego czeskiego wychowania” był w wielu rodzinach antyklerykalizm 
lub antykatolicyzm. 

Zasadniczą tezą był przy tym prymat narodu czeskiego, który miał zacząć do-
minować na ziemiach czeskich. Obecność pozostałych narodów (zwłaszcza cze-
skich Niemców) nie była przeszkodą, ale tylko przy założeniu, że uznają wiodą-

30 Podstawowym warunkiem kariery dworskiej było uzyskanie godności komornika. Jednak do 
tego potrzeba było udowodnić czysty szlachecki rodowód w postaci szesnastu przodków, po ośmiu ze 
strony ojca i matki. Warunek ten został później złagodzony w ten sposób, że po kądzieli wystarczyło 
udowodnić czterech szlachetnie urodzonych przodków. Zawarcie małżeństwa z osobą spoza szlachty 
praktycznie uniemożliwiało wszelkie starania o dworską karierę. J. Županič  Nová šlechta, s. 30.

31 F. P a l a c k ý, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě dle původních pramenů, cz. I, 
Praha 1930, s. 53n. 
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cą rolę Czechów jako „dziedzicznych panów” tej ziemi. Przedmiotem sporu była 
zwłaszcza kwestia językowa, w której Czesi jako conditio sine qua non traktowali 
zupełną (w czasach Austro–Węgier nigdy niezrealizowaną) równoprawność języka 
czeskiego i niemieckiego. 

W opinii wielu radykalnych polityków, naród czeski był jedyny i wyjątkowy, 
a „samo czeskie pochodzenie jest w jakiś sposób arystokratyczne czy lepsze”32. 
Czeski ruch narodowy w ten sposób w pewnym sensie przejął zasady społecznego 
darwinizmu. Naród czeski był uważany za najlepszy, a przynależność do niego za 
przywilej. Warunki członkostwa w tej elitarnej społeczności były znane wcześniej 
(patriotyzm, antyklerykalizm i tzw. demokratyzm, przez który rozumiano zwłasz-
cza negatywny stosunek do szlachty). Jednak przez ich przyjęcie jednostka wystę-
powała z innych, podobnych lub nieco odmiennie zbudowanych, choć skupionych 
wyłącznie na sobie społeczności (wielkoniemieckich itp.). W tej sytuacji było nie 
do pomyślenia, aby zmienić Monarchię Austro–Węgierską w nowoczesny kraj 
wieloetniczny. Każda z wymienionych grup narodowych miała własne wizje, które 
często stały ze sobą w ostrej sprzeczności. Pomimo tego, że monarchia naddunaj-
ska tworzyła dobrze funkcjonujący organizm ekonomiczny, którego pozycja bu-
dziła w świecie respekt, zmieniła się ona w drugiej połowie XIX w. w konglomerat 
skupionych na sobie grup narodowych. Ich celem nie była wzajemna współpraca, 
ale osiągnięcie własnych interesów, często kosztem najbliższych sąsiadów. 

Przekład Andrzej Spyra

Nobility vis–a–vis the Nation: 
Placement of the Nobility within the Czech Society

The article deals with the process of historical shaping of the Czech and Moravian 
nobility. The author points out that during the 14th century the nobility divided itself into 
two distinct estates: the lords and the knights. Moreover, the smallholder category, who 
were economically nearer to the peasants, although traditionally distinguished by military 
duties in service of the Crown, remained outside the noble estate and in the long run, legally 
were turned into peasants. In 1500 the lords, and the knights in 1609, received privileges, 
according to which only themselves could they co–opt new families into the estate. 
Nevertheless, after 1620 (the battle of White Mountain) the monarchs granted coats of arms 
to numerous “new” families, but the majority of these had insufficient means to acquire 
landed estates, and with time merged back into their former, predominantly burgherly, 
milieus. In result of the above mentioned processes, there formed a relatively small, 
although excessively affluent, elite (in 1848, in Czech and Moravian territories one 
nobleman stood out vis–a–vis 828 members of other social groups). Another effect of the 
post–1620 changes, was bilingualism (Czech and German) of the nobility, which practically 

32 Cyt. za: J. Holeček, Česká šlechta, s. 164.
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removed this social stratum from the formation processes of the modern Czech nation, for 
which the linguistic issue was crucial.

On the contrary, the processes which underwent within the Polish–Lithuanian 
Commonwealth were dramatically different. The unified estate of the Polish–Lithuanian 
nobility with time tended to absorb people of peasant related economic status who had 
military obligations towards the state. In result there formed a relatively numerous estate, 
although composed chiefly of modestly affluent land–holders, or even persons devoid of 
landed property. During 16th–18th centuries, this estate encompassed c. 10% of the total 
population, which the partitioning states of Russia, Prussia and Austria, subsequently strove 
to diminish in numbers. Moreover, the Polish–Lithuanian szlachta predominantly spoke the 
Polish language, which turned out to be an important factor in the processes of the forming 
of the modern Polish nation.
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William Bruce a autorstwo 
„A relation of State of Polonia [...] Anno 1598”

W roku 1965 staraniem Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie uka-
zała się przygotowana przez Charlesa T a l b o t a  edycja zachowanego w British 
Museum anonimowego rękopisu zatytułowanego „A relation of State of Polonia 
and the United Provinces of that Crowne Anno 1598”1. Relacja już od dawna 
znana była historykom zajmującym się dziejami stosunków polsko–angielskich, 
jednak dopiero wydanie jej drukiem przyczyniło się do upowszechnienia tekstu. 
Rozpoczęło również na nowo nierozstrzygnięty w zasadzie do dziś spór na temat 
osoby jego autora.

Jak dotąd najpoważniejszym kandydatem do tej roli jest szkocki prawnik, pi-
sarz, żołnierz i dyplomata William Bruce. Będzie on również głównym bohaterem 
niniejszego tekstu, stanowiącego próbę podsumowania dotychczasowego stanu 
wiedzy na temat jego aktywności w Rzeczypospolitej (a równocześnie uzupełnie-
nia i skorygowania części informacji zaprezentowanych w jego liczącym już po-
nad siedemdziesiąt lat biogramie w PSB oraz kilku innych opracowaniach2), ale 

1 Elementa ad Fontium Editiones, vol. XIII: Res Polonicae ex Archivo Musei Britannici, cz. 1: 
Relation of the state of Polonia and the United Provinces of that Crown Anno 1598, [dalej: EFE 13], 
wyd. C. H. T a l b o t, Romae 1965.

2 S. K o t, William Bruce, PSB, t. III, s. 3–4, idem, Dwaj profesorowie Anglicy w Polsce XVI w., 
[w:] Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, Warszawa 1987, s. 642–646, E. A. M i e r z w a, 
Angielska relacja o Polsce z roku 1598, Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska, Sectio F, 
Nauki filozoficzne i humanistyczne, t. XVII, 1962, s. 87–118, idem, Na marginesie wydania angiel-
skiej relacji o Polsce z 1598 roku, PH, t. LVIII, 1967, z. 4., s. 664–667, idem, William Bruce, profesor 
Akademii Zamojskiej i agent handlowy The Eastland Company, [w:] W kręgu akademickiego Zamościa, 
red. H. G m i t e r e k, Lublin 1996, s. 207–223; A. B i e g a ń s k a, The Learned Scott in Poland. From 
the mid–sixteenth to the close of the eighteenth century, „Canadian Slavonic Review”, t. XLIII, 2001, 
s. 18–19; krótki biogram Bruce’a znajduje się również w bazie SSNE: A. G r o s j e a n,  S. M u r d o c h, 
The Scotland, Scandinavia and Northern European Biographical Database (SSNE), date accessed 
18 February 2010, William Bruce, SSNE no. 4384.
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184 ANNA KALINOWSKA

przede wszystkim będzie kolejnym głosem w dyskusji na temat jego domniemane-
go udziału w powstaniu omawianego źródła.

To, że właśnie Bruce został wskazany jako autor tego tekstu wiąże się przede 
wszystkim z faktem, iż spędził on w Rzeczypospolitej, z krótkimi przerwami, 
blisko piętnaście lat. Jednak jeszcze zanim tu przybył, zdołał zebrać liczne cen-
ne doświadczenia: urodzony najprawdopodobniej ok. 1560 r. w katolickiej ro-
dzinie pochodzącej z hrabstwa Caithness jako bardzo młody człowiek opuścił 
kraj, by podjąć studia prawnicze we Francji. W roku 1584 uzyskał doktorat na 
uniwersytecie w Cahors, by następnie rozpocząć tam pracę jako wykładowca3. 
Wiadomo też, że w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wykładał na uniwersy-
tecie w Tuluzie i przez pewien czas mieszkał we Włoszech, przede wszystkim 
w Rzymie. Najprawdopodobniej ok. 1590 r. Bruce uzyskał stanowisko profesora 
prawa rzymskiego na uniwersytecie w Würzburgu4, jednak pracował tam jedynie 
do roku 1594, kiedy to zdecydował się porzucić karierę naukową i dołączyć do 
wojsk walczących na Węgrzech z Turkami. Jednak już po kilku miesiącach znalazł 
się w Żywcu, gdzie przebywał jako gość Mikołaja Komorowskiego. W tym okre-
sie ukazała się też drukiem pierwsza z jego książek — „Ad principes populumque 
Christianum de bello adversus ad Turcos gerendo” — w której prezentował idee 
ogólnoeuropejskiej krucjaty antytureckiej5. Ponieważ praca ta niemal natychmiast 
doczekała sie anonimowej odpowiedzi, Bruce uznał za stosowne ponownie sięgnąć 
po pióro w obronie swego stanowiska, co zaowocowało publikacją pt. „Epistola 
ad [...] Johannem Gostomium qua breviter refutatur Responsum oppositum ad 
Summa Consilii capita”6. 

Z listu do Gostomskiego dowiadujemy się również, że Bruce już od dłuższego 
czasu interesował się Rzecząpospolitą, śledząc bieżące wydarzenia i starając sie 
poznać jej historię oraz zwyczaje7. Mogłoby to tłumaczyć, dlaczego w roku 1595 
lub w początkach 1596 nawiązał kontakt z Janem Zamoyskim. Nie znamy okolicz-
ności w jakich do tego doszło, ale wiadomo, że pod koniec 1596 r. Szkot znajdo-
wał się w Zamościu, gdzie pracował jako profesor prawa rzymskiego na założo-
nej właśnie przez kanclerza koronnego Akademii. W grudniu tego roku, na prośbę 
Zamoyskiego, dotrzymywał towarzystwa przebywającym tam wysłannikom papie-
skim, w tym Bonifacio Vanozziemu, który pozostawił szczegółową relację z ich 

3 Jak wynika z dyplomu zachowanego w dokumentach Bruce’a w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku uzyskał on doktorat w 1584 r. (S. K o t  w PSB podaje rok 1586), AP Gdańsk [dalej: APG], 
Bibliotheca Archivi, 300R/Bb, 32, k. 11.

4 Ibidem, k. 137.
5 Ad principes populumque Christianum de bello adversus ad Turcos gerendo... Consilium, 

Cracoviae 1595.
6 Epistola ad... Johannem Gostomium qua breviter refutatur Responsum oppositum ad Summa 

Consilii capita..., Gorlicii 1596.
7 Ibidem, s. A2, B3, cyt. za: H. Z i n s, Polska w oczach Anglików XIV–XVI wiek, Warszawa 1974, 

wyd. 2, Lublin 2002, s. 188.
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spotkania. Szkot jawi się w niej jako osoba wykształcona i bywała w świecie oraz 
chętna do współpracy z papieskim dyplomatą, któremu miał przekazać „ważne 
ostrzeżenia”; dowiadujemy się z niej także, że jego uposażenie miało wynosić 400 
talarów oraz że Vanozzi zasugerował mu, iż może go przedstawić kardynałowi 
Enrico Caetaniemu, na co Bruce wyjątkowo chętnie przystał8.

Pobyt Bruce’a w Zamościu nie trwał długo — najprawdopodobniej na począt-
ku 1598 r. udał się do Ołomuńca, gdzie przez kilka miesięcy pełnił równocześnie 
funkcję kanclerza i dowódcy oddziałów wojskowych tamtejszego biskupa. W tym 
samym roku ukazała się też drukiem jego kolejna praca — „De Tartaribus diarium 
Guilelemi Brusci Scott” — będąca pokłosiem spotkania Bruce’a z przebywający-
mi przez pewien czas w Zamościu dyplomatami tatarskimi.

Niewiele wiadomo o tym, gdzie dokładnie przebywał i co robił Bruce przez 
kolejne kilkanaście miesięcy. Źródła sugerują, o czym będzie jeszcze mowa, że 
podróżował po Prusach, ale nie wiemy dokładnie w jakim celu i jak długo. Wiemy 
natomiast, że latem 1600 r. Szkot ponownie znajdował się w służbie Zamoyskiego 
i w imieniu kanclerza prosił na angielskim dworze o pomoc i opiekę Elżbiety I 
nad księciem Zygmuntem Batorym. Z zachowanych dokumentów wynika, że je-
go pobyt w Anglii trwał około dwóch tygodni oraz, że w tym czasie utrzymywał 
dość regularne kontakty z byłym angielskim ambasadorem w Rzeczypospolitej 
Christopherem Parkinsem, któremu miał przekazać pewne poufne informacje9.

Kilka miesięcy później odnajdujemy go w Inflantach, gdzie jako dowódca od-
działu jazdy brał udział w kampanii Zamoyskiego przeciwko Szwedom. Z kolei 
w początkach lipca 1601 r. z niejasnych do końca powodów Bruce został zatrzy-
many w zamku w Kowlu, jednak już po kilku dniach odzyskał wolność10. W na-
stępnym roku Szkot udał się do ojczyzny, najprawdopodobniej po raz pierwszy od 
ponad 20 lat11, jednak nie przebywał tam długo, bowiem już wiosną 1603 r. był 
w Gdańsku, by następnie udać się znów na Wyspy, tym razem jednak do Londynu, 
jako członek orszaku ambasadora Stanisława Cikowskiego, który w imieniu 
Zygmunta III miał złożyć Jakubowi I gratulacje z okazji objęcia tronu angielskiego 
oraz podjąć rozmowy dyplomatyczne.

Można przypuszczać, że w czasie swoich pobytów w Szkocji i Anglii Bruce 
starał się pozyskać patronat którejś z wpływowych osób z otoczenia Jakuba VI/I. 
Jego listy z późniejszego okresu wskazują, że utrzymywał w miarę regularne kon-
takty z Edwardem Brucem, lordem Kinloss, jednak nie możemy powiedzieć zbyt 

8 J. U. N i e m c e w i c z, Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, t. II, Warszawa 1822, s. 261–262.
9 Elementa ad Fontium Editiones, t. XVII: Res Poloniacae ex Archivo Musei Britannici, cz. 2, 

wyd. C. H. T a l b o t, Romae 1967 [dalej: EFE 17], s. 174; Calendar of the Manuscripts of the Marquis 
of Salisbury Preserved at Hatfield House (Historical Manuscripts Commission), t. X, wyd. R. A. R o -
b e r t s, London 1904 [dalej: HMC Salisbury 10], s. 289–290.

10 APG, 300R/Bb, 32, k. 134.
11 Ibidem.
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wiele o tym, jaki dokładnie miały one charakter ani kiedy się zaczęły12. Wiele 
wskazuje, że jego celem w tym okresie było podjęcie pracy na rzecz władz an-
gielskich lub szkockich, a patronat Kinlossa na pewno mógł się w tym okazać bar-
dzo pomocny. Jak podaje Stanisław K o t , Bruce zdołał też uzyskać rekomendację 
Zygmunta III, który miał polecić go Jakubowi I jako doskonałego kandydata do 
roli dyplomaty13. Trudno powiedzieć, na ile opinia polskiego władcy mogła wpły-
nąć na decyzję króla, ale wiadomo, że wiosną 1604 r. powierzył on Bruce’owi 
opiekę nad interesami brytyjskich kupców oraz reprezentowanie swych interesów 
w Rzeczypospolitej, gdyż wtedy właśnie Szkot został zatrudniony na stanowisku 
agenta z uposażeniem 100 funtów rocznie14 i dość śpiesznie wyruszył z powrotem 
do Polski15. 

W tym miejscu należy wyjaśnić pewne wątpliwości dotyczące statusu Bruce’a 
w tym okresie. W literaturze przedmiotu jest on zwykle przedstawiany jako „agent 
handlowy the Eastland Company” lub „królewski agent handlowy”, choć nie na 
żadnych przesłanek, by określać go właśnie w taki sposób. Bruce, jak to słusz-
nie zauważył Jan K. F e d o r o w i c z, z całą pewnością był pierwszym stałym 
przedstawicielem dyplomatycznym Jakuba I i co za tym idzie, jak każdy inny dy-
plomata odpowiadał przede wszystkim przed królem i sekretarzem stanu, a nie 
przed Kompanią Wschodnią. Wiązało się to z faktem, że po roku 1603 władze 
w Londynie dostrzegły konieczność zagwarantowania sobie stałego dopływu naj-
świeższych informacji oraz, co wydaje się nawet istotniejsze, zapewnienia sobie 
możliwości sprawnego reagowania na najnowsze wydarzenia. Było to spowodo-
wane ekonomicznym znaczeniem Rzeczypospolitej dla Anglii, faktem licznego 
zamieszkiwania w niej i prowadzenia interesów przez Szkotów oraz znaczeniem 
politycznym regionu Morza Bałtyckiego dla polityki Stuartów. W rezultacie zde-
cydowano się na sięgnięcie po rozwiązanie stosowane często w przypadku krajów, 

12 Elementa ad Fontium Editiones, t. VI: Res Poloniacae  Iacobo I Angliae Regnante Conscriptae 
ex Archivi Publicis Londoniarum, wyd. C. H. T a l b o t, Romae 1962 [dalej: EFE 6], s. 22, 45. S. K o t 
sugeruje, że do spotkania Bruce’a z Kinlossem mogło dojść w 1600 r., jednak ten ostatni został wysła-
ny przez Jakuba do Londynu z misją dyplomatyczną dopiero w lutym roku 1601, cf.: Letters of King 
James VI & I, wyd. G. P. V. A k r i g g, Berkeley 1984, s. 168.

13 S. K o t, William Bruce, s. 3–4.
14 Pell Records of the Exchequer: being payments made out of His Majesty’s revenue during the 

reign of king James I, wyd. F. D e v o n, London 1836, s. 12: 5 june. — By order, 28th May, 1604. To 
Doctor William Bruce, sent to the King of Poland, there to remain for a time, the sum of 25l., parcel 
of his yearly allowance of 100 l. upon his diets and other charges, by way of advance, for the space of 
3 months 25 l.

15 Co ciekawe, wraz z nominacją Bruce nie otrzymał listów uwierzytelniających, co z czasem mia-
ło okazać się kłopotliwe i powodowało, że Szkot musiał prosić Cecila o ich przysłanie jeszcze 
w 1607 r., Calendar of the Manuscripts of the Marquis of Salisbury Preserved at Hatfield House 
(Historical Manuscripts Commission), t. XIX, wyd. M. S. G i u s e p p i, D. McN L o c k i e, London 
1965 [dalej: HMC Salisbury 19], s. 189.
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kontakty z którymi nie były na tyle ożywione, by utrzymywać tam ambasadora–re-
zydenta, polegające na zatrudnianiu w nich dyplomaty w randze agenta16.

Na to, że Bruce zatrudniany był przez angielskie władze a nie Kompanię 
wskazują przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze z jego korespondencji jed-
noznacznie wynika, że otrzymywał on instrukcje od króla i Cecila a działania na 
rzecz Eastland Company nie stanowiły głównego celu jego misji i nie były przezeń 
tak traktowane17. Po drugie jego uposażenie, podobnie jak pensje innych dyploma-
tów reprezentujących władze, pochodziło ze skarbu królewskiego, a kupcy mieli 
jedynie rekompensować mu wysiłki i wydatki poniesione bezpośrednio w związku 
z ochroną ich interesów. Potwierdzeniem tego są też skargi Bruce’a, który żalił się, 
że m y  p r o v i s i o u n e  f r o m m e  h i s  M a j e s t i e  is not correspondante to my 
greatte chairges, a w czerwcu 1606 r. pisał z żalem: I may justly complain of this 
Company who know that this year I  h a v e  d o n e  m o r e  f o r  t h e m  t h a n 
a n y o n e  e m p l o y e d  w i t h  p u b l i c  a u t h o r i t y  t o  a s s i s t  t h e m, at 
their great charges, and have yet been gratified so much by them as  the paper 
allnost [almost] I write for them. W tym samym liście prosił Cecila o podwyżkę i o 
zmuszenie kupców do zwrotu poniesionych przez niego kosztów18.

Analiza korespondencji Bruce’a pozwala na odtworzenie zakresu jego obo-
wiązków19. Podstawowym było z pewnością dbanie o zachowanie możliwie przy-
jaznych relacji pomiędzy Londynem a Warszawą oraz informowanie swoich zlece-
niodawców o najważniejszych wydarzeniach. Zachowane listy pokazują, że starał 
się on wypełniać je możliwie starannie — z całą pewnością wkładał wiele wysiłku 
w zdobycie najnowszych wiadomości i przekazanie ich swoim zleceniodawcom, 
a biorąc pod uwagę stopień szczegółowości doniesień, np. na temat przebiegu kon-
fliktu Zygmunta III z rokoszanami oraz o działaniach wojsk polskich w Moskwie, 
można przypuszczać, że posiadał dość dobre źródła informacji i to zarówno w obo-

16 W interesującym nas okresie system rang dyplomatycznych nie był jeszcze do końca sformali-
zowany; w przypadku dyplomacji angielskiej (po 1603 r. brytyjskiej) możemy mówić o dość spraw-
nym współdziałaniu dyplomatów o różnym statusie: ambasadorów nadzwyczajnych (udających się do 
danego kraju z doraźną misją lub mających np. prowadzić rozmowy pokojowe, dotyczące sojuszu 
itp.), ambasadorów rezydentów (zwyczajnych) reprezentujących swego władcę na danym dworze oraz 
agentów, których zakres obowiązków pokrywał się w zasadzie z obowiązkami ambasadora rezydenta, 
jednak ze względu na niższy status koszty jego misji były niższe, cf. G. M. B e l l, A Handlist of 
Bristish Diplomatic Representatives 1509–1688, London 1990.

17 B. K r y s z t o p a – C z u p r y ń s k a, Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzecz pos po-
lita w latach 1579–1673, Olsztyn 2003, s. 54.

18 Calendar of the Manuscripts of the Marquis of Salisbury Preserved at Hatfield House (Historical 
Manuscripts Commission), t. XVIII, wyd. M. S. G i u s e p p i, London 1940 [dalej: HMC Salisbury 
18], s. 181; EFE 6, s. 22.

19 APG, 300R/Bb, 32, ff. 16–60; materiały zachowane w tym zespole to częściowo odpisy znanej 
ze State Papers lub Cecil Papers korespondencji Bruce’a z Cecilem i Jakubem I, a częściowo jego 
korespondencja z innymi osobami, rachunki itp.
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zie królewskim, jak wśród opozycji. Bruce pośredniczył również w koresponden-
cji pomiędzy Jakubem I i Zygmuntem III oraz Henrykiem ks. Walii i królewiczem 
Władysławem Zygmuntem, a także pisał do królowej Anny, dla której załatwiał 
w Gdańsku różnego rodzaju sprawunki i którą informował o wydarzeniach na pol-
skim dworze20. 

Nie ulega wątpliwości, że Szkot próbował też wpływać na politykę Londynu 
wobec Rzeczypospolitej, jednak jego wysiłki nie zawsze spotykały się tam z uzna-
niem. Gdy w 1606 lub 1607 r. sugerował Jakubowi I, by ten zwrócił się do pol-
skiego władcy i szlachty z propozycją mediacji (nawet przesłał gotowe projekty li-
stów), król nie krył niezadowolenia21. Bruce nie do końca realistycznie oceniał też 
swoje możliwości działania, donosząc Cecilowi, że jako przedstawiciel Jakuba I 
posiada w Rzeczypospolitej szczególną pozycję, ponieważ król angielski jest ge-
nerally respected heir abowe al other Christiane princes22. Podobnie w roku 1608 
chełpił się, że mógłby pomóc kupcom w ich sprawach ponieważ beside this King 
I can obtain any favour necessary for them gdyby ci — jak dodawał — would de-
mand it in time23.

Niestety niewiele wiadomo o metodach, które Bruce stosował w swojej pracy. 
Brak choćby informacji o tym, do jakich postaci polskiego życia politycznego, po-
za królem i Zamoyskim, starał się dotrzeć. Śmierć kanclerza była dla niego z pew-
nością poważnym ciosem, jednak nic nie wskazuje, by próbował znaleźć innego 
patrona lub zapewnić sobie przychylność któregoś z wyższych urzędników. Jedyne 
osoby, które wymieniał z nazwiska w swoich raportach w kontekście wskazującym 
na to, że liczył na ich poparcie to Tomasz Zamoyski i Janusz Radziwiłł. Biorąc 
jednak pod uwagę bardzo młody wiek pierwszego i pozycję drugiego, wybór taki 
nie wydaje się szczególnie logiczny24. 

O dość ograniczonych realnych możliwościach Bruce’a świadczy najlepiej 
przebieg jednej z najpoważniejszych spraw, z jakimi musiał się zmierzyć w cza-
sie swojej misji, czyli oskarżeń wysuwanych przeciwko Kompanii Wschodniej 
przez jej byłych członków, w tym jednego z jej założycieli, Richarda Lewisa. 
Dotyczyły one sprzedaży złej jakości towarów, naruszania polskiego prawa przez 
sąd Kompanii działający w Elblągu, ale przede wszystkim ogromnych oszustw 
celnych, jakich mieli dopuścić się kupcy angielscy działający w Rzeczypospolitej. 

20 Ibidem, f. 19, 36, 53–53v.
21 HMC Salisbury 19, s. 11. Król poczuł się urażony także przez the unreverent form of [Bruce’s] 

writing [...] which indeed is without all good fashion, beginning it with commendations to his Majesty, 
and ending with a subscription of his name so close to the lines of his letter as there is almost no dis-
tance between.

22 EFE 6, s. 43.
23 Calendar of the Manuscripts of the Marquis of Salisbury Preserved at Hatfield House (Historical 

Manuscripts Commission), t. XX, wyd. M. S. G i u s e p p i, G. D y f n a l l t  O w e n, London 1965 
[dalej: HMC Salisbury 20] , s. 107.

24 HMC Salisbury 19, s. 189.
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Dodatkowo Lewis liczył na to, że uda mu się złożyć prywatną skargę przeciwko 
Eastland Company i doprowadzić do jej rozpatrzenia przez polski sąd, co mogło-
by stanowić ważny precedens, niezwykle groźny dla dalszego funkcjonowania tej 
organizacji25. 

Bruce, który miał reprezentować Kompanię, starał się przekonać Cecila, że 
z pewnością zdoła oddalić zagrożenie, jednak jego działania nie przyniosły ocze-
kiwanych efektów. Całą sprawą zainteresowały się bowiem polskie władze, co 
zaowocowało powołaniem specjalnej komisji, która miała zająć się oskarżeniami 
wysuwanymi przez Lewisa, a Zygmunt III zdecydował, że osobiście zbada jego 
skargę przeciwko dawnym partnerom.

Fakt, że Bruce nie zdołał zapobiec interwencji polskiego władcy w wewnętrz-
ne sprawy Kompanii spowodował, że kupcy, którzy obwiniali go o przeciąganie 
się kosztującego coraz więcej prawnego starcia z Lewisem, otwarcie oskarży-
li go o zaniedbania. Do pogorszenia się i tak nienajlepszych stosunków Eastland 
Company z agentem przyczyniło się też zapewne jego nastawienie wobec tej or-
ganizacji, w tym stałe skargi do sekretarza stanu oraz otwarcie niechętny stosu-
nek do podejmowanych przez Kompanię prób podporządkowania sobie szkockich 
kupców działających w Rzeczypospolitej i zmuszenia ich, by nabywali swoje to-
wary jedynie w Elblągu. Co więcej, całkowicie wbrew interesom Kompanii, Bruce 
próbował przekonać zarówno Cecila jak i Kinlossa, że rozwiązanie takie powinno 
zostać porzucone, a z punktu widzenia wszystkich poddanych Jakuba I najkorzyst-
niej by było, gdyby mogli oni prowadzić swoją działalność without restricting to 
any place and company and that will be most thankful and acceptable to this king 
[Sigismund]26.

Oczywiście takie twierdzenia dyplomaty pozostawały w jawnej sprzeczności 
z argumentami, które powinien on prezentować przed stroną polską i spowodowa-
ły, że kupcy zaczęli traktować go z jeszcze większą nieufnością. On sam sugerował 
raczej, że ich niechęć wiązała się z faktem jego szkockiego pochodzenia (jak pisał, 
byli oni evil affectionate to us all who are born northward) oraz zaprzeczał jako-
by dopuścił się jakichkolwiek zaniedbań. Konflikt ciągnął się przez pewien czas, 
co dodatkowo przemawia za tym, że pracodawcą Bruce’a były władze angielskie, 
a nie Kompania. Gdyby bowiem był on zatrudniany przez kupców, z całą pewno-
ścią straciłby stanowisko znacznie wcześniej. Ponieważ jednak pracował dla se-
kretarza stanu i najprawdopodobniej do pewnego momentu cieszył się poparciem 
zarówno Cecila jak i Kinlossa, nastąpiło to dopiero zimą lub wczesną wiosną 1610 
r. Wskazuje na to fakt, że w czerwcu tego roku ze skarbu królewskiego wypłacono 
pierwszą ratę wynagrodzenia dla jego następcy Patricka Gordona, który miał udać 

25 J. K. F e d o r o w i c z, England’s Baltic trade in the early seventeenth century. A study in Anglo–
Polish commercial diplomacy, Cambridge 1980, s. 134–138.

26 HMC Salisbury 18, s. 180.
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190 ANNA KALINOWSKA

się właśnie do Rzeczypospolitej to reside [there], for his Majesty’s service, in the 
place of Doctor Bruce, lately departed27. 

Dalsze losy Bruce’a nie są dokładnie znane. Wiadomo jedynie, że w 1613 r. 
próbował zapobiec wysiedleniu z Królewca mieszkających tam Szkotów, jednak 
nie można nic powiedzieć o jego życiu i działalności w późniejszym okresie.

Powyższe informacje stały się jednym z podstawowych argumentów wysu-
wanych przez zwolenników tezy, że to właśnie Bruce był autorem „A Relation of 
State of Polonia”. Fakty te mogą przemawiać za jego autorstwem, równocześnie 
jednak wiążą się z nimi poważne, nierozstrzygnięte dotąd wątpliwości, które z całą 
pewnością wymagają dalszej analizy.

Jedyny znany rękopis zawierający to źródło (British Museum, obecnie British 
Library, Royal MS B I) nie zawiera nazwiska jego autora ani daty powstania. Jest 
to ozdobna kopia, licząca 112 kart folio, sądząc z jakości pisma i zdobień (zło-
cone inicjały), przygotowana przez profesjonalnego kopistę, z pewnością z my-
ślą o wykorzystaniu przez znaczącego odbiorcę lub odbiorców. Tekst urywa się 
na słowach as followeth, po których, jak wynika z kontekstu, powinno nastąpić 
omówienie genezy konfliktu dynastycznego pomiędzy Zygmuntem III a Karolem 
Sudermańskim28.

Na początku XX w. relacja wzbudziła zainteresowanie Adolfa Warschaue ra29, 
a następnie Rudolfa Kesserlinga30, Siegfrieda Mewsa i Franciszka Pułaskiego. Prace 
dwóch ostatnich były o tyle istotne, że Mews po raz pierwszy wydał drukiem wybór 
fragmentów źródła (w tłumaczeniu na niemiecki)31, a Pułaski przedstawił tezę, zgodnie 
z którą jego autorem był, wspomniany już, Christopher Parkins32. W ten sposób roz-
począł on spór dotyczący jego autorstwa, dotychczas bowiem zgodnie przypisywano 
je sir George’owi Carew, na którego wskazywali autor jego biogramu w „Dictionary 
of National Biography” (dalej: DNB) z 1908 r.33 oraz archiwiści British Museum 
George Wa r n e r  i J. P. G i l s o n34.

27 Pell Records of the Exchequer, s. 108.
28 EFE 13, s. 165.
29 A. Wa r s c h a u e r, Mitteilungen aus der Handschriftensammlung des Britischen Museum zu 

London vornehmlich zur polnischen Geschichte, „Mitteilungen der K. Preussischen Archiv ver-
waltung”, nr 13, 1909 s. 36n.

30 R. K e s s e r l i n g, Stosunki kulturalne polskie XVI wieku wedle sprawozdania ambasadora an-
gielskiego sir George’a Carew, „Głos Ewangelicki” , t. X, 1932, s. 9–10.

31 S. M e w s, Ein englischer Gesandschaftsbericht uber den Polnischen Staat zu Ende des 
16. Jahrhundret, 1936.

32 F. P u ł a s k i, Publication des documents concernant les relations diplomatique entre la 
Pologne, la France et l’Angleterre, [w:] La Pologne au VII–e Congrès International des Sciences 
Historiques, Varsovie 1933, s. 173.

33 Dictionary of National Biography, t. III, s. 959–960.
34 G. Wa r n e r, J. G i l s o n, Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal and King’s 

Collections, t. II, London 1921, s. 279.
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Niemal natychmiast do dyskusji włączyli się dwaj wybitni polscy znawcy 
stosunków polsko–angielskich: Stanisław Kot i Wacław B o r o w y . Obaj wska-
zali Bruce’a jako domniemanego autora, przy czym Borowy czynił to znacznie 
ostrożniej, uwzględniając pewne argumenty przemawiający przeciwko autorstwu 
Szkota35. Stanisław Kot, który przedstawił swoją tezę we wspomnianym już bio-
gramie Bruce’a w PSB, zapowiadał przygotowanie obszernego opracowania do-
tyczącego zarówno jego działalności, jak udziału w powstaniu relacji z 1598 r., 
jednak wybuch wojny udaremnił te plany.

W początkach lat sześćdziesiątych do kwestii pochodzenia tego tekstu powró-
cił Edward Alfred M i e r z w a, jednak dyskusja w sprawie domniemanego autor-
stwa Szkota została podjęta na nowo przede wszystkim w związku z ukazaniem 
się wspominanej tu już pierwszej całościowej edycji źródła, przygotowanej przez 
Talbota. Ten ostatni odrzucił możliwość, by jego autorem był Bruce i przedstawił 
nowe dowody przemawiające jego zdaniem za osobą Carew. Natomiast Mierzwa 
w kolejnych publikacjach powrócił do tezy Kota, próbując równocześnie zdyskre-
dytować argumenty jej krytyków. Wnioski Kota i Mierzwy zostały przyjęte przez 
Henryka Z i n s a  w jego pracy „Anglicy o Polsce w XIV–XVI wieku”36, co spowo-
dowało, że na stałe weszły do obiegu naukowego. Ich gruntownej rewizji dokonał 
dopiero w 2003 r. Sebastian S o b e c k i  publikując szczegółowy artykuł pt. „The 
Authorship of A Relation of the State of Polonia, 1598”37.

Niestety ani prace Mierzwy, ani tekst Sobeckiego nie rozstrzygają sprawy au-
torstwa relacji. Prezentują one bowiem zarówno argumenty, z którymi można się 
całkowicie zgodzić, jak i hipotezy, do których należy podchodzić z pewnymi, nie-
kiedy bardzo poważnymi zastrzeżeniami. To z kolei powoduje pojawienie się no-
wych problemów, z którymi należy się zmierzyć chcąc przybliżyć się choć trochę 
do rozwiązania zagadki powstania interesującego nas tekstu.

Jednym z nich jest kwestia języka relacji. Wszyscy badacze stwierdzają zgod-
nie, że jest ona napisana poprawną, wręcz elegancką angielszczyzną, bez jakich-
kolwiek naleciałości północnych, czy szkockich. Dla Sobeckiego jest to ewidentny 
argument przeciwko autorstwu Bruce’a, który, co wiadomo z jego własnych wy-
powiedzi, posługiwał się angielskim dość słabo i kiedy było to możliwe, starał się 
korzystać z usług osób lepiej znających ten język. Najdobitniejszym potwierdze-
niem tego faktu mają być jego słowa z jednego listów do Roberta Cecila, w którym 

35  W. B o r o w y, Angielska relacja o Polsce w roku 1598, [Odb. z: „Przegląd Współczesny”, 
1936, nr 9], s. 1–16; idem, Nowe prace o „Relation of State of Polonia and the United Provinces of 
that Crowne. Anno 1598”, [Odb. z: „Przegląd Współczesny”, 1937, nr 3], s. 139–141.

36  H. Z i n s, op. cit., s. 186n.
37  S. S o b e c k i, The Autorship of A Relation of the State of Polonia, 1598, „Seventeenth Century”, 

t. XVIII, 2003, s. 172–179. Z nowszych prac wykorzystujących A relations, których autorzy zgadzają 
się z tezą Talbota należy wymienić: S. S c h r e i n e r, Das Bild der polnischen Juden in nichtjuedischer 
Reiseliteratur des 16./17. Jahrhunderts: sir George Carews Bericht aus den Jahre 1598, „Kwartalnik 
Historii Żydów”, 2006, nr 4 (220), s. 227–251.
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pisał: Pardon me my Lord, that I wrytte to your honor in Scottish. I had not ane that 
I might truste quha culde wrytte Inglisse at this tyme38.

Sobecki nie bierze jednak pod uwagę faktu, na który zwrócił uwagę Borowy 
(a za nim Mierzwa), że Bruce mógł skorzystać z takiej pomocy także przygoto-
wując inny tekst39. Pojawia się jednak kolejny problem: interesująca nas relacja 
liczy ponad 200 stron (112 kart folio), co oznacza, że jej redakcja i przepisanie 
byłoby dość pracochłonne. W świetle trudności ze znalezieniem osoby mogącej 
pomóc Bruce’owi w przygotowaniu znacznie krótszych raportów, rozwiązanie ta-
kie staje się zatem mało prawdopodobne. Ponadto trzeba pamiętać, że skorzystanie 
z usług profesjonalnego skryby wiązało się z koniecznością opłacenia go, co z racji 
rozmiarów tekstu mogło stanowić dla Szkota poważny wydatek. Oczywiście jeśli 
przyjmiemy, że relacja miała być formą autoprezentacji Bruce’a i częścią planu 
mającego pomóc mu w zdobyciu zatrudnienia w Anglii, można potraktować ją ja-
ko swego rodzaju „inwestycję”, ale będzie to jedynie przypuszczenie.

Innym problemem jest datowanie relacji i powody, dla których Bruce mógł 
się zdecydować na jej spisanie. Zdaniem Mierzwy tekst mógł zacząć być spisy-
wany w 1598 r., jednak bardziej prawdopodobne jest, że powstał po roku 1600, 
a najpewniej pod koniec 1603 i przeznaczony był dla Jakuba I (choć niekiedy jako 
domniemana adresatka pojawia się Elżbieta I)40. Mierzwa opiera swoje twierdzenie 
na tym, że na marginesach rękopisu znajdują się dopiski informujące o wydarze-
niach mających miejsce po 1600 r. Z jego omówień kopii z British Library wynika 
również, że dopiski te zostały wykonane tą samą ręką, która spisała całość relacji, 
przy czym badacz dodaje, że rękopis został przygotowany przez zawodowego ko-
pistę, ponieważ: „Relacja napisana ręką W. Bruce’a, okropna pod względem stylu 
i ortografii, byłaby nieczytelna dla wielu ludzi i zgoła nie nadawała się do przed-
łożenia dygnitarzom dworskim nie mówiąc już o królu Jakubie I, czy królowej 
Elżbiecie I”41.

Abstrahując od faktu, że Jakub I w swojej korespondencji i innych pisanych 
przez siebie tekstach często posługiwał się nader sprawnie językiem szkockim 

38  EFE 6, s. 18.
39 Jednym z podstawowych argumentów za autorstwem Bruce’a wskazywanym przez Mierzwę 

jest analiza grafologiczna i lingwistyczna dokonana „przy użyciu najnowszych metod ekspertyzy sto-
sowanych w dzisiejszej kryminalistyce” (1967) przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie. Niestety nie wiemy, jakie materiały zostały poddane 
badaniu, ani jakie metody zastosowano. Ponadto Mierzwa z góry zakłada, że rękopis z BL został przy-
gotowany przez profesjonalnego skrybę, zatem wnioski z analizy wykluczające możliwość, że tekst 
został spisany przez Carew i Bruce’a i że któryś z nich był autorem uzupełnień oraz potwierdzające, że 
raporty Bruce’a dla Cecila były spisywane przez różne osoby, nie wnoszą w zasadzie nic nowego. 
E. A. M i e r z w a, Na marginesie, s. 666–667; idem, William Bruce, profesor, s. 212n.; S. S o b e c k i, 
op. cit., 173n.

40 E. A. M i e r z w a, William Bruce, profesor, s. 210–213.
41 Idem, Angielska relacja, s. 107.
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193AUTORSTWO „A RELATION OF STATE OF POLONIA...” 

(a dokładniej jego południową odmianą — Lallan)42, nic w omawianym tekście nie 
pozwala sądzić, by powstał on po jego wstąpieniu na tron angielski, lub z myślą 
o przekazaniu go właśnie jemu. Treść źródła jednoznacznie wskazuje natomiast, 
że powstało ono — lub było częściowo spisywane — w okresie po śmierci Anny 
Habsburżanki, czyli po lutym 1598 r., a równocześnie przed marcem roku 1603, 
kiedy to zmarła Elżbieta I, wspominana w tekście jako osoba żyjąca.

O tym, że tekst powstał po 1600 r. mają, jak wspomniano, świadczyć glossy 
informujące o mających wówczas miejsce wydarzeniach (np. śmierci kardynała 
Jerzego Radziwiłła, o którym w tekście jest mowa jako thys moderne Cardinnal43). 
Jak jednak słusznie podkreśla Sobecki, zostały one dopisane inną, mniej wprawną, 
ręką i — co ważniejsze — ewidentnie są uzupełnieniem ukończonej już relacji oraz 
stanowią część większego opracowania edytorskiego gotowego już tekstu, polega-
jącego na dodaniu podtytułów mających zapewne ułatwić czytelnikom korzystanie 
z rękopisu. Fakt ten dowodzi zatem jednoznacznie, że manuskrypt musiał powstać 
wcześniej — trudno powiedzieć dokładnie kiedy, ale z pewnością przed lub naj-
później ok. 1600–1601 r., na pewno zaś nie w roku 1603. Nie ma też pewności, 
kto mógł podjąć się opracowania tekstu, jednak z całą pewnością osoba ta nie była 
katolikiem — w jednym z dopisków, mówiącym o sytuacji religijnej na Litwie, 
pisząc o roli Radziwiłłów określiła ich bowiem mianem krzewicieli true religion44. 

Przechodząc do zagadnienia, dla kogo relacja była przeznaczona, trzeba pa-
miętać przede wszystkim, że jest w niej mowa o Elżbiecie I jako aktualnej wład-
czyni Anglii. Jeśli zignorujemy ten fakt i uznamy, że była ona przeznaczona dla 
Jakuba Stuarta, to biorąc pod uwagę jej datację, powinna ona dotrzeć do niego gdy 
był jeszcze jedynie królem Szkocji. W takiej sytuacji uderza praktycznie całkowity 
brak informacji o stosunkach pomiędzy Rzecząpospolitą a tym krajem, zwłaszcza 
o Szkotach żyjących w Polsce i na Litwie (Szkocja pojawia się jedynie wśród kra-
jów importujących z Rzeczypospolitej różne towary)45.

Natomiast gdybyśmy przyjęli, że relacja miała być próbą zwrócenia przez 
Bruce’a na siebie uwagi Jakuba w czasie, gdy był on już również królem Anglii, 
zastanawia, dlaczego autor nie zdecydował się na próbę uwspółcześnienia i uzu-
pełnienia tekstu przynajmniej o najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń 
po 1598 r. oraz na zmianę jego tytułu zanim został spisany w ostatecznej formie. 
Opis którego tytuł jasno wskazuje, że powstał przed niemal pięcioma laty (na-
wet jeśli stracił aktualność tylko częściowo), nie do końca bowiem mógł być do-
brą rekomendacją dla kogoś, kto starał się przekonać swego potencjalnego lub 

42 Letters of James VI & I, s. 31–32.
43 EFE 13, s. 65.
44 Ibidem, s. 62.
45 Cf. W. K o w a l s k i, The placement of urbanised Scott in the Polish Crown during the sixteenth 

and seventeenth centuries, [w:] Scottish Communities Abroad in the Early Modern Period, red. 
S. M u r d o c h, A. G r o s j e a n, Leiden–Boston 2005, s. 53–103.
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nowego pracodawcę, że może w danej chwili skutecznie strzec jego interesów 
w Rzeczypospolitej.

Nieco inaczej wygląda natomiast sytuacja, jeśli, na co może wskazywać jej 
treść, relacja miała być przeznaczona dla Elżbiety I i/lub jej doradców. W takim 
przypadku możliwość przekazania jej na dwór angielski pojawiłaby się latem 
1600 r., gdy Bruce przebywał w Londynie jako wysłannik Zamoyskiego i dokąd 
mógł przywieźć gotowy już rękopis lub tekst wymagający jeszcze opracowania. 
Jednak również w takiej sytuacji aktualne pozostaje pytanie, dlaczego zachowano 
pierwotny tytuł, a nie sformułowano go w nieco bardziej ogólny sposób.

Kolejną kwestią wymagającą uwagi jest stosunek autora do Jana Zamoyskiego 
i miejsce, jakie zajmuje on w relacji. Autor przedstawił bardzo szczegółowo postać 
kanclerza i jego biografię, sporo miejsca poświęcił jego działalności politycznej, 
militarnej i edukacyjnej (przynajmniej kilkakrotnie wspomniana została Akademia 
w Zamościu). Ponadto fragmenty tekstu omawiające zagadnienia polskiej polity-
ki zagranicznej czy sytuację wewnętrzną bardzo często zawierają opinie zgodne 
z poglądami Zamoyskiego. Wszystko to zdecydowanie przemawia za autorstwem 
Bruce’a, który był, jak pamiętamy, przez lata związany z kanclerzem i wielokrot-
nie wracał na jego służbę jako wykładowca w Akademii, żołnierz lub zaufany dwo-
rzanin, a już po jego śmierci prosił Jakuba I o opiekę nad jego synem Tomaszem46. 

Z drugiej strony nie możemy zapominać, że Zamoyski bardzo starannie dbał 
o swój wizerunek. Wojciech T y g i e l s k i  porównując informacje na temat kanc-
lerza pojawiające się w różnych tekstach autorstwa cudzoziemców odwiedzających 
Rzeczpospolitą przełomu XVI i XVII w. zauważył, że ich zakres jest zaskakująco 
podobny. Może to sugerować, że sam Zamoyski i jego otoczenie konsekwentnie 
starali sie budować wizerunek jego osoby w oczach zagranicznych obserwatorów47.

Ponadto, jak słusznie podkreśla Sobecki, trudno wyobrazić sobie, by jaka-
kolwiek wartościowa relacja z tego okresu mogła pominąć postać kanclerza i het-
mana, który, mimo wszystko, wciąż odgrywał kluczową rolę w życiu politycz-
nym Rzeczypospolitej. Zresztą już od dłuższego czasu był on doskonale znany 
dworowi angielskiemu i był jego stałym partnerem w kontaktach dyplomatycz-
nych. Zamoyski od początku lat osiemdziesiątych pojawiał się bowiem regularnie 
w raportach angielskich dyplomatów przybywających do Polski (Johna Rogera, 
Johna Herberta i Christophera Parkinsa) oraz pełniących misję w innych krajach, 
np. Turcji, w związku z ich dzia łaniami mającymi na celu uregulowanie sytu-
acji działających tam angielskich kupców oraz z sytuacją w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Doskonałym dowodem, jak bardzo doceniano jego znaczenie mogą 
być słowa Christophera Parkinsa, który informując o prośbie kanclerza o pomoc dla 

46 HMC Salisbury 19, s. 189, list Jakuba I do Zygmunta III z prośbą o opiekę nad Tomaszem; 
EFE 6, s. 26.

47 W. T y g i e l s k i, Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, 
Warszawa 2007, s. 311–312
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Zygmunta Batorego (przedstawionej — jak pamiętamy — właśnie przez Bruce’a) 
pisał, że kanclerz jest one of the most honourable subjects in the Christendom, and 
in his country somewhat more than an absolute subject, able to do much good or 
evil to her Majesty’s subjects in those parts i sugerował konieczność znalezienia 
rozwiązania, które nie wywołałoby wrogiej reakcji cesarza, ale jednocześnie nie 
uraziło Zamoyskiego48. 

Innym, jak się wydaje dość mocnym argumentem mogącym przemawiać za 
autorstwem Bruce’a jest wskazana przez Mierzwę współzależność pomiędzy iti-
nerarium Szkota w czasie jego licznych podróży po Rzeczypospolitej a treścią od-
powiednich fragmentów relacji. Co prawda Sobecki słusznie podkreśla, że w sytu-
acji, gdy ambicją autora jest w miarę pełne przedstawienie danego kraju, istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że opis będzie zgodny z listą miejsc, które odwiedził, 
jednak nie tłumaczy to dysproporcji w opisach Wielkopolski, której Bruce nie miał 
okazji poznać, a Małopolski i Prus, w których wielokrotnie przebywał, szczegól-
nie zaś bardzo dokładnego przedstawienia historii Oświęcimia i Zatora, a także 
wzmianki o rodzinie Komorowskich z Żywca, u której swego czasu gościł49. Z dru-
giej strony typ informacji prezentowanych w relacji wskazuje jednak na to, że 
w większości nie pochodziły one z bezpośredniej obserwacji50. Wiadomości te czę-
sto zawierają bowiem bardzo szczegółowe dane liczbowe, daty itp. i mają raczej 
encyklopedyczny charakter51.

Inną kwestią wymagającą pełniejszego przedstawienia jest wskazana przez 
Talbota niezgodność pomiędzy treścią relacji a wcześniejszymi pracami Bruce’a, 
w tym zwłaszcza „Ad principes populumque Chritianum...”. Jak pamiętamy, 
Bruce gorliwie nawoływał w niej do zorganizowania wielkiej krucjaty przeciwko 
Turkom, podczas gdy w naszym źródle kwestia ta została przedstawiona zupeł-
nie inaczej. Na stronach poświęconych stosunkom polsko–tureckim oraz projek-
towi krucjaty autor przedstawia całą listę argumentów zarówno za jak i przeciw 
niej, przy czym zdaje się wskazywać, że projekt ten jest raczej skazany na klęskę, 
a co więcej, jest w ogólnym rozrachunku niekorzystny z punktu widzenia intere-
sów Rzeczypospolitej52. Zdaniem Mierzwy różnice te mogą wynikać z faktu, że 
Bruce, rozczarowany swoimi doświadczeniami w obozie sił chrześcijańskich na 
Węgrzech, zmienił zdanie i uznał, że paneuropejski sojusz jest mało realny a je-
go osobiste wysiłki bezsensowne. Jak jednak w takiej sytuacji wytłumaczyć fakt, 
że „Ad populum...” ukazało się drukiem w 1595 r., czyli już po zakończeniu udzia-
łu Bruce’a w działaniach zbrojnych na Węgrzech, a jeszcze w roku 1596 odpowia-

48 HMC Salisbury 10, s. 289–290; EFE 17, s. 174.
49 EFE 13, s. 5, E. A. M i e r z w a, Angielska relacja, s. 105.
50 Uwagę zwraca natomiast opis Lublina, o którym autor bardziej szczegółowo niż o innych mia-

stach pisze: a very stronge Citty, and well furnished with munition, ibidem, s. 7.
51 S. S o b e c k i, op. cit., s. 175.
52 EFE 13, s. 149–155.
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dał on krytykom publikując „Epistola...”? Trudno również nie zgodzić się z argu-
mentem Sobeckiego, że temat ligi antytureckiej mógłby być niezwykle użyteczny 
z punktu widzenia Bruce’a o ile przyjmiemy, że — jak twierdzi Mierzwa — re-
lacja miała być przeznaczona dla Jakuba I. W Europie znany był fakt, iż król był 
gorącym orędownikiem krucjaty jednoczącej chrześcijan różnych wyznań w wal-
ce przeciwko „poganom”, stąd jego uwzględnienie mogło z pewnością pomóc 
Bruce’owi w zwróceniu na siebie uwagi monarchy53.

Ostatnią istotną kwestią, którą musimy się zająć, jest problem poglądów reli-
gijnych autora relacji. Jako pierwszy zwrócił na nią uwagę Borowy, który słusz-
nie zauważył, że prezentował on „protestancki punkt widzenia” i ze zdecydowaną 
niechęcią wypowiadał się o jezuitach54. Jego argumenty próbował zdezawuować 
Mierzwa, który przekonywał, że autor źródła zachowywał raczej „angielski 
umiar” (sic!) a Borowy opierał swoje twierdzenie jedynie na fragmencie infor-
mującym o rzeczywistym przecież stopniowym kurczeniu się swobód religijnych 
w Rzeczypospolitej. Mierzwa zdaje się zatem nie dostrzegać określeń używanych 
przez piszącego relację w odniesieniu do Kościoła rzymsko–katolickiego, takich 
jak Romish superstition czy Popery55, które ewidentnie wskazują na jego negatyw-
ny stosunek do tej instytucji.

Zarówno ta postawa, jak i co najmniej niechętny ton, w jakim autor relacji 
wypowiada się o działalności jezuitów, którzy mieli walczyć za wszelką cenę o do-
minację nad królem i nestle themselves everywhere in that land56, przemawiają 
przeciwko autorstwu Bruce’a, który, jak pamiętamy, pochodził z katolickiej ro-
dziny oraz studiował i wykładał na katolickich uniwersytetach i o którego ewen-
tualnej konwersji nic nie wiadomo. Teoretycznie mogła ona mieć miejsce, lecz 
brak na to jakichkolwiek dowodów źródłowych. Wszystko co wskazywałoby na 
to, że Szkot mógł zmienić wyznanie to fakt, że w jednym z listów do Cecila de-
klarował gotowość udania się do Rzymu by, wykorzystując kontakty z Cardinals 
that had Correspondence with the late Chancellor of Polland, ustalić czy istnieją 
jakieś powiązania pomiędzy Henrykiem IV a irlandzkimi emigrantami katolicki-
mi przebywającymi we Włoszech oraz kilka niezbyt pochlebnych opinii na temat 
Towarzystwa Jezusowego, wypowiedzianych jednak w znacznie łagodniejszym to-
nie niż w relacji57. 

53 S. S o b e c k i, op. cit., s. 174.
54 W B o r o w y, Nowe prace, s. 139–141. S. S o b e c k i  (op. cit., s. 175) pisząc o kwestiach reli-

gijnych wyraża zdziwienie, że jak dotąd nikt nie zwrócił na nie uwagi, co wskazuje, że najprawdopo-
dobniej nie dotarł do tekstu Borowego.

55 EFE 13, s. 65.
56 Autor wskazywał również, że szczególną niechęć szlachty wzbudzał fakt, iż Towarzystwo 

Jezusowe było też beneficjentem wielu, często niezwykle bogatych legatów testamentowych, ibidem.
57 EFE 6, s. 45.
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Jak widzimy, argumenty wysuwane zarówno przez zwolenników jak przeciw-
ników tezy, że to William Bruce był autorem „A relation of State of Polonia” nie 
są do końca jednoznaczne. Spojrzenie na nie z nieco szerszej perspektywy pozwala 
bowiem dostrzec, że nie zawsze uwzględniano ich pełny kontekst, i w rezultacie 
formułowano nazbyt kategoryczne sądy na temat możliwego czasu oraz okoliczno-
ści powstania omawianego tekstu.

Taka szersza perspektywa byłaby z pewnością bardzo cenna również przy ana-
lizie materiałów dotyczących drugiego kandydata do autorstwa relacji, sir George’a 
Carew. Argumenty wskazywane przez jego zwolenników są znacznie skromniejsze 
i ograniczają się w zasadzie do tego, że był protestantem (co w świetle treści relacji 
wydaje się jednak bardzo ważne), przebywał w Polsce w 1598 r., a kilkanaście lat 
później został autorem podobnie zatytułowanego i skonstruowanego tekstu doty-
czącego Francji, przy czym trzeba podkreślić, że dwa ostatnie argumenty mogą 
być uznane co najmniej za niejednoznaczne.

Musimy bowiem pamiętać, że pobyt ambasadora w Rzeczypospolitej ograni-
czył się do kilkunastu tygodni (od połowy sierpnia do pierwszych dni września, 
a następnie najprawdopodobniej październik i listopad 1598 r., choć w przypadku 
drugiej części pobytu dokładnych dat nie można precyzyjnie określić, a sam dyplo-
mata pod koniec października donosił Cecilowi, że uważa za konieczne pozostać 
na miejscu dłużej niż pierwotnie planował58). Ponadto Anglik przebywał w zasa-
dzie wyłącznie w Prusach — jego główną bazą był Gdańsk, z którego wyruszył do 
Szwecji a po powrocie stamtąd udał się do Elbląga. Trudno nie zgodzić się zatem, 
że w takich okolicznościach zdobycie przez niego tak doskonałej znajomości re-
aliów i historii Rzeczypospolitej, którą prezentuje autor relacji, wydaje się w zasa-
dzie niemożliwe, a przynajmniej niezwykle trudne. Nie zmienia tego nawet fakt, 
że — o czym świadczą jego raporty — Carew był z pewnością doskonałym obser-
watorem i starał się bardzo dokładnie i sumiennie relacjonować zleceniodawcom 
przebieg swoich misji oraz prezentować możliwie szczegółowo sytuację w kra-
jach, w których je pełnił.

Tu przechodzimy do kolejnego elementu wskazywanego przez Talbota, 
a wcześ niej przez archiwistów British Museum i autora biogramu Carew w DNB 
— faktu, że w roku 1609 przygotował on analogiczną pracę dotyczącą Francji, 
zatytułowaną „A Relation of the State of France...”59. 

58 EFE 4, s. 222, 239. E. A. M i e r z w a  (William Bruce, profesor, s. 211) podaje, że pobyt Carew 
w Rzeczypospolitej trwał jedynie dwa tygodnie.

59 Edycja: T. Birch, An Historical view of the Negociations between the Courts of England, 
France and Brussels, from the year 1592 to 1617... To wich is added A Relation of State of France, 
with the characters of Henry IV and the principal persons of thet Court. Drawn up by Sir George 
Carew upon his return from his embassy there in 1609. Never before printed, London 1749, 
s.  415–528.
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Nie wydaje się, by podobieństwo tytułów obu relacji było wystarczającym do-
wodem, iż mają one tego samego autora, niemniej nie można zignorować faktu, 
że Carew w pewnym momencie swojej kariery zdecydował się na przygotowanie 
szczegółowego opisu kraju, w którym reprezentował swojego władcę. Z porówna-
nia języka i struktury obu tekstów nie wynika jednak wiele. Warto zauważyć, że 
w „A relation of State of France” pojawiają się odwołania do Polski, jednak są one 
stosunkowo nieliczne i odnoszą się do raczej drugorzędnych kwestii (np. problemu 
nazwy kraju). Brak natomiast porównań dotyczących np. ustroju, instytucji poli-
tycznych czy choćby polityki religijnej.

Zdaniem Sobeckiego tekst opisujący Francję został spisany przez osobę pre-
zentującą, jak to ujął, greater linguistic accomplishement, tj. posiadającą bogatsze 
słownictwo oraz piszącą w znacznie bardziej wyszukanym stylu niż autor „A re-
lation of State of Polonia”. Badacz zastrzega jednak, że nie można zapominać, iż 
dysponujemy jedynie jego osiemnastowieczną edycją i nie wiemy, czy przy okazji 
jej przygotowywania nie dokonano w nim żadnych zmian. Nie wyklucza też, że 
Carew mógł udoskonalić swój styl pisarski pomiędzy 1598 i 1609 r.60

Również porównanie struktury obu źródeł nie pozwala na przedstawienie ja-
kichkolwiek dalej idących wniosków. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia 
z pracami mieszczącymi się w pewnej konwencji, a co za tym idzie obejmują-
cymi stałe elementy, wspólne dla zdecydowanej większości tekstów mających za 
zadanie przedstawić jak najpełniej dane państwo61. Stąd nie powinno dziwić, że 
dobór i kolejność tematów w obu relacjach są bardzo podobne62, a podstawowa 
różnica pomiędzy nimi polega na poziomie szczegółowości ich omawiania, przy 
czym praca dotycząca Rzeczypospolitej jest pod tym względem znacznie bogat-
sza. Podobieństwa te skłoniły Mierzwę do przedstawienia hipotezy, zgodnie z któ-
rą Carew mógł zapoznać się z tekstem relacji o Polsce i — oceniwszy jej zalety 
— wzorował na niej swój elaborat o Francji63. Nie ma rzeczywiście podstaw by 
wykluczyć, że Carew mógł mieć dostęp do „A relation...” (a wręcz przeciwnie), 
ale ponownie należy podkreślić, że z całą pewnością nie posiada ona oryginalnej 
struktury i niezależnie od tego, czy Anglik miał okazję zetknąć się z nią przed swo-
im wyjazdem do Paryża, czy też nie, przygotowując swój tekst dotyczący Francji 

60 S. S o b e c k i, op. cit., s. 176.
61 Równocześnie E. A. M i e r z w a  (Angielska relacja, s. 108) przyznaje, że struktura A relation 

przypomina strukturę pracy Kromera.
62 Struktura A Relation of State of France jest następująca: nazwa, granice dawne i obecne, bogac-

twa, porządek polityczny, wady i zalety funkcjonowania państwa, rządzący i potencjalni następcy, sto-
sunki z sąsiadami, stosunki pomiędzy Francją a Anglią. Najpoważniejsza różnica pomiędzy oboma 
tekstami polega na tym, że w części omawiającej stosunki francusko–angielskie autor omawia je bar-
dzo szczegółowo, cofając się do czasów Edwarda IV, podczas gdy omówienie relacji angielsko–pol-
skich ograniczają się w zasadzie do kilku zdań.

63 E. A. M i e r z w a, Angielska relacja, s. 99.
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nie mógł do pewnego stopnia nie powielić zarówno układu jak i sposobu prezenta-
cji omawianych w niej zagadnień.

Co więcej dysponujemy wypowiedzą samego Carew, który postanowił wyja-
śnić swoim czytelnikom, dlaczego zdecydował się na podjęcie pracy nad opisem 
królestwa Henryka IV. We wstępie stwierdza, że chciał — wzorując się na dy-
plomatach weneckich, którzy zobowiązani są przedstawić senatowi po powrocie 
raport dotyczący kraju, w którym pełnili misję — przygotować podobne kompen-
dium wiedzy o Francji z nadzieją, iż będzie ono użyteczne dla innych dyplomatów 
Jakuba I. Wspomina również, że przygotowując się do misji w Paryżu miał okazję 
zapoznać się z materiałami (books and notes) dostarczonymi mu przez sekretarza 
stanu Roberta Cecila, hrabiego Salisbury oraz starał się dowiedzieć jak najwięcej 
na temat kraju, do którego miał się udać, a działania te kontynuował także po przy-
byciu na miejsce64.

Talbot sugeruje, że Carew mógł w bardzo podobny sposób próbować przygo-
tować się też do misji w Rzeczypospolitej a lektury i rozmowy, choćby z wcze-
śniejszymi przedstawicielami Elżbiety I na polskim dworze, a także Polakami, któ-
rych spotkał w czasie misji, mogły zaowocować decyzją o przygotowaniu tekstu 
sumującego zebrane informacje65. Potwierdzenie tej hipotezy nie jest łatwe i wy-
magałoby z pewnością bardzo szczegółowych badań mających na celu ustalenie 
czy i jakimi materiałami mógł dysponować angielski dyplomata oraz w jakim stop-
niu ich lektura wpłynęła na treść relacji.

Wydaje się ona jednak na tyle logiczna, że — w połączeniu z deklaracjami 
Carew we wstępie do jego pracy dotyczącej Francji — pozwala przypuszczać, iż 
dyplomacie zależało na zdobyciu jak największej ilości szczegółowych informacji 
o aktualnym stanie Rzeczypospolitej oraz że dostrzegał on potrzebę uporządko-
wania ich w postaci umożliwiającej ich wykorzystanie np. przy okazji kolejnej 
angielskiej misji na dworze Zygmunta III lub w przypadku przybycia do Londynu 
poselstwa polskiego. W rezultacie, w sytuacji gdy pojawiłaby się taka możliwość, 
Carew byłby zapewne zainteresowany powstaniem tekstu podobnego do „A rela-
tion of State of Polonia”. Na to, że jej autor mógł mieć coś wspólnego ze służbą 
dyplomatyczną lub przewidywał, że może ona być wykorzystywana przez osoby 
kierujące angielską polityką zagraniczną, choćby sekretarza stanu, wskazywałby 
też niezwykle ciekawy fragment prezentujący cechy, jakie powinni posiadać dy-
plomaci prowadzący rozmowy w Rzeczypospolitej66.

64 T. B i r c h, An Historical view of the Negociations, s. 415–416.
65 EFE 13, s. XIV.
66 Ibidem, s.137: For the Embassadoure it is required, that no cimcurstances of hys particular 

profession for religion causa any disgust, that want of presence, eloquence, and readines Works not 
contempt, that He be liberale in entertaynment and not too austeere in master of theire customes, and 
inclinations, but be skilfull in theire humors, and plye the good fellowe, so farre as the respecte of hys 
person, and Civility allowes [...].
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Warto przy tym zauważyć, że teza Talbota została całkowicie pominięta za-
równo przez Mierzwę, jak Sobeckiego. Jest to o tyle zastanawiające, że wydawca 
relacji wyraźnie podkreślał, iż elementy, na których została ona oparta mają jego 
zdaniem kluczowe znaczenie dla uznania Carew za jej autora.

Z całą pewnością należy też zatrzymać się nad inną wspomnianą przez Talbota 
kwestią — listem ambasadora do Jaque–Auguste’a de Thou z października 1612 r., 
cytowanym przez autora biogramu Carew w DNB i uwzględnionym również w no-
wym biogramie w „Oxford Dictionary of National Biography” (dalej: ODNB)67. 
Wynika z niego, że de Thou miał korzystać, najpewniej w pracy nad „Historia sui 
temporis”, z materiałów dotyczących Rzeczypospolitej, dostarczonych mu właśnie 
przez angielskiego dyplomatę. Carew wspominał bowiem, że od 1598 r. nie zajmo-
wał się sprawami naszego kraju, ale przypomniał też: Je vous ai laissé entre les ma-
ins, dans le temps de mon séjour à Paris, u n  J o u r n a l  d e  t o u t  ç e  q u i  s’ e s t 
p a s s é  d a n s  c e t t e  a n n é e – l à  e n t r e  S i g i s m o n d  r o i  d e  P o l o g n e
&  C h a r l e s  s o n  o n c l e  i zaproponował, że jeśli istnieje taka potrzeba, prze-
śle nową kopię tego tekstu68.

W opini autora biogramu w ODNB zdanie to rozstrzyga kwestię autorstwa 
„A relation of State of Polonia”, jednak z twierdzeniem tym nie zgadza się nawet 
Talbot, który analizując wspomniany list stwierdził, że tekst, o którym jest w nim 
mowa, to najprawdopodobniej kopia jednego z raportów Carew z okresu jego mi-
sji, zachowanych w State Papers69. Idąc dalej, można postawić tezę, że może być tu 
mowa o jeszcze innym tekście, a mianowicie znanym nam ze zbiorów w Lambeth 
Palace memoriale zatytułowanym De rebus Sueciae et Poloniae 159870.

Źródło to zostało szczegółowo omówione przez Mierzwę, który uznał je za 
jeden z kluczowych dowodów świadczących o tym, że Carew nie mógł napisać 
„A relation...”, jednak jego argumenty trudno uznać za przekonujące. Szczególnie 
niezrozumiałe wydaje się spostrzeżenie, że gdyby to ambasador był autorem re-
lacji, to z pewnością, podobnie jak w „De rebus...”, opisałby w niej szczegóło-
wo przebieg swojej misji i pobyt na dworze Zygmunta III w Szwecji71. Mierzwa 
wydaje się nie zauważać, że mamy tu do czynienia z dwoma zupełnie różnymi 
rodzajami tekstów. „De rebus...” ma na celu omówienie genezy i pierwszego eta-
pu konfliktu pomiędzy Zygmuntem III a Karolem Sudermańskim a równocześnie 
stanowi swego rodzaju raport ze szwedzkiego etapu misji Carew (co sugeruje, że 

67 W przypadku niektórych biogramów w Oxford Dictionary of National Biography (dalej: 
ODNB) autorzy powtarzają w praktyce treść hasła z DNB. W przypadku Carew zostało ono jedynie 
nieznacznie zmodyfikowane (informacja, że autorstwo A relation jest przypisywane również 
Bruce’owi),  Carew, Sir George (c.1555–1612), ODNB.

68 Historie universele de Jacques Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu’en 1607 traduit sur l’edi-
tion Latine de Londres, Tome Quinzieme, 1607–1610, Londres 1734, s. 272.

69 EFE 4, s. 218–234, 236–251.
70 Lambeth Palace Library, MS 250, 32, De Rebus Liveciae et Poloniae 1598, ff. 434–449.
71 E.A. M i e r z w a, Angielska relacja,s. 100.
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kopię tego właśnie tekstu mógł otrzymać de Thou), natomiast „A relation...” ma, 
jak wiemy, zupełnie inny, znacznie szerszy charakter.

Jak widzimy, jednoznaczne wskazanie autora „A relation of State of Polonia” 
lub definitywne wykluczenie autorstwa zarówno Bruce’a jak i Carew wydaje się 
w zasadzie niemożliwe. Za pierwszym przemawiają dość mocne argumenty, jed-
nak nie można negować poważnych wątpliwości, dotyczących choćby kwestii re-
ligijnych. Z kolei dla Carew bardzo trudne byłoby zdobycie, w czasie trwania jego 
misji, wystarczająco szczegółowej wiedzy na temat Rzeczypospolitej, aby móc 
zostać autorem opisu, choć istnieją poszlaki wskazujące, że mógł być on żywo 
zainteresowany powstaniem tego typu tekstu72.

W tej sytuacji w pełni uzasadnione wydaje się przypomnienie tezy Antoniego 
M ą c z a k a, który omawiając relację z 1598 r. skłaniał się do przypuszczenia, że 
mogła ona zostać przygotowana przez Carew lub osobę z jego otoczenia na podsta-
wie informacji (notatek, innych materiałów) dostarczonych przez Bruce’a w cza-
sie, gdy angielskie poselstwo przebywało w Prusach73. Mączak podkreślił jednak, 
że możliwość taka pozostaje w sferze hipotez, ponieważ nie sposób poprzeć jej 
argumentami źródłowymi.

Rzeczywiście, brak jednoznacznego potwierdzenia, że Bruce i Carew (lub 
ktoś z jego orszaku) mieli okazję się spotkać, ale kontaktów tego typu nie można 
też kategorycznie wykluczyć. Analiza poczynań Bruce’a oraz fakt, że jego nazwi-
sko występuje w rejestrze członków bractwa św. Marcina w Elblągu z roku 1598 
wskazują na to, że mógł on znajdować się w Prusach w czasie, gdy przebywał 
tam ambasador Elżbiety I74. Możliwość pewnego rodzaju „współpracy” pomiędzy 
Brucem a Carew sugeruje także Mierzwa, który stwierdza, „że jest bardzo praw-
dopodobne, że Bruce podróżując po Prusach w r. 1598 spotkał bawiącego tam po-
sła angielskiego, co było doskonałą okazją do przekazania mu swoich spostrzeżeń 
i uwag na użytek dworu angielskiego”. Badacz dodał jednak równocześnie, że jego 
zdaniem rola ambasadora ograniczała się do przekazania relacji na dwór Elżbiety 

72 Treść relacji sugeruje też, że jej autor mógł mieszkać lub podróżować po Włoszech. Nie wyja-
śnia to jednak kwestii autorstwa, ponieważ po pierwsze jest to jedynie poszlaka, a po drugie istnieje 
ogromne prawdopodobieństwo że wszyscy potencjalni autorzy mogli mieć tego typu doświadczenia 
— zarówno Bruce, jak Parkins mieszkali w Rzymie, natomiast Carew odbył podróż edukacyjną, 
w czasie której mógł odwiedzić Italię, W. T y g i e l s k i , Włosi w Polsce, Warszawa 2005, s. 11–13; 
ODNB, Carew, Sir Geoerge (c. 1555–1612).

73 A. M ą c z a k, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w., 
Warszawa 1994, s. 150; idem, Poland, [w:] The Renaissance in national context, red. R. P o r t e r, 
M. T r e i c h, Cambridge 1992, s. 188. Możliwości, że Carew zawiózł zamówioną być może u Bruce’a 
relację na dwór angielski nie wyklucza też Henryk Z i n s  (op.cit., s.188), jednak zdecydowanie uznaje 
on Szkota za jej autora.

74 J. K. F e d o r o w i c z, op. cit., s. 267; autor cytuje tam listę członków elbląskiego bractwa 
św. Marcina z 1598 r., na której pojawia się nazwisko Bruce’a (APG, Elbląg Rkps. III/255.185).
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lub Jakuba. Nawiasem mówiąc w ten sposób Mierzwa neguje całkowicie swoją 
własną główną tezę, że relacja powstała po 1600, a najpewniej nawet po 1603 r.75

Przeciwko takiemu rozwiązaniu może natomiast przemawiać fragment cyto-
wanego tu już listu do de Thou, w którym Carew stwierdza, że od czasu swej 
misji nie zajmuje się w zasadzie sytuacją w Rzeczypospolitej, Danii i Szwecji tym 
bardziej, że interesów jego władcy (Jakuba I) strzegą tam teraz wyłącznie Szkoci, 
z którymi nie utrzymuje żadnych kontaktów. Zdanie to jest o tyle istotne, że — 
jak pamiętamy — Bruce od 1604 r. pełnił funkcję agenta w Rzeczypospolitej. 
Pojawia się zatem pytanie, czy odnosi się ono jedynie do braku współpracy Carew 
z przedstawicielami Jakuba I po 1603 r. (czyli z Bruce’m, a następnie Patrickem 
Gordonem), czy też także do ewentualnego spotkania z Bruce’m jeszcze w czasach 
Elżbiety I. Niezależnie od przyjętej interpretacji, jest to kolejny niezwykle trudny 
do wyjaśnienia element całej sprawy76.

* * *

Biorąc pod uwagę materiały i informacje, którymi obecnie dysponujemy na-
leży uznać twierdzenia wskazujące samodzielne autorstwo Bruce’a lub Carew za 
zbyt kategoryczne. Równocześnie jednak obaj powinni być nadal uważani za po-
ważnych kandydatów do miana autora „A relation of State of Polonia”. Bruce, 
mimo niemożliwych obecnie do ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości, z pewno-
ścią posiadał wiedzę umożliwiającą mu przygotowanie tak szczegółowej relacji. Z 
kolei argumenty przeciwko autorstwu Carew w ogólnym rozrachunku wydają się 
słabsze, niż dotychczas na to wskazywano.

Ponadto, ponieważ możemy potwierdzić fakt obecności Bruce’a w Prusach 
najprawdopodobniej w tym samym okresie, gdy przebywał tam Carew, znacznie 
bardziej realna staje się hipoteza, że mogło dojść do ich spotkania, przy okazji 
którego Bruce przekazał dyplomacie szkic relacji lub gotowy tekst. Następnie rela-
cja mogła zostać na zlecenie Carew przepisana (i ewentualnie zredagowana) przez 
profesjonalnego skrybę, a po roku 1600 uzupełniona przez osobę, o której wia-
domo tyle, że na pewno nie była katolikiem, najprawdopodobniej była związana 
z dworem lub służbą dyplomatyczną, interesowała się sprawami Europy Środkowej 
i posiadała dostęp do najnowszych informacji o wydarzeniach w Rzeczypospolitej. 
Najpoważniejszym kandydatem do tej ostatniej roli wydaje się wspominany tu już 
Christopher Parkins, którego co prawda nie było w Rzeczypospolitej w okresie, 
którego dotyczy omawiane źródło, ale który posiadał dobrą znajomość polskich 
realiów, przebywał w Rzeczypospolitej w latach 1590 i 1595, a także najprawdo-
podobniej przez dłuższy czas w drugiej połowie lat osiemdziesiątych a zdaniem 
autora „Merkuriusza Sarmackiego” znał nawet język polski. Był przy tym nega-

75 E. A. M i e r z w a, Angielska relacja ,s. 108, idem, Na marginesie, s. 667.
76 Talbot interpretuje to zdanie jako dowód, że Carew i Bruce nie mogli się nigdy spotkać, 

EFE 13, s. XV.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



203AUTORSTWO „A RELATION OF STATE OF POLONIA...” 

tywnie nastawiony do Towarzystwa Jezusowego, do którego sam niegdyś należał, 
był w Londynie uznawany za eksperta w sprawach polskich i — co najważniejsze 
— latem 1600 r. reprezentował władze angielskie w kontaktach z Bruce’m w cza-
sie jego pobytu na dworze Elżbiety I77.

Równocześnie korespondencja Parkinsa z Cecilem z sierpnia 1600 r. może 
sugerować, że Bruce zajmował się nie tylko sprawami powierzonymi mu przez 
Zamoyskiego, ale mógł też nawiązać samodzielną współpracę z władzami angiel-
skimi78. Podkreślmy, że jest to jedynie bardzo luźna hipoteza nie potwierdzona 
jednoznacznie źródłowo, jednak, biorąc pod uwagę metody stosowane w tym cza-
sie w pracy angielskiej służby dyplomatycznej i wywiadu, nie jest ona nierealna. 
Można przyjąć, że w takiej sytuacji Bruce mógł przekazać Parkinsowi lub Cecilowi 
relację, którą zaczął rzeczywiście spisywać w roku 1598 (albo już zanglicyzowaną 
i przepisaną, co — jak była o tym mowa — wydaje się jednak raczej mało praw-
dopodobne, albo jako wymagajacy jeszcze edycji rękopis, który następnie opraco-
wano i przepisano na rozkaz sekretarza stanu). Następnie została ona uzupełniona 
przez Parkinsa, który doskonale odpowiada przedstawionemu przed chwilą profi-
lowi ostatecznego redaktora tekstu, a który wcześniej pośredniczył w kontaktach 
pomiędzy Bruce’m a Cecilem.

Nie można też jednoznacznie wykluczyć większego udziału Parkinsa w po-
wstaniu lub zainicjowaniu powstania relacji. Wskazuje na to fakt, że jego dzia-
łalność w tym okresie koncentrowała się głównie na stosunkach Anglii z krajami 
nadbałtyckimi. Ponadto istnieją przesłanki wskazujące, że mógł on współpracować 
z Carew tuż przed jego wyjazdem do Rzeczypospolitej, a nawet w czasie pierwsze-
go etapu jego misji79.Trzeba jednak zaznaczyć, że jak dotąd brak na to jednoznacz-
nego potwierdzenia źródłowego.

77 Dysponujemy sporą ilością informacji na temat jego życia i działalności, choć pewne kwestie, 
np. to, kiedy i jak długo przebywał w Rzeczypospolitej zanim trafił tu ponownie już jako dyplomata, 
nie są do końca jasne, Perkins [Parkins], Sir Christopher (1542/3–1622), ODNB; T.M. M c C o o g s , 
English and Welsh Jesuits 1555–1650, t. II, b.m.d. 1995, s. 265; P. M c G r a t h, Apostate and Naughty 
Priests in England dunder Elizabeth I, [w:] Opening the Scrolls. Essays in Catholic History in Honour 
of Godfrey Anstruther, red. D. A. B e l l a n g e r, Bath 1987, s. 5 3–55; S. O b i r e k, Zygmunt Ernhofer 
SJ i jego relacje o polityce Polski z lat 1593–1596, Kraków 1996, s. 52–53; Merkuriusz Sarmacki 
z Niderlanów i Anglii, czyli zwięzła relacja z dwóch poselstw do Niderlandów i Anglii, które [...] uczy-
nił [...] Paweł Działyński w roku 1597, wyd. R. M a r c i n i a k, Wrocław 1978, s. 38.

78 EFE 17, s. 174: Some other particulars I have understood of his messenger not incredible, fitter 
for speech then letters which I will declare at my next being with you [...].

79 W maju 1598 r. Parkins otrzymał polecenia udania się wraz z Edwardem Lodrdem Zouche do 
Danii w celu podjęcia rozmów w sprawie działalności angielskich kupców w tym kraju, G. M. B e l l, 
op. cit., s. 31; The Letters of John Chamberlain, wyd. N. E. M c C l u r e, t. I, Philadelphia 1939, s. 40. 
Co więcej, w SP Poland zachowała się kopia instrukcji dla Carew opatrzona nagłówkiem sugerującym, 
że ten miał wyruszyć do Rzeczypospolitej wraz z poselstwem udającym się do Kopenhagi, EFE 4, 
s. 216.
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Są to jedynie przypuszczenia, zatem pytanie o ewentualny udział Parkinsa 
w uzyskaniu przez relację kształtu, w jakim ją znamy, podobnie zresztą jak pytanie 
o rolę Bruce’a i Carew w jej powstaniu, pozostają otwarte, a jednoznaczna odpo-
wiedz na nie, przy obecnym stanie naszej wiedzy, nie jest z pewnością możliwa. 
Wszystko wskazuje zatem, że do rozwiązania tajemnicy autorstwa tego jakże in-
teresującego tekstu mogą przybliżyć nas jedynie dalsze poszukiwania archiwalne. 
Jak się jednak wydaje, powinny one koncentrować się raczej na ustaleniu, kto i w 
jakich okolicznościach mógł przygotować relację, niż na udowodnieniu jedynie, że 
została ona spisana przez konkretną osobę, uznaną a priori za jej autora.

William Bruce and the Authorship
of ‘A Relation of State of Polonia [...] Anno 1598’

The article discusses the issue of the authorship of a description of Poland entitled 
‘A Relation of State of Polonia and the United Provinces of that Crowne Anno 1598’, extant 
in manuscript form at the British Library. In spite of the dating to be found in the title, the 
Relation contains information relative to the period after 1600. The work is anonymous. Its 
appearance in print in 1965 launched a discussion concerning its hypothetical author. Most 
of the arguments brought out are connected with the analysis of the content and the 
linguistic aspects of the source; since it is difficult to ascertain whether the manuscript 
came from the author himself, its external form is omitted. The debate points to three 
possible authors, the first of whom is William Bruce, an itinerant Scottish lawyer, writer, 
soldier and diplomat, who appeared in Poland c. 1595 and was employed among others by 
Chancellor Jan Zamoyski. Bruce, nevertheless, retained contacts with the court in London, 
and since 1604 through 1610 acted as official agent of British merchants in the Polish–
Lithuanian Commonwealth; in fact he was a representative of the Court of St. James in 
Poland. Ascribing the authorship to his person is strongly supported by the fact that he 
remained in the country for a prolonged period and knew it well, not to mention that seeking 
contact with the English court he needed to portray himself as a competent candidate for 
employment. Other potential authors of the Relation are English diplomats, who were sent 
to Poland towards the end of the 16th century: Sir George Carew (envoy to Poland in 1598, 
and author of a description of France, the structure of which resembles the anonymous 
Relation), and Christopher Parkins, a less likely candidate. 

Kalinowska points out that unless new data is presented, it is impossible to discern 
which of the persons in question is the authentic author; there are serious arguments for and 
against each candidature. Nevertheless, the hypothesis forwarded by Antoni Mączak, 
according to which William Bruce, after writing the Relation, handed it over to George 
Carew, who took it with him back to England, inserting his own additions, is plausible. 
Kalinowska argues that the additions could also have been the work of Christopher Parkins, 
a former envoy to Poland, who would have included his remarks already in London.
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MAŁGORZATA PRZENIOSŁO 
Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Edukacji Szkolnej

Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej
w dwudziesto leciu międzywojennym

Otwarcie w październiku 1915 r. polskich uczelni — Uniwersytetu i Poli-
techniki w Warszawie — stworzyło możliwość powstania w tym mieście polskiego 
środowiska naukowego, w tym matematycznego. Pierwszy okres nie zapowiadał 
jednak dynamiki, z którą już kilka lat później rozwijała się grupa naukowców, któ-
ra zyskała potem miano warszawskiej szkoły matematycznej. Źródeł tego fenome-
nu trzeba bowiem upatrywać w ideach, które zrodziły się w innym ośrodku nauko-
wym — we Lwowie, choć ich twórcami byli matematycy pochodzący z Warszawy. 
Uniwersytet i Szkoła Politechniczna we Lwowie, zrepolonizowane w latach sie-
demdziesiątych XIX w., były miejscem studiów i pracy wielu polskich uczonych 
z różnych zaborów.

Jednym ze wspomnianych warszawian przebywających we Lwowie był 
Wacław Sierpiński1, który habilitował się na miejscowym Uniwersytecie w 1908 r., 
a dwa lata później został profesorem tej uczelni. Był on człowiekiem o nieprzecięt-
nych zdolnościach twórczych i organizacyjnych. Oprócz zaangażowania w pracę 
naukową bardzo zajmowała go kwestia kondycji polskiej matematyki, zastanawiał 
się nad przyczynami tego, że żadna ze szkół akademickich Lwowa i Krakowa nie 
zdołała stworzyć ośrodka kojarzonego na świecie z rodzimą myślą matematyczną, 
choć wówczas niemała już liczba polskich matematyków wykształciła się zarówno 
na tych uczelniach, jak i za granicą. Konfrontując obserwacje miejscowego środo-
wiska matematycznego z doświadczeniami zdobytymi podczas wcześniejszego po-
bytu w Getyndze, która była wówczas najprężniejszym ośrodkiem matematycznym 
Europy, doszedł do przekonania, że największą przeszkodę w  rozwoju polskiej ma-
tematyki stanowi brak zespołów osób o podobnych zainteresowaniach pracujących 
wspólnie w tym samym miejscu. Sierpiński podjął starania, by wcielić w życie ideę 
konsolidacji uczonych i stworzyć taką grupę naukowców. Zaproponował współpra-

1 Wacław Franciszek Sierpiński (1882–1969), absolwent Cesarskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego, kandydat nauk w 1904 r., doktorat na UJ w 1906 r.
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cę przebywającemu za granicą młodemu dr. Zygmuntowi Janiszewskiemu2, rów-
nież pochodzącemu z Warszawy, ten podzielał bowiem jego poglądy w kwestiach 
organizacji nauki, miał też własne przemyślenia, które później okazały się równie 
istotne dla rozwoju w Polsce szkół matematycznych. Janiszewski przyjął zapro-
szenie, habilitował się na Uniwersytecie we Lwowie (UL) w 1913 r. i rozpoczął 
wykłady na tej uczelni. W tym samym roku na UL zostało również wypromowa-
nych dwóch doktorów, uczniów Sierpińskiego — Stefan Mazurkiewicz3 (on także 
pochodził z Warszawy) i Stanisław Ruziewicz. Wybuch wojny przerwał współpra-
cę tej grupy, Sierpińskiego internowano w Rosji, a Janiszewski zaciągnął się do 
Legionów4. 

U progu niepodległości przemyślenia z czasów wspólnej pracy uczonych le-
gły u podstaw sukcesu warszawskiej szkoły matematycznej. Tym razem stało się 
to za sprawą Zygmunta Janiszewskiego, który po kilkumiesięcznym pobycie na 
froncie i placówce Centralnego Biura Werbunkowego wrócił na początku 1917 r. 
na Uniwersytet we Lwowie5. Wówczas w odpowiedzi na ankietę rozesłaną przez 
Kasę im. Mianowskiego w Warszawie uczonym różnych dziedzin z prośbą o prze-
kazanie informacji dotyczących potrzeb polskiej nauki, Janiszewski napisał tekst 
„O potrzebach matematyki w Polsce” uznany potem za „program ideowy” całe-
go międzywojennego pokolenia polskich matematyków. Został on opublikowa-
ny w 1918 r. w pierwszym tomie wydawanego przez Kasę nowego czasopisma 
„Nauka Polska”, poświęconego rozwojowi nauki. Przedstawione w nim przemy-
ślenia były w dużym stopniu wynikiem obserwacji zagranicznych ośrodków na-
ukowych, w których Janiszewski przebywał w czasie studiów i dalszego kształ-
cenia6. Artykuł zawierał bardzo dojrzałe studium kondycji ówczesnej polskiej 
matematyki, z rozpoznaniem przyczyn trudnej sytuacji i wskazaniem środków 
zaradczych. Janiszewski pisał m.in. o konieczności realizacji idei konsolidacji 
uczonych oraz o potrzebie wprowadzenia sytemu stypendialnego dla młodych ta-
lentów. Najważniejszy z nowych pomysłów, które przedstawił, dotyczył sposobu 
publikacji. Zwracał uwagę na rozproszenie prac naukowych polskich matematy-

2 Zygmunt Janiszewski (1888–1920), studiował na Uniwersytetach w Zurychu, Getyndze, Paryżu 
i Monachium, doktorat na Sorbonie w 1911 r.

3 Stefan Mazurkiewicz (1888–1945), studiował na Uniwersytetach w Krakowie, Monachium, 
Getyndze i Lwowie.

4 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Krzyża Niepodległości, sygn. KN 7.VII.1931 (akta Z. Ja-
niszewskiego); AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), 
sygn. 5618, k. 62–63; W. S i e r p i ń s k i , O polskiej szkole matematycznej, „Problemy”, 1963, nr 3, 
s. 147–149.

5 Lwowskie Państwowe Archiwum Obwodowe (dalej: LPAO), Uniwersytet Jana Kazimierz we 
Lwowie (dalej: UJK), f. 26, op. 5, spr. 2242, k. 45; AP w Krakowie, Archiwum Naczelnego Komitetu 
Narodowego, mf. 100.551, k.141.

6 AGAD, C.K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty (dalej: MWiO), sygn. 119u, Życiorys Z. Jani-
szewskiego.
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ków w różnych czasopismach w wielu krajach, co utrudniało — jego zdaniem — 
upowszechnienie w świecie rodzimej myśli matematycznej. Postulował zakłada-
nie w Polsce czasopism specjalistycznych, które byłyby poświęcone tylko jednej 
gałęzi matematyki lub wybranym, powiązanym ze sobą dyscyplinom i wydawane 
w językach uznawanych w tej dziedzinie za międzynarodowe (angielski, francu-
ski, niemiecki i włoski). Proponował rozpocząć realizację projektu od stworzenia 
takiego periodyku w Warszawie. Uważał, że czasopismo dałoby polskim matema-
tykom możliwość ogłaszania wyników i dotarcia z nimi do specjalistów, a także 
„ściągnięcia” uczonych do nas — „bylibyśmy wtedy ośrodkiem technicznym pu-
blikacji matematycznych w tej gałęzi. Do nas przysyłano by rękopisy nowych prac 
i utrzymywano by z nami stosunki”. Sądził też, że powstanie periodyku dopomo-
głoby w realizacji idei konsolidacji, czasopismo pozwoliłoby bowiem na skupienie 
wokół niego uczonych zajmujących się dyscyplinami, którym byłoby poświęcone 
i młodych talentów pracujących pod ich kierunkiem7. Sam pomysł był bardzo no-
watorski. Wychodzące w tym czasie w świecie periodyki były poświęcone całej 
matematyce. Możliwości realizacji przedstawionych idei pojawiły się w niedługim 
czasie. Wiosną 1918 r. zaproponowano Janiszewskiemu, który po kryzysie przy-
sięgowym ukrywał się na terenie Królestwa Polskiego, pracę na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie już wcześniej zatrudniono Stefana Mazurkiewicza, a wkrótce 
miał się tam zjawić Wacław Sierpiński (kilka miesięcy później wszyscy trzej otrzy-
mali katedry profesorskie)8.

Janiszewski szybko rozpoczął wdrażanie w życie pomysłu założenia w Warszawie 
specjalistycznego periodyku. Poszukując jego profilu, zapro ponował równie ory-
ginalne rozwiązanie, jak specjalizacja czasopism, a mianowicie poświęcenie go 
nowej, jeszcze niedocenianej dyscyplinie — teorii mnogości, będącej domeną 
Sierpińskiego, oraz dziedzinom pokrewnym, m.in. topologii, którą sam się zaj-
mował, a także podstawom matematyki i logice matematycznej. Ten ostatni profil 
wynikał z chęci skupienia w Warszawie również grupy logików; na UW pracował 
już wówczas zaproszony w 1915 r. lwowski profesor Jan Łukasiewicz, wkrótce 
katedrę powierzono Stanisławowi Leśniewskiemu również przybyłemu ze Lwowa. 
Janiszewski nazwał swój periodyk „Fundamenta Mathematicae”9. Do pierwszego 
numeru zebrał tylko prace polskich matematyków, chciał bowiem, by służył on 

7 Z. J a n i s z e w s k i, O potrzebach matematyki w Polsce, „Nauka Polska”, t. I, 1918, s. 14–16.
8 Listy Zygmunta Janiszewskiego, oprac. S. K o l a n k o w s k i  (Preprint C–1, Instytut Mate-

matyczny PAN), Warszawa 1980, s. 6–8, 16, 49. Wiosną 1919 r. Janiszewski i Mazurkiewicz (habilito-
wał się na początku 1919 r.) otrzymali katedry nadzwyczajne, a Sierpiński zwyczajną. Rok później 
również Mazurkiewicz został profesorem zwyczajnym. AAN, MWRiOP, sygn. 4318, k. 70, 95; 
sygn. 5618, k. 48, 83.

9 Szerzej na temat tego periodyku vide: M. P r z e n i o s ł o, „Fundamenta Mathematicae” — 
pierwsze polskie czasopismo matematyczne o wąskiej specjalizacji (1920–1939), „Nauka” 2006, nr 2, 
s. 167–184.
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prezentacji badań prowadzonych przez Polaków zajmujących się dyscyplinami, 
którym poświęcone było czasopismo10.

Realizując z kolei ideę tworzenia zespołów naukowych o wspólnych zaintereso-
waniach, Janiszewski współpracował już wówczas z kilkuosobową grupą młodych 
matematyków piszących pod jego kierunkiem prace doktorskie z topologii; wraz 
z Mazurkiewiczem zorganizował też pierwsze w świecie seminarium o takiej spe-
cjalizacji. Jeden z uczniów Janiszewskiego — Kazimierz Kuratowski, późniejszy 
profesor Politechniki Lwowskiej i UW, wspomina przebieg tych seminariów wy-
pełnionych zażartą wymianą zdań między oboma prowadzącymi na temat różnych 
prezentowanych wyników matematycznych. Wprawiało to w zachwyt pozostałych 
uczestników, którzy uczyli się w ten sposób wypracowywania wyników poprzez 
wspólne dyskusje, co było potem ważną cechą warszawskiej szkoły matematycz-
nej. Jak napisał Kuratowski, siła dyskusji między Janiszewskim i Mazurkiewiczem 
wynikała z nieprzeciętnej inteligencji ich obu, ale także z różnicy charakterów i po-
dejścia do badań naukowych. Janiszewski był z natury poważny, w dochodzeniu 
do wyników matematycznych oraz ich opracowywaniu cechowała go gruntowność 
i systematyczność. Mazurkiewicz zarówno w życiu, jak i w pracy, był zdecydowa-
nie bardziej spontaniczny. W znacznie większym stopniu pasjonowało go poszu-
kiwanie nowych pomysłów, niż dopracowywanie już otrzymanych wyników. Obaj 
różnili się też bardzo w kwestiach politycznych, Janiszewski w tym okresie miał 
poglądy zbliżone do PPS, Mazurkiewicz — konserwatywne, ale na tym polu spie-
rali się raczej indywidualnie11. Zygmunt Janiszewski nie zdołał doprowadzić do 
końca wspomnianych prac doktorskich i nie zobaczył wydrukowanego pierwsze-
go tomu „Fundamenta Mathematicae”. Zmarł niespodziewanie w styczniu 1920 r. 
Praca związana z wypromowaniem doktorantów i wydaniem czasopisma została 
dokończona przez Wacława Sierpińskiego i Stefana Mazurkiewicza.

Pod redakcją Sierpińskiego i Mazurkiewicza „Fundamenta Mathematicae” od-
niosły wielki sukces. Szybko zostały uznane przez obcokrajowców za odpowiednie 
forum do prezentacji własnych badań. Od 1920 do 1939 r. wydrukowano 32 tomy 
periodyku, w których opublikowano 934 artykuły naukowe autorstwa 211 mate-
matyków pracujących w 19 krajach. Było wśród nich 63 Polaków i 148 uczonych 
z zagranicy, w tym z USA — 44, z ZSRR — 30, z Francji — 11. Największa liczba 
tekstów została zamieszczona przez Wacława Sierpińskiego (187 i 15 jako współau-
tor), Kazimierza Kuratowskiego (odpowiednio 55 i 19) oraz Stefana Mazurkiewicza 
(53 i 8), a wśród autorów zagranicznych przez: Gordona T. Whyburna — USA 
(15 i 1), Maurica Frecheta — Francja (10) i Nikołaja N. Łuzina — ZSRR (8 i 1). 
Wiele z prac opublikowanych w „Fundamenta Mathematicae” prezentowało nowa-

10 H. S t e i n h a u s,  Między duchem a materią pośredniczy matematyka, wybór, przedmowa i re-
dakcja naukowa J. Ł u k a s z e w i c z, Warszawa 2000, s. 108–109; Listy Zygmunta Janiszewskiego, s. 49.

11 Listy Zygmunta Janiszewskiego, s. 27, 30; K. K u r a t o w s k i, Notatki do autobiografii, 
Warszawa 1981, s. 61, 78.
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torskie wyniki, istotne dla rozwoju matematyki światowej. Pierwszy tom zawierał 
m.in. ważny artykuł Stefana Mazurkiewicza dotyczący przestrzeni lokalnie spój-
nych. Najistotniejsze twierdzenie udowodnione w tym tekście nosi dziś na świecie 
nazwę twierdzenia Hahna–Mazurkiewicza. Z kolei Wacław Sierpiński i Kazimierz 
Kuratowski rozpoczęli cykl ważnych artykułów dotyczących teorii zbiorów. W to-
mie 2 Henry Lebesque opublikował ustalenia istotne dla teorii wymiaru. Numer 3 
zawierał słynną pracę doktorską współtwórcy szkoły lwowskiej Stefana Banacha, 
w której sformułował on podstawy nowo tworzącej się dyscypliny matematycznej 
— analizy funkcjonalnej. Kazimierz Kuratowski opublikował natomiast artykuł 
ważny dla rozwoju topologii, główne wyniki podane w tym tekście noszą dziś na-
zwy pochodzące od jego nazwiska. W tomie 4 Hugo Steinhaus, drugi z twórców 
szkoły we Lwowie, zamieścił przełomową pracę ujmującą zagadnienia rachunku 
prawdopodobieństwa na gruncie teorii miary. Tomy 7 i 8 zawierają kolejne czę-
ści słynnej rozprawy rosyjskiego matematyka Pawła Urysohna dotyczącej teorii 
wymiaru. W numerze 10 Nikołaj N. Łuzin przedstawił wyniki kluczowe dla teo-
rii zbiorów analitycznych. Począwszy od tomu 17 młody warszawski matematyk 
Karol Borsuk wprowadzał i rozwijał pojęcia ważne dla topologii. Praca przeło-
mowa dla tej dyscypliny znalazła się także w numerze 26, jej autorem był rozpo-
czynający swą karierę naukową absolwent UW — Samuel Eilenberg. W tomach 
28, 30 i 32 opublikowano kolejne wyniki istotne dla rozwoju teorii zbiorów, uzy-
skane przez Wacława Sierpińskiego i jego wybitnego współpracownika Alfreda 
Tarskiego. „Fundamenta” szybko stały się jednym z najważniejszych na świe-
cie czasopism poświęconych teorii mnogości i dziedzinom z nią związanym. 
Niewątpliwie upowszechniały prace polskich matematyków, przez co budowały 
pozycję szkoły warszawskiej. Oczywiście jej przedstawiciele nie przestali także 
publikować w innych czasopismach, chociażby w międzynarodowym biuletynie 
PAU, czy za granicą (głównie w Niemczech i Francji).

Sukces „Fundamentów” był w znacznym stopniu zasługą pomysłowości i pra-
cowitości Wacława Sierpińskiego. Jak można przypuszczać, chcąc rozpropagować 
nowy periodyk, rozesłał go do znanych matematyków z całego świata. Sam sto-
sował taki sposób upowszechniania prac i przekonywał do niego swoich uczniów, 
o czym świadczy chociażby jego list do Stanisława Ruziewicza informujący o uczo-
nych, którym warto wysyłać publikacje. Umieścił w nim nazwiska i adresy czte-
rech matematyków francuskich (Henri Lebesgue, Maurice Fréchet, Arnaund Denjoy, 
Emile Borel), dwóch niemieckich (Feliks Hausdorff, Arthur Schoenflies) i dwóch 
amerykańskich (Robert L. Moore, John R. Kline) oraz jednego austriackiego (Hans 
Hahn)12. Zapewne posłał tym osobom pierwszy tom czasopisma, kilku matematy-
ków z podanej listy wkrótce przysłało bowiem do „Fundamentów” swoje teksty. 
Można to wywnioskować również z listów z gratulacjami i komentarzami, które 

12 Listy Wacława Sierpińskiego do Stanisława Ruziewicza, oprac. W. W i ę s ł a w, „Wiadomości 
Matematyczne”, t. XL, 2004, s. 151.
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otrzymał Sierpiński oraz z faktu, że dołączano do nich odbitki własnych prac — 
jak można się domyślać — w rewanżu za publikację otrzymaną od Sierpińskiego. 
Korespondencja ta wprawdzie nie zachowała się13, ale informacje o jej zawarto-
ści można znaleźć w relacjach Sierpińskiego na temat reakcji na „Fundamenta” 
umieszczonych w listach do znajomych i w jego powojennych wspomnieniach14. 
Na przykład w 1920 r. Sierpiński pisał do profesora UJ Tadeusza Banachiewicza, że 
dostał mnóstwo listów i odbitek prac od wielu matematyków zagranicznych, którzy 
wyrażali wielkie uznanie dla „Fundamentów”, przytaczał komentarze pochodzące 
z tej korespondencji wraz z deklaracjami o zaprenumerowaniu czasopisma i wyko-
rzystywaniu wyników w nim zawartych15. Ukazanie się „Fundamentów” i wymia-
na listów zapoczątkowały bliższą współpracę kilku uczonych (m.in. Lebesgue’a 
i Frécheta) z polskimi matematykami. Potem nie tylko przysyłali oni swoje teksty 
do warszawskiego periodyku, ale także chętnie służyli pomocą Polakom, np. w or-
ganizowaniu wyjazdów naukowych. Lebesgue stał się też życzliwym krytykiem 
i propagatorem „Fundamentów”. Po ukazaniu się tomu 2 napisał artykuł do francu-
skiego periodyku „Biulletin des Sciences Mathématiques”, w którym przedstawiał 
nowe czasopismo, chwalił pomysł jego założenia, siłę twórczą polskich matema-
tyków zajmujących się teorią mnogości, ich odwagę i determinację w rozwijaniu 
tej dotychczas niedocenianej dziedziny. Radził też redakcji, by poszerzyła obszar 
zainteresowań czasopisma na wszelkie zastosowania teorii mnogości (redakto-
rzy uwzględnili ten pogląd). Życzliwa ocena „Fundamentów” znalazła się także 
w 1921 r. w „American Mathematical Monthly”16.

Wacław Sierpiński wkładał wiele wysiłku w prace redakcyjne i naukowe 
związane z „Fundamenta Mathematicae”. Jak wspomniano, zamieścił w nich naj-
więcej tekstów, w latach 1920–1939 był autorem lub współautorem 202 artykułów. 
Znalazły się wśród nich zarówno obszerne prezentacje nowych badań, jak i krót-
kie noty, w których poprawiał lub uzupełniał wyniki przedstawione w poprzednich 
tomach, czy też rozwiązywał postawione tam problemy. Imponująca liczba publi-
kacji Sierpińskiego nie oznaczała jednak, że jego prace blokowały innym dostęp 
do czasopisma. Było wręcz przeciwnie, Sierpiński bardzo starał się zachęcać do 
drukowania w „Fundamentach”, podsuwał pomysły, pomagał redagować teksty, 
czasem nawet tłumaczył je na język francuski. Nierzadko też naciskał na przy-
spieszenie pracy, by artykuł mógł ukazać się jak najszybciej, wiedział bowiem jak 

13 Mieszkanie Sierpińskich spłonęło podczas niszczenia Warszawy przez Niemców po stłumieniu 
powstania w październiku 1944 r. AUJag., Spuścizna Tadeusza Banachiewicza (dalej: STB), sygn. 
DC 8, List W. Sierpińskiego do T. Banachiewicza z 3 listopada 1944.

14 Vide: M. P r z e n i o s ł o, op. cit., s. 170–172.
15 AUJag., STB, sygn. DC 8, List W. Sierpińskiego do T. Banachiewicza z 28 lipca 1920.
16 H. L e b e s g u e, A propos d’une nouvelle revue mathematique: Fundamenta Mathematicae, 

„Biulletin des Sciences Mathématiques”, t. XLVI, 1922, s. 35–48; K. K u r a t o w s k i, Pięćdziesiąt tomów 
„Fundamenta Mathematicae”. Wspomnienia i uwagi, „Wiadomości Matematyczne”, t. VII, 1963, z. 1, 
s. 13; R. C. A r c h i  b a l d, Notes, „American Mathematical Monthly”, t. XXVIII, 1921, s. 317.
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ważne jest pierwszeństwo w opublikowaniu wyników. W sytuacji, gdy nadesłano 
zbyt dużo tekstów, by umieścić je w jednym tomie, redakcja zabiegała o dodat-
kowe fundusze i wydawała dwa numery rocznie17. Wobec tak dużego zaangażo-
wania w prace redakcyjne liczba własnych artykułów Sierpińskiego, które ukaza-
ły się w „Fundamentach”, wydaje się jeszcze bardziej zaskakująca, niewątpliwie 
świadczy o jego ogromnej pracowitości i talencie matematycznym. Tym bardziej, 
że publikował również w czasopismach zagranicznych, wykładał na różnych eu-
ropejskich uniwersytetach, a przerwy w zajęciach uniwersyteckich, np. urlopy 
naukowe, potrafił wykorzystywać w zadziwiającym wręcz stopniu. Kazimierz 
Kuratowski wspomina, że miał on zdolność izolacji od otoczenia i twórczego my-
ślenia w każdych warunkach, pracował niemal zawsze, nie wyłączając np. różnych 
uroczystości oficjalnych. Ciągle też odczuwał niedosyt czasu, który mógłby po-
święcić matematyce. W artykule opublikowanym w „Nauce Polskiej” postulował, 
by profesor był obciążony na uczelni mniejszą liczbą godzin i obowiązków, tak, 
aby mógł więcej pracować naukowo18.

Sierpiński nigdy nie szczędził czasu dla najbardziej utalentowanych młodych 
ludzi, z którymi współpracował. Z nimi mógł bowiem dzielić się problemami na-
ukowymi, które aktualnie go zajmowały. Na swoim seminarium często przytaczał 
różne zagadnienia nurtujące matematyków z całego świata, z którymi prowadził 
korespondencję naukową. Był przy tym bardzo życzliwy i troskliwy w stosunku do 
swoich uczniów, również w kwestiach niezwiązanych z matematyką, choć w kon-
taktach pozanaukowych, jak wspomina Kazimierz Kuratowski, nie należał do osób 
zbyt wylewnych. Jak ważna była dla niego matematyka niewątpliwie świadczy 
fakt, że choć nie krył swoich sympatii do Narodowej Demokracji, wspierał także 
utalentowanych młodych ludzi mających żydowskie pochodzenie, np. Stanisława 
Saksa, czy Alfreda Tarskiego. Okazywał pomoc nie tylko wychowankom szko-
ły warszawskiej, ale również matematykom z innych ośrodków, m.in. Stefanowi 
Banachowi, Władysławowi Ślebodzińskiemu i Otto Nikodymowi19. Jego wyjątko-
wą opiekuńczość dostrzegali nawet zagraniczni uczeni przyjeżdżający do Polski, 
np. Nikołaj N. Łuzin, który znał Sierpińskiego z czasów jego przymusowego po-
bytu w Moskwie podczas I wojny światowej, po odwiedzinach w Warszawie tak 
pisał o nim do francuskiego matematyka Arnauda Denjoy: „P. Sierpiński jest zna-
komitym opiekunem naukowym. Stale pozostaje w ścisłym kontakcie ze swoimi 

17 Listy Wacława Sierpińskiego, s. 142–144, 147–149.
18 AAN, MWRiOP, sygn. 5618, k. 63–64, 171, 174, 187; K. K u r a t o w s k i, Notatki, s. 67; 

W. S i e r p i ń s k i, Uwagi o sposobach podniesienia poziomu nauki w Polsce, „Nauka Polska”, t. X, 
1929, s. 14–15.

19 AAN, MWRiOP, sygn. 5510, k. 33–34; K. K u r a t o w s k i, Notatki, s. 78, 81; A. S c h i n z e l, 
Wacław Sierpiński, Warszawa 1976, s. 47–48; O. B e r g m a n n, Narodowa Demokracja wobec proble-
matyki żydowskiej w latach 1918–1929, Poznań 1998, s. 15; Listy Wacława Sierpińskiego, s. 147–149, 
164; W. Ś l e b o d z i ń s k i, Wspomnienia matematyka z lat 1903–1968, „Wiadomości Matematyczne”, 
t. XXII, 1971, s. 22.
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uczniami, z którymi stosunki ma bardzo dobre i którzy go wyjątkowo cenią. Kieruje 
on ich ideami naukowymi, daje tematy prac, odważnie je publikuje i troszczy się 
o wszystko, nawet o sytuację materialną swoich uczniów”. Łuzin wskazywał też na 
osobowość Sierpińskiego jako jedną z głównych przyczyn sukcesu warszawskiej 
szkoły matematycznej. Do tych pochwał dodawał jednak słowa krytyki; uważał, 
że w uprawianiu głównie teorii mnogości i dyscyplin z nią związanych kryje się 
niebezpieczeństwo zdominowania rodzimej matematyki. Przytaczał również odpo-
wiedź Sierpińskiego na te zarzuty — „Gdy powiedziałem p. Sierpińskiemu o roz-
miarach niebezpieczeństwa, jakie przedstawia dominacja jednej drogi w ogóle, 
a teorii mnogości w szczególności, powiedział mi: »Tak, kryje się tym poważne 
niebezpieczeństwo, lecz większym niż dominacja jednej tendencji jest brak jakiej-
kolwiek. Do czasu pojawienia się tendencji warszawskiej, matematyki w Polsce nie 
było, gdyż istnieli poszczególni uczeni, z których każdy interesował się różnymi 
rzeczami i którzy nie mieli uczniów [...]. Co się tyczy naszej ograniczoności, to 
mam nadzieję, że zmniejszy się ona, aż wreszcie zniknie«”20. Tak też się stało, 
z czasem bowiem poszerzał się krąg zainteresowań warszawskich matematyków.

Wiele życzliwości okazywał swoim uczniom nie tylko Sierpiński, ale także 
Stefan Mazurkiewicz. Wspomniany zwyczaj dyskusji z Janiszewskim przeniósł po-
tem na całe swoje seminarium z topologii. Zarówno on, jak i pozostali uczestnicy, 
referowali i dyskutowali własne wyniki. Podobny sposób pracy wprowadził także 
na cotygodniowych posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Matematycznego, odby-
wających się w szerszym gronie, a grupa jego najbliższych współpracowników za-
zwyczaj kontynuowała te dyskusje na towarzysko–naukowych spotkaniach w po-
bliskiej kawiarni. Jak wspomina Kazimierz Kuratowski, Mazurkiewicz zawsze 
był duszą tych spotkań. Był człowiekiem wyjątkowo towarzyskim, błyskotliwym 
i miał niezwykły talent do stawiania nowych problemów matematycznych, bardzo 
też lubił podejmować kwestie sformułowane przez innych. Kuratowski wspomi-
na również, że Wacław Sierpiński podzielił się z nim kiedyś refleksją, iż uważa 
Mazurkiewicza za matematyka wybitniejszego od siebie21.

Atmosfera twórczego współdziałania i życzliwości panowała w całym zespole 
uczniów i współpracowników Sierpińskiego i Mazurkiewicza, o czym świadczy 
chociażby duża liczba wspólnych prac ukazujących się np. w „Fundamentach”. 
Niemal od początku do grupy należeli: Kazimierz Kuratowski, Stanisław Saks, 
Bronisław Knaster, Antoni Zygmund, Stefan Straszewicz, Aleksander Rajchman, 
Zygmunt Zalcwasser, Otto Nikodym, a z urodzonych po 1900 r.: Kazimierz 
Zarankiewicz, Karol Borsuk, Edward Szpilrajn (Marczewski)22, Stefania Braun, 

20 List Mikołaja Łuzina do Arnauda Denjoy z 1926 r., „Wiadomości Matematyczne”, t. XXV, 
1983, z. 1, s. 67.

21 K. K u r a t o w s k i, Stefan Mazurkiewicz (1888–1945), „Rocznik Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego”, t. XXXI–XXXVIII, 1938–1945, s. 222–223; idem, Notatki, s. 78.

22 Edward Szpilrajn w czasie II wojny światowej przyjął nazwisko Marczewski i pozostał przy 
nim także po 1945 r.
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Zenon Waraszkiewicz, Samuel Eilenberg oraz dwaj logicy zajmujący się rów-
nież teorią mnogości: Alfred Tarski i Adolf Lindenbaum. Najstarsi z wychowan-
ków szybko włączali się w budowanie pozycji szkoły nie tylko poprzez prace na-
ukowe, np. Kuratowski od początku pomagał swoim profesorom w redagowaniu 
„Fundamentów”. Jak wspomina, w związku z tym, że w jednym z tekstów przyję-
tych do druku w pierwszym tomie znalazł poważny błąd, już wtedy stał się jakby 
nieoficjalnym członkiem redakcji, przeglądał większość rękopisów i korekt (kilka 
lat później, w 1928 r. został sekretarzem redakcji, a w 1936 jej członkiem). Od mo-
mentu, gdy w 1922 r. jako docent zaczął prowadzić wykłady na UW, starał się tak-
że wyszukiwać utalentowanych studentów, otaczać ich opieką i wdrażać w pracę 
naukową grupy. Dotyczyło to np. Edwarda Szpilrajna i Kazimierza Zarankiewicza. 
Umiejętność dostrzegania uzdolnionych młodych ludzi cechowała go przez całe 
życie, również jako profesora Politechniki Lwowskiej, którym był w latach 1927–
1933 (odkrył wtedy talent Stanisława Ulama), i UW — od 1934 r. Wynikało to 
zapewne z faktu, że z równie dużym zaangażowaniem, co do badań naukowych, 
podchodził do pracy dydaktycznej. Przy tym był człowiekiem o dużym uroku oso-
bistym, miał wiele cierpliwość i życzliwość w stosunku do innych. Swoim wy-
chowankom, z którymi pracował naukowo, nigdy niczego nie narzucał, starał się 
natomiast zainteresować, zachęcał pochwałami nawet za drobne dokonania, a na 
niedociągnięcia zwracał uwagę w możliwie delikatny sposób23. Warszawska szkoła 
matematyczna miała więc szczęście nie tylko do wybitnych nauczycieli, ale i do 
nieprzeciętnych wychowanków, którzy już przed II wojną światową dochowali się 
swoich utalentowanych uczniów. Oprócz Kuratowskiego, również Alfred Tarski 
natrafił na wielki talent w osobie Andrzeja Mostowskiego, a Antoni Zygmund, po 
objęciu w 1930 r. katedry na Uniwersytecie w Wilnie, odkrył genialnego Stanisława 
Marcinkiewicza.

Wraz ze wzrostem renomy warszawskiej szkoły matematycznej na świecie co-
raz więcej jej przedstawicieli było zapraszanych przez różne ośrodki zagraniczne, 
zarówno na krótkie pobyty, jak i cykle wykładów. Szczególnie często uznanie dla 
wyników naukowych okazywano w ten sposób Wacławowi Sierpińskiemu, a on 
chętnie przyjmował takie propozycje. W 1927 r. przebywał przez kilkanaście dni 
w Strasburgu na zaproszenie tamtejszego Uniwersytetu, w 1929 i 1932 r. — w Cluj 
w Rumuni. Na początku w 1931 r. udał się na kilka tygodni do Paryża i Brukseli. 
Wygłosił wykłady na Sorbonie i w brukselskim Institut des Hautes Etudes 

23 AAN, MWRiOP, sygn. 3841, k. 231–232; Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu i spis 
wykładów w semestrze zimowym 1922/23, Warszawa 1922, s. 20, 78; K. K u r a t o w s k i , Notatki, 
s. 71; T. M a n t e u f f e l, Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16–1934/35, Warszawa 1936, s. 232; 
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939, red. A. G a r l i c k i, Warszawa 1982, s. 302–303; 
K. K u r a t o w s k i, The past and the present of the polish school of mathematics, [w:] Z dziejów hu-
manistycznych i matematycznych szkół naukowych, red. M. Z g ó r z a k, s. 75; K. B o r s u k, Sylwetki 
naukowe członków PAN. Kazimierz Kuratowski, „Nauka Polska” 1957, nr 2, s. 93–94; R. E n g e l k i n g, 
Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Kuratowskim, „Kultura” z 6 lipca 1980, s. 7.
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de Belgique oraz gościł z odczytem na posiedzeniu Belgijskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Wiosną 1938 r. przebywał przez kilka tygodni we Włoszech 
i na Węgrzech (na Uniwersytecie w Szeged i Towarzystwie Matematycznym 
w Budapeszcie). Jego wykłady na Uniwersytecie w Rzymie miały wyjątkową 
oprawę — na pierwszym przywitał go dziekan, a na wszystkie przychodzili naj-
bardziej utytułowani tamtejsi matematycy. Sierpińskiego honorowano w wielu eu-
ropejskich państwach również w inny sposób, m.in. przyjmował go król Rumuni 
(w 1937 r.) i car Bułgarii (w 1939 r.). W roku 1932 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu 
Legii Honorowej oraz doktoraty honoris causa Uniwersytetu w Tartu (Estonia) 
i Amsterdamie, gdzie był gościem honorowym na uroczystości trzystulecia École 
des Ètudes Supérieures. W takim charakterze przebywał też w październiku 1934 r. 
na uroczystości pięćsetnej rocznicy założenia Uniwersytetu w Katanii, a w 1935 r. 
trzystulecia Uniwersytetu w Budapeszcie. W 1939 r. odebrał kolejne doktoraty ho-
norowe — Uniwersytetów w Sofii i Paryżu. Również w kraju doceniano jego do-
robek: od 1922 r. był członkiem czynnym PAU, w roku 1925 wręczono mu Krzyż 
Komandorski Orderu Polonia Restituta, w 1929 r. Uniwersytet we Lwowie przy-
znał mu doktorat honorowy. Otrzymywał też wiele nagród m.in. PAU (1922), rzą-
du polskiego (1923), Kasy im. Mianowskiego (1925), i miasta Warszawy (1930)24.

Zaproszenia do wygłoszenia wykładów za granicą chętnie przyjmowali także 
wychowankowie warszawskiej szkoły matematycznej. Np. Kazimierz Kuratowski 
w 1927 r. gościł na Uniwersytetach w Heidelbergu i Getyndze. Kilka lat później, 
w roku 1936, gdy jego pozycja naukowa była już znacząca, a szczególnym uzna-
niem cieszył się w USA, Uniwersytet w Princeton zaprosił go do wygłoszenia 
cyklu wykładów. Do tej prośby dołączały potem kolejne uczelnie i ostatecznie 
Kuratowski pojechał do USA na prawie pół roku, by wykładać także w dziesię-
ciu innych miastach. Po pobycie na Uniwersytecie w Princeton gościł w Filadelfii 
na Uniwersytecie Stanu Pensylwania, w Cambridge na Uniwersytecie Harvarda, 
w Providence na Uniwersytecie Browna, w Nowym Jorku na Uniwersytecie 
Columbia i w Amerykańskim Towarzystwie Matematycznym, w Charlottesville na 
Uniwersytecie Stanu Wirginia, w Chapel Hill na Uniwersytecie Stanu Północna 
Karolina, w Durham na Uniwersytecie Duka, w Ann Arbor na Uniwersytecie Stanu 
Michigan oraz na uczelniach w Buffalo i kanadyjskim Toronto. Wykłady dotyczyły 
topologii, teorii mnogości, teorii funkcji oraz logiki matematycznej i odnosiły się nie 
tylko do jego osobistych wyników, ale także do dokonań całej polskiej matematyki 
w tych dyscyplinach. W 1930 r. dwóch innych warszawskich matematyków zapro-
szono do Wiednia — doc. Alfreda Tarskiego i doc. Bronisława Knastera. Tarski od 
kilku lat utrzymywał kontakty z tamtejszymi logikami oraz filozofami i to w tym 

24 AUJag., STB, sygn. DC 8, Listy W. Sierpińskiego do T. Banachiewicza z 6 września 1934, 
1 kwietnia 1938, 24 maja 1939; AAN, MWRiOP, sygn. 5618, k. 19, 53, 63–65, 77, 177–178, 182, 188, 
192; Listy Wacława Sierpińskiego, s. 161, 163; A. Ś r ó d k a, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. IV, 
Warszawa 1998, s. 78.
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gronie w 1930 r. prezentował najnowsze wyniki. Knaster wygłosił odczyty doty-
czące topologii na Uniwersytecie i w Wiedeńskim Towarzystwie Matematycznym, 
które przy tej okazji przyjęło go w poczet swoich członków. W 1933 r. pojechał też 
z wykładami do Brna i Pragi. Z kolei w 1934 r. doc. Kazimierz Zarankiewicz go-
ścił z odczytem we Francuskim Towarzystwie Matematycznym w Paryżu, a w roku 
1935 na zaproszenie Stefana Bergmana wygłosił cykl wykładów na Uniwersytecie 
w Tomsku25.

Warszawscy matematycy gościli z wykładami także na uczelniach w kraju, szcze-
gólnie często na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Sierpiński i Mazurkiewicz 
przebywali tam kilkukrotnie; Sierpiński często jeździł do Lwowa również prywatnie, 
był bardzo zaprzyjaźniony ze swym uczniem Stanisławem Ruziewiczem26. Obaj lubili 
atmosferę miasta i współpracy naukowej panującej w tamtejszej szkole matematycz-
nej. Mazurkiewicz zapewne szczególnie gustował w wielogodzinnych kawiarnianych 
dyskusjach naukowych, z których znana była grupa lwowska. Młodzi wychowan-
kowie szkoły warszawskiej również jeździli do Lwowa, by współpracować z tam-
tejszymi matematykami. Bywali tam: Antoni Zygmund, Stanisław Saks, Bronisław 
Knaster, Karol Borsuk, Alfred Tarski, Edward Szpilrajn oraz Samuel Eilenberg. 
Zapewne i oni lubili wspomniany specyficzny rodzaj współpracy naukowej, 
o czym świadczą ich wpisy w słynnej Księdze Szkockiej — notatniku, w którym 
bywalcy kawiarni „Szkockiej”, będącej najczęstszym miejscem spotkań, zapisy-
wali swoje pomysły. Oczywiście wyjazdy matematyków lwowskich do Warszawy 
również były częste. Kazimierz Bartel, profesor Politechniki Lwowskiej i kilku-
krotny premier, załatwił nawet bezpłatny, wielokrotny bilet na tę trasę, z którego 
chętnie korzystali matematycy z obu ośrodków. Współpraca była dość szeroka, 
lwowscy naukowcy dużo publikowali „Fundamenta Mathematicae”, a warszaw-
scy w założonym w 1929 r. przez twórców szkoły lwowskiej, Hugona Steinhausa 
i Stefana Banacha, periodyku „Studia Mathematica” poświęconym analizie funk-
cjonalnej i dziedzinom pokrewnym27. W 1932 r. oba ośrodki zaczęły wspólnie wy-
dawać serię „Monografie Matematyczne”. W jej ramach opublikowano niezwykle 
ważne syntezy badań prowadzonych przez polskich matematyków. Jako pierw-
szy tom wydrukowano największe dzieło Banacha „Théorie des opérations linéa-
ires”. Następnie ukazały się równie ważne prace „Téorie de l’intégrale” Stanisława 

25 AAN, MWRiOP, sygn. 3841, k. 231–232, 245–247, 251–254; sygn. 6801, k. 28, 49, 57; APAN 
w Sopocie, Zbiór Edwarda Marczewskiego, sygn. Mar–IX–1; K. K u r a t o w s k i, Notatki, s. 82–85; 
R. D u d a, Bronisław Knaster (1893–1980), „Wiadomości Matematyczne”, t. XXV, 1983, z. 1, s. 107; 
Wykłady matematyków polskich w Wiedniu, „Mathesis Polska”, t. V, 1930, s. 71.

26 LPAO, UJK, f. 26, op. 5, spr. 1163, k. 2–3, 5; AAN, MWRiOP, sygn. 4318, k. 114–115; sygn. 
5618, k. 148, 151, 162; AUJag., STB, Listy W. Sierpińskiego do T. Banachiewicza z 5 marca 1934, 
22 grudnia 1934, 17 czerwca 1935, 27 grudnia 1935, 4 stycznia 1937, 7 kwietnia 1939; Listy Wacława 
Sierpińskiego, s. 155–160, 163.

27 Szerzej na temat lwowskiej szkoły matematycznej vide: M. P r z e n i o s ł o, Twórcy lwowskiej 
szkoły matematycznej, „Dzieje Najnowsze”, t. XXXIX, 2007, z. 2, s. 59–76.
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Saksa, „Topologie I” Kazimierza Kuratowskiego, „Hypothése du continua” Wacława 
Sierpińskiego, „Trigonometrical series” Antoniego Zygmunda, „Theorie der 
Orthogonalreihen” Stefana Kaczmarza i Hugona Steinhausa. Do wybuchu wojny 
wydano dziesięć tomów „Monografii”.

Młodzi wychowankowie warszawskiej szkoły matematycznej chętnie korzy-
stali ze stypendiów umożliwiających kilkumiesięczne pobytu w innych ośrod-
kach akademickich, głównie poza krajem. Za granicę wyjeżdżali docenci: Antoni 
Zygmund, Alfred Tarski, Stanisław Saks, Kazimierz Zarankiewicz oraz dr Karol 
Borsuk. Zygmund w semestrze letnim 1928/1929 przebywał w Paryżu, a na ko-
lejny rok akademicki udał się do Oxfordu i Cambridge, dzięki wsparciu Fundacji 
Rockefellera. W czasie pobytu w Cambridge Zygmund odkrył wielki talent mate-
matyczny — Raymonda Paleya. W tomie II „Studia Mathematica” ukazał się ich 
tekst „On the partial sums of Fourier series”, który był początkiem serii wspólnych 
prac o probabilistycznych szeregach Fouriera. Ta bardzo obiecująca współpraca 
została przerwana w 1933 r. przez tragiczną śmierć Paleya. Jej podsumowanie zna-
lazło się w wydanej w 1935 r. wspomnianej już książce Zygmunda „Trigonometric 
Series”. Ze wsparcia Fundacji Rockefellera skorzystał również Alfred Tarski, by 
semestr letni roku akademickiego 1934/1935 spędzić w Wiedniu. Wybrał się tam 
po raz kolejny, by spotkać się z filozofem i logikiem Rudolfem Carnapem, któ-
ry już od czasu pierwszego pobytu Tarskiego w Wiedniu był bardzo przychylanie 
nastawiony do jego prac z obu dziedzin. Innym powodem wyjazdu do Wiednia 
była matematyczna współpraca z prof. Karlem Mengerem. Fundacja Rockefellera 
umożliwiła także wyjazd do USA w roku 1931/1932 Stanisławowi Saksowi, który 
po tej podróży w kolejnych latach opublikował w amerykańskich czasopismach kil-
ka prac. Z kolei dzięki wsparciu Funduszu Kultury Narodowej w 1931 r. Kazimierz 
Zarankiewicz udał się Wiednia i Berlina. Efektem współpracy z prof. Richardem 
von Misesem w berlińskim Instytucie Matematyki Stosowanej i prof. Georgem 
Hamelem z Politechniki w Charlottenburgu było zainteresowanie zastosowaniami 
matematyki. To z kolei zaowocowało opracowaniem w kolejnych latach ważnej 
metody zastosowań odwzorowań konformicznych do różnych zagadnień fizycz-
nych. Z tego samego źródła finansowania skorzystał w 1932 r. młody wybitny dok-
tor Karol Borsuk (habilitacja na UW w 1935 r.), by zapoznać się z metodami topo-
logii kombinatorycznej. Wiosną tego roku udał się do Wiednia, aby uczestniczyć 
w seminarium Karla Mengera, potem pojechał do Zurychu, by pracować pod kie-
runkiem Heinza Hopfa, następnie do Innsbrucku i przebywającego tam Leopolda 
Vietorisa28.

Stypendia zagraniczne przynosiły młodym przedstawicielom szkoły war-
szawskiej doświadczenie i prestiż w międzynarodowym świecie matematycznym. 

28 AAN, MWRiOP, sygn. 1817, k. 4, 54; sygn. 5510, k. 62, 88, 84; sygn. 6216, k. 8, 11–12, 17–18; 
sygn. 6801, k. 27–28, 43–45; sygn. 6938, k. 9; I. T r z c i e n i e c k a – S c h n e i d e r, Tarski Alfred (1901–
1983), [w:] Filozofowie współcześni. Leksykon, red. J. S z m y d, Bydgoszcz–Kraków 2003, s. 478.
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Pozwalały też na intensywną pracę naukową, co na rodzimych uczelniach nie było 
proste ze względu na duże obciążenie pomocniczych sił naukowych zajęciami dy-
daktycznymi — 30 godzin tygodniowo. Niewątpliwe utrudnienie w rozwoju na-
ukowym asystentów i adiunktów stanowiły także dość niskie płace i fakt, że szanse 
na awans na uczelni były niewielkie. Ówczesny system zatrudniania nauczycieli 
szkół akademickich był zupełnie nieadekwatny do ich dokonań naukowych, opierał 
się na istnieniu ograniczonej liczby katedr profesorskich (do 1933 r. na UW były 
3 katedry ogólnomatematyczne, następnie 4; na UJK — 4, później 3; a na UJ — 3) 
oraz etatów dla związanych z nimi pomocniczych sił naukowych, ewentualnie go-
dzin zleconych prowadzonych przez osoby spoza uczelni (wykłady zazwyczaj wy-
głaszane przez tzw. docentów prywatnych). Katedry raz obsadzone przez wybrane 
osoby były zazwyczaj kierowane przez nie aż do emerytury bez względu na doko-
nania naukowe. W rezultacie, mimo że warszawska i lwowska szkoły matematycz-
ne osiągnęły w okresie międzywojennym uznanie w świecie, znaczna część osób ją 
tworzących, mimo międzynarodowej renomy, nie miała szans na awans zawodowy 
i godziwą płacę. Jak bardzo ten system był krzywdzący dla młodych naukowców 
możne świadczyć fakt, że spośród wymienionych uczniów oraz współpracowni-
ków Sierpińskiego i Mazurkiewicza, tylko czterej otrzymali w okresie międzywo-
jennym katedrę profesorską — Kazimierz Kuratowski i Antoni Zygmund, o czym 
już wspominano, oraz Stefan Straszewicz (w 1928 r. na Politechnice Warszawskiej) 
i Karol Borsuk (w 1938 r. na UW). Z podobnej liczby wychowanków szkoły lwow-
skiej profesorami mianowano jedynie trzech29.

Matematycy z różnych ośrodków, zarówno młodzi, jak utytułowani, chętnie 
wybierali się na zjazdy i konferencje zagraniczne, dawały one bowiem szansę pro-
mowania swoich wyników w szerokim gronie. Reprezentacja uczonych z Warszawy 
zawsze była najliczniejsza. Najwięcej uczestników, również z Polski, gromadziły 
Międzynarodowe Kongresy Matematyczne, np. w 1928 r. w Bolonii było ponad 
800 matematyków z 40 państw. Wacław Sierpiński był jednym z wiceprzewodni-
czących Kongresu, wygłosił też referat. Swoje wyniki przedstawiało także dzie-
sięciu innych uczestników z Warszawy. W 1932 r. na kolejny Międzynarodowy 
Kongres Matematyczny, który odbywał się w Zurychu, pojechała mniejsza grupa 

29 AAN, MWRiOP, sygn. 241, k. 5, 14; sygn. 1817, k. 71; sygn. 5912, k. 133; sygn. 6938, k. 54; 
Ustawa z dnia 13 VII 1920 r. o szkołach akademickich, „Dziennik Ustaw RP”, 1920, nr 72, poz. 494, 
s. 1285–1288; Ustawa z dnia 15 III 1933 r. o szkołach akademickich, „Dziennik Ustaw RP”, 1933, 
nr 29, poz. 247, art. 3, s. 598–599; Ustawa z dnia 9 X 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwo-
wych i wojska, „Dziennik Ustaw RP”, 1923, nr 116, poz. 924, s. 1389–1390, 1393; Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 X 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych, 
„Dziennik Urzędowy MWRiOP”, 1934, nr 1, poz. 1, s. 3–4; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
19 XII 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i auto-
matycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyj-
nych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjionariuszów państwowych, ibidem, poz. 3, 
s. 14.
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Polaków (z Warszawy pięć osób), głównie ze względu na oszczędności poczynio-
ne przez władze państwowe. Wśród wyróżnionych zaproszeniem do przedstawie-
nia odczytu plenarnego był Wacław Sierpiński. Ostatni Międzynarodowy Kongres 
Matematyczny przed drugą wojną światową odbył się w 1936 r. w Oslo; z Polski 
brało w nim udział szesnastu naukowców, w tym siedem osób z Warszawy30.

Wyjazdy naukowe niewątpliwie przynosiły uczonym indywidualne sukce-
sy, międzynarodowe kongresy pozwalały warszawskim matematykom na zapre-
zentowanie się również jako grupa. Za pośrednictwem podróżujących szkoła zy-
skiwała także współpracowników. „Fundamenta Mathematicae” zasilało wielu 
nowych autorów z całego świata, co podnosiło ich rangę i pomagało w zdoby-
waniu renomy przez szkołę. Do Warszawy przyjeżdżało też coraz więcej zagra-
nicznych uczonych, zarówno znanych profesorów, jak i stypendystów, by pozna-
wać uczelnie, współpracować z pracującymi na nich matematykami, wygłaszać 
wykłady i uczestniczyć w konferencjach. Spośród utytułowanych gościli tam 
m.in. Ernst Zermelo (1929), John von Neumann (1935), Luis de Broglie (1935), 
Mauro Picone (1939). Zazwyczaj odwiedzali Warszawę wraz ze swymi uczniami, 
by ci mogli zapoznać się z metodami pracy szkoły. Nierzadko przyjeżdżali spe-
cjalnie, by współpracować z którymś z  matematyków, np. profesorowie Gordon 
T. Whyburn, John R. Kline i William L. Ayres z USA odwiedzali w tym celu 
Kazimierza Kuratowskiego. Zorganizowany w Warszawie w 1929 r. I Kongres 
Matematyków Krajów Słowiańskich został uświetniony przez przybycie przed-
stawicieli Międzynarodowej Unii Matematycznej, m.in. szacownego profesora 
Williama H. Younga, a na III Polski Zjazd Matematyczny w 1937 r. przyjechało 
szesnastu zagranicznych gości31.

* * *

Warszawska szkoła matematyczna powstała dzięki niezwykłym zdolnościom 
naukowym i organizacyjnym jej twórców. Nadzwyczaj szybko zanotowała zna-
czące osiągnięcia naukowe i zdobyła międzynarodowe uznanie. Miała bowiem 
szczęście zarówno do wybitnych nauczycieli, jak do nieprzeciętnych wychowan-
ków, którzy nie tylko dopracowali się istotnych wyników matematycznych, ale 

30 AAN, MWRiOP, sygn. 5618, k. 6; Z Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Bolonii, 
„Mathesis Polska”, t. IV, 1929, nr 9–10, s. 171–172; A. Z y g m u n d, Międzynarodowy Zjazd Mate-
matyków w Zurychu, „Mathesis Polska”, t. VII, 1932, nr 7–8, s. 136–137; idem, Międzynarodowy 
Zjazd Matematyków w Oslo, „Mathesis Polska”, t. XI, 1938, nr 1–2, s. 28–30.

31 AUJag., STB, sygn. DC 8, Listy W. Sierpińskiego do T. Banachiewicza z 11 września 1929, 
27 października 1933, 5 marca 1935, 27 października 1937, 25 kwietnia 1939.; M. P r z e n i o s ł o, 
„Fundamenta Mathematicae”, s. 178–180; Listy Wacława Sierpińskiego, s. 155; E. M a r c z e w s k i, 
Rozwój matematyki w Polsce, Kraków 1948, s. 30–31; S. U l a m , Przygody matematyka, Warszawa 
1996, s. 96; H. S t e i n h a u s, Wspomnienia i zapiski, Wrocław 2002, s. 115; Kongres Matematyków 
Krajów Słowiańskich, „Mathesis Polska”, t. IV, 1929, s. 127; L. Z a w a d o w s k i, Przegląd zjazdów 
naukowych odbytych w Polsce w roku 1937, „Nauka Polska”, t. XXIV, 1939, s. 287.
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już w okresie międzywojennym dochowali się swoich utalentowanych uczniów 
i zaczęli tworzyć szkoły matematyczne w innych miastach. Ten niezwykle dy-
namiczny rozwój szkoły przerwała wojna. Pochłonęła kilku członków grupy, 
zginęli: Stanisław Saks, Aleksander Rajchman, Zygmunt Zalcwasser, Stefania 
Braun i Adolf Lindenbaum, a Stefan Mazurkiewicz zmarł tuż po jej zakończe-
niu wskutek wycieńczenia chorobą żołądka wywołaną przez trudne warunki by-
towe. Alfred Tarski, Samuel Eilenberg i Antoni Zygmund osiedlili się natomiast 
w USA. Szczęśliwie Wacław Sierpiński, Kazimierz Kuratowski i Karol Borsuk 
przetrwali wojnę, przebywając w Warszawie i okolicach, tuż po jej zakończeniu, 
ponownie jako profesorowie UW, przystąpili do odbudowy szkoły. Dwaj inni ich 
współpracownicy — Bronisław Knaster i Edward Marczewski wraz z Hugonem 
Steinhausem rozpoczęli tworzenie środowiska matematycznego we Wrocławiu. 
Szkoła warszawska znów zaczęła oddziaływać nie tylko na dyscypliny uprawiane 
w tym ośrodku, ale na całą polską matematykę.

The Origins and Development of the ‘Warsaw School of Mathematics’
During the Interwar Period

The Warsaw School of Mathematics owed its emergence to the extraordinary 
scientific and organizational talents of its founders: Zygmunt Janiszewski, Wacław 
Sierpiński and Stefan Mazurkiewicz. This group of mathematicians achieved substantial 
results and acquired international recognition over a relatively short period of time. The 
success was to a large part the effect of implementing Janiszewski’s innovative idea of 
creating in Warsaw the journal Fundamenta Mathematicae, which started to appear in 
1920. Unfortunately, Janiszewski — the author of the idea and first editor of the journal 
— died even before the initial volume appeared. He was succeeded by Wacław Sierpiński 
and Stefan Mazurkiewicz. Under their guidance the journal scored a great success, 
quickly being accepted both within and outside Poland as an appropriate forum for 
presenting new research. Between the years 1920–1939 there appeared 32 volumes of the 
Fundamenta Mathematicae, with 934 articles by 212 authors, mathematicians stemming 
from nineteen countries. This achievement was greatly the effect of ingenuity and hard 
work of Wacław Sierpiński.

Among the group created by Sierpiński and Mazurkiewicz there prevailed an 
atmosphere of creative collaboration and friendliness. This milieu included such 
personalities as: Kazimierz Kuratowski, Stanisław Saks, Bronisław Knaster, Antoni 
Zygmund, Stefan Straszewicz, Aleksander Rajchman, Zygmunt Zalcwasser, Otto Nikodym, 
Kazimierz Zarankiewicz, Karol Borsuk, Edward Szpilrajn (Marczewski), Alfred Tarski, 
Adolf Lindenbaum, Stefania Braun, Zenon Waraszkiewicz and Samuel Eilenberg. The 
leaders Sierpiński and Mazurkiewicz were characterized by a positive attitude towards 
their disciples and collaborators. Sierpiński was renowned for his kindness, which went far 
beyond scientific matters.

With the growing renown of the Warsaw School of Mathematics outside Poland, the 
level of the scientific contacts developed too. Warsaw mathematicians were invited to visit 
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other centres for short and longer periods. They delivered whole sets of lectures, and the 
younger scientists were eager to take advantage of fellowships, which lasted for several 
months. Similarly, Warsaw was visited by numerous foreign scientists, both established 
professors and young fellowship–holders, who went there to get acquainted with their 
Polish colleagues, give lectures and participate in conferences.
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STANISŁAW BARAŃSKI 
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: 
„produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?*

W sierpniu 1983 r., podczas spotkania z pracownikami Stoczni im. Lenina 
w Gdańsku Mieczysław Rakowski, wyraźnie zdenerwowany przebiegiem rozmo-
wy, mówił: „Niejeden z was by w ogóle nie pracował w tej stoczni gdyby nie ten 
system. Niejeden by nie ukończył żadnej szkoły, krówki by pasał”1. 

Słowa Rakowskiego oddają przekonanie — chyba autentyczne — wielu człon-
ków ówczesnych władz, że system komunistyczny w Polsce stworzył niespotyka-
ną w żadnym innym ustroju szansę na naukę oraz awans społeczny chłopów i ro-
botników. Przez cały okres PRL przekonywano w literaturze, filmach i prasie, że 
w pierwszych latach po wojnie komuniści doprowadzili do znacznej ruchliwości 
społecznej oraz masowego awansu „ludu pracującego miast i wsi”. Rozmawiając 
ze stoczniowcami Rakowski doskonale wiedział, że dla większości z nich drogą do 
pracy w stoczni były szkoły zawodowe.

Przedmiotem artykułu jest rola szkolnictwa zawodowego w okresie stalinow-
skim. Socjalistyczna propaganda szkół zawodowych, które według zapewnień władz 
miały gwarantować masowy awans społeczny, zostanie skonfrontowana z rzeczy-
wistymi szansami na poprawę losu, jakie dawały one młodzieży. Zostanie także 
podjęta próba odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu intensywny rozwój 
szkolnictwa zawodowego od zakończenia wojny do 1956 r. miał rzeczywiście pro-
mować młodzież z upośledzonych dotąd grup społecznych, a na ile był po prostu 
konieczny, by nowa władza mogła realizować ambitne plany odbudowy i indu-
strializacji kraju.

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Historycznym UW pod 
kierunkiem prof. Marcina Kuli. Autor dziękuje także dr. hab. Krzysztofowi Kosińskiemu za pomocne 
informacje przy pisaniu pracy. 

1 Cf. [URL: http://www.youtube.com/watch?v=zbATVaKfZ–Q], (ostatnie wejscie 6 lipca 2010). 
Rakowski opisał spotkanie ze stoczniowcami w swoich dziennikach: M. R a k o w s k i, Dzienniki poli-
tyczne 1981–1983, Warszawa 2004, s. 587n.
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W założeniu władz komunistycznych jedną z podstawowych powojennych 
dróg zmiany struktury społecznej w Polsce powinna stanowić rozbudowa syste-
mu oświaty. Socjalistyczna szkoła miała gwarantować możliwość nauki wszyst-
kim, a przez to stwarzać szansę na awans społeczny młodzieży z rodzin mających 
dotychczas niewielkie szanse na edukację. Władzom rzeczywiście bardzo szyb-
ko udało się doprowadzić do znaczącego wzrostu współczynników skolaryzacji 
i spadku analfabetyzmu2. Warto jednak pamiętać, że przypadek Polski nie był 
w tym zakresie wyjątkiem. Po wojnie właściwie cała Europa masowo ruszyła do 
szkół.

W polskim systemie oświaty okresu stalinowskiego wyjątkową rolę odgrywa-
ły szkoły zawodowe. To przede wszystkim tą drogą dotychczas wykorzystywane 
— czasem prawdziwie, a czasem rzekomo — masy niewykształconych i biednych 
chłopów oraz robotników miały zyskać szansę zdobycia zawodu, a przez to pracy 
gwarantującej życie na godziwym poziomie. 

Nadzór nad szkolnictwem zawodowym sprawował Departament III Minister-
stwa Oświaty. Ponadto szkoleniem zawodowym zajmowały się także poszczegól-
ne resorty, jeśli szkoły przygotowywały absolwentów do pracy w podległej im 
branży. W roku szkolnym 1945/1946 mniej niż połowa wszystkich szkół zawodo-
wych była własnością państwa3. Reszta należała do osób prywatnych, organiza-
cji społecznych oraz zakładów pracy. W kolejnych latach władze komunistyczne 
przejmowały szkoły prywatne i spółdzielcze. Jednocześnie otwierano nowe szkoły 
państwowe, co szybko doprowadziło do gwałtownego rozwoju szkolnictwa za-
wodowego. W maju 1945 r. istniały w Polsce 883 szkoły zawodowe. Mniej niż 
dwa lata później, w lutym 1947 r., działało ich już 33154. Oczywiście tak znaczny 
przyrost był w dużej mierze spowodowany odbudowywaniem i otwieraniem szkół 
działających już przed wojną. Porównując jednak gwałtowny wzrost liczby szkół 
zawodowych ze wzrostem szkół ogólnokształcących w tym samym czasie, wyraź-
nie widać, że był on efektem realizacji planu przyjętego przez władze5. 

2 W roku szkolnym 1945/1946 28 proc. młodzieży w wieku 14–17 lat uczęszczała do szkół. W ko-
lejnych latach liczba osób uczących się systematycznie rosła. W roku szkolnym 1955/1956 uczyło się 
już prawie 45 proc. osób w wieku 14–17 lat. Cf. Rocznik Statystyczny Szkolny 1944/45–1966/67, 
Warszawa 1967, s. 22. Z pewnością istotny wpływ na tak duży wzrost współczynnika skolaryzacji 
młodzieży miała stopniowa stabilizacja życia w Polsce, zwiększająca możliwości wysyłania dzieci do 
szkół. Z drugiej strony fakt, że przed wojną nauczaniem w szkołach objętych było dwa razy mniej 
młodzieży w wieku 14–17 lat niż rok po jej zakończeniu, wskazuje na szczególne znaczenie polityki 
władz w zakresie rozbudowy i rozpowszechniania systemu oświaty; ibidem, s. 22.

3 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 maja 1946 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
1946/47 w szkolnictwie zawodowym; cf. Oświata polska 1944–1956, oprac. S. M a u e r s b e r g, 
M. Wa l c z a k,  cz. I: Lata 1944–1948, Warszawa 2000, s. 237. 

4 AAN, Archiwum Żanny Kormanowej (dalej cyt.: AŻK) 253, k. 37. 
5 Od maja 1945 r. do lutego 1947 r. liczba średnich szkół ogólnokształcących wzrosła o 133 proc. 

W tym samym czasie liczba szkół zawodowych wzrosła o 375 proc.; AAN, AŻK, k. 36. 
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Ważną cezurą w historii szkolnictwa zawodowego w Polsce był rok 1949. 
10 lutego powołano Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego (CUSZ), który przejął 
zadania Departamentu III Ministerstwa Oświaty. Odtąd CUSZ był odpowiedzialny 
za nauczanie i przysposobienie zawodowe. W czerwcu 1949 r. CUSZ przejął także 
kontrolę nad szkołami i kursami zawodowymi podległymi dotychczas Ministerstwu 
Przemysłu i Handlu6. Głównym obowiązkiem nowego urzędu było „przygotowanie 
dla podstawowych gałęzi gospodarki narodowej kadr niezbędnych do wykonania 
zadań określonych przez narodowe plany gospodarcze i zabezpieczenie prawidło-
wego podziału tych kadr pomiędzy poszczególne gałęzie gospodarki narodowej”7. 
Realizacji tego zadania miała służyć silna i scentralizowana władza, jaką dyspono-
wał urząd. Prezesem CUSZ został zaufany człowiek władz Janusz Zarzycki, w latach 
1948–1949 przewodniczący Zarządu Głównego ZMP. Bezpośrednim przełożonym 
prezesa CUSZ był przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, co 
dowodzi ścisłego podporządkowania szkół zawodowych potrzebom gospodarczym.

Kolejną zmianą w systemie szkolnictwa zawodowego była reforma przyjęta 
przez Prezydium Rządu w czerwcu 1951 r.8 Jej celem było usprawnienie procesu 
„przygotowania kadr dla realizacji narodowych planów gospodarczych i budowy 
podstaw socjalizmu”. Dotychczasowy podział szkół zawodowych — w dużej mie-
rze oparty jeszcze na systemie przedwojennym — zastąpiono nowym, znacznie 
uproszczonym. Odtąd uczniowie decydujący się na naukę zawodu mogli wybierać 
między czterema typami szkół. Najbardziej podstawowe wykształcenie przekazy-
wano w szkołach przysposobienia zawodowego, w których zajęcia trwały zwykle 
od kilku miesięcy do pół roku. Przeważnie uczyła się w nich młodzież niemająca 
skończonej szkoły podstawowej. Absolwenci szkół przysposobienia zawodowego 
otrzymywali dyplom kwalifikacji zawodowej. W okresie stalinowskim najpopu-
larniejsze były zasadnicze szkoły zawodowe, do których kierowano młodzież po 
szkole podstawowej. Dla kandydatów z niższym wykształceniem tworzono spe-
cjalne klasy wstępne, bądź szkolenia uzupełniające. Trwająca najczęściej dwa lub 
trzy lata nauka kończyła się egzaminem na stopień „robotnika kwalifikowanego”. 

Warunkiem przyjęcia do trzeciego rodzaju szkół — technikum zawodowego 
— było także ukończenie szkoły podstawowej. Nauka w technikum trwała zwykle 
trzy lub cztery lata, w zależności od specjalności szkoły i profilu klasy. Absolwenci 
otrzymywali stopień zawodowy, ale dodatkowo mieli maturę i prawo ubiegania się 
o przyjęcie na studia wyższe. 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania 
Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego; cf. Oświata polska 1944–1956, cz II: Lata 1949–1956, 
Warszawa 2000. s. 12. 

7 Oświata polska 1944–1956, cz. II, s. 12. 
8 Uchwała Nr 488 Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie ustroju szkolnictwa za-

wodowego, cf. ibidem, s. 286 nn. 
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Stworzono też szkoły majstrów, przeznaczone dla wykwalifikowanych robot-
ników przemysłowych posiadających już praktykę zawodową. Kierowano do nich 
pracowników, mających w przyszłości zajmować kierownicze stanowiska w fa-
brykach. Czas trwania nauki w szkołach majstrów zależał od kierunku szkolenia 
i „aktualnych potrzeb gospodarczych”, ale zwykle nie przekraczał dwóch lat. 

Równie istotne dla rozwoju szkół, jak zmiany administracyjne, były działania 
na rzecz popularyzowania szkół zawodowych wśród młodzieży. W stalinowskiej 
propagandzie „wyrównywania krzywd” ten rodzaj szkolnictwa odgrywał szcze-
gólną rolę. To przede wszystkim dzięki niemu niewykształceni i biedni chłopi 
oraz robotnicy mieli zdobywać zawód, a przez to pracę. Władze przekonywały, 
że za sprawą rozwoju szkół zawodowych młodzież chłopska i robotnicza zyska 
niespotykaną wcześniej szansę na poprawę swego losu. Podstawowym zadaniem 
propagandy szkolnictwa zawodowego, obok szerzenia wiary w „socjalistyczną 
sprawiedliwość”, było przyciągnięcie młodzieży na wielkie place budowy i do 
nowo powstających fabryk. Ogromne zapotrzebowanie przemysłu i budownic-
twa w okresie stalinowskim na pracowników wymuszało dostarczanie nowych ich 
rzesz. Ponieważ największym potencjałem siły roboczej dysponowała przelud-
niona i zacofana wieś, omawianą propagandę kierowano przede wszystkim do 
chłopów. 

Pierwszy kolorowy, pełnometrażowy film polski „Przygoda na Mariensztacie” 
z 1954 r. opowiadał o życiu w mieście. Możliwość przeprowadzki ze wsi miał 
stwarzać nowy ustrój i odbudowa stolicy. Reżyser Leonard Buczkowski przedsta-
wił Warszawę jako prężnie rozwijające się miasto i tak pokazaną stolicę zestawił 
z nieatrakcyjnym dla młodych ludzi życiem na wsi. W scenie z hotelu robotnicze-
go główna bohaterka filmu, ucząca się w technikum budowlanym, przekonana że 
to właśnie dzięki nauce będzie mogła zostać w Warszawie, rezygnuje z wyjścia 
z koleżankami na zabawę i odrabia lekcje. W kolejnych ujęciach szkoła zawodowa 
jest czysta i nowoczesna, a zajęcia szkolne ciekawe i przyjemne. Filmowa przepro-
wadzka do miasta łączy się przede wszystkim ze spełnieniem wielkiego marzenia 
młodzieży wiejskiej: zastąpienia „lasu, gąsek, krówek i indorów” nowoczesnym 
miastem i atrakcyjną pracą. 

Podobny obraz nauki w szkole zawodowej, traktowanej jako etap na drodze 
do przeprowadzki do miasta i awansu, pojawiał się w literaturze i wydawnictwach 
propagandowych. W wielkonakładowym wydawnictwie na temat Nowej Huty9 au-
tor cytuje rzekomo autentyczne listy uczniów, którzy zdecydowali się na przyjazd 
ze wsi do miasta na naukę zawodu. Niezależnie od tego, czy poniżej przytoczone 
opinie są prawdziwe (i co bardziej istotne, czy reprezentują punkt widzenia więk-
szości mieszkańców Nowej Huty), dobrze obrazują metody propagandy szkolnic-
twa zawodowego. Młoda spawaczka miała przekonywać swoją rodzinę, jak łatwo 

9 I. K r a s i c k i, Huta im. Lenina — stalowa chluba Polski, [w:] idem, Na szlakach wielkich prze-
mian. 10 lat Ziemi Krakowskiej, Kraków 1954. 
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w nowym ustroju poprawić własny los: „Kiedy tak sobie pomyślę teraz, że ja 
wiejska dziewczyna z naszego Uszewa w powiecie brzeskim, w niecałe dwa lata 
wyuczyłam się zawodu spawaczki, że jestem dzisiaj samodzielnym człowiekiem 
[...], to naprawdę jestem z tego dumna i wdzięczna naszemu państwu, naszemu 
Prezydentowi za to wszystko, co mamy dzisiaj w Polsce. Gdzie ja kiedyś mogła-
bym przed wojną myśleć o takim awansie? Musiałabym pewnie przez całe życie 
siedzieć na wsi i może pracować u jakiegoś kułaka”10.

W tej samej publikacji przytoczono także fragment listu, w którym dwudzie-
stokilkuletni pracownik Huty ponoć pisał do swoich rodziców: „Nie sposób wy-
czerpać to wszystko, co dało młodej załodze szkolenie zawodowe. Było ono naj-
pewniejszym pomostem do awansu społecznego, dawało cudowną moc władania 
maszynami. Stawało się pierwszym bodźcem do wchłaniania wiedzy o świecie”11.

Drukowano także plakaty przekonujące młodzież o szansach i perspektywach, 
jakie miały gwarantować szkoły zawodowe. Np. na popularnym plakacie Wiktora 
Górki z 1953 r. widnieje postać młodego spawacza dumnie stojącego na tle placu bu-
dowy, a pod nim napis: „Przez szkołę zawodową na wielkie budowle socjalizmu”12. 

Obok propagandy ogólnokrajowej, Ministerstwo Oświaty, a potem CUSZ, 
bardzo aktywnie zachęcały do wyboru szkół zawodowych, także na poziomie lo-
kalnym. Organizowano pogadanki w szkołach podstawowych, na które zapraszano 
najstarszych uczniów i ich rodziców. Perspektywę nauki w szkołach zawodowych 
przedstawiano jako bardzo atrakcyjną13. Podczas lokalnych akcji propagandowych 
na wsi przekonywano, że nauka w szkołach zawodowych otworzy przed młodzieżą 
możliwości przeprowadzki i pracy w dużych miastach. Zdarzało się także, że CUSZ 
wykorzystywał samych uczniów, by zachęcali swoich kolegów do wstępowania do 
szkół zawodowych. W zarządzeniu CUSZ z 1949 r. w sprawie ferii wielkanocnych 
w województwie śląskim czytamy, że „uczniowie P.S.P.P [Państwowych Szkół 
Przysposobienia Przemysłowego] węglowych — Mikulczyce, Tarnowskie Góry 
oraz Miechowice — w wypadku wyjazdu na ferie — winni być poinstruowani i wy-
korzystani dla celów propagandy S.P.P. [Szkół Przysposobienia Przemysłowego] 
węglowych w związku z przeprowadzoną akcją werbunkową do szkół węglowych 
na 1–go maja rb.”14

10 Ibidem, s. 319. 
11 Ibidem, s. 315. 
12 W. G ó r k a, Przez szkołę zawodową na wielkie budowle socjalizmu, barwny offset. Do niedaw-

na plakat był eksponowany w galerii stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie, nr inw. Pl. 309/1. 
13 W 1949 r. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego (dalej cyt.: CUSZ) ustalił zasady tworzenia 

materiałów propagujących naukę w szkołach zawodowych. W instrukcji pisano, że „wszystkie opisy 
powinny zawierać elementy zachęcające do pracy, podkreślać doniosłość danej gałęzi przemysłu dla 
gospodarki państwowej, zawierać ciekawe strony pracy w danym dziale, stan organizacji bezpieczeń-
stwa pracy i urządzeń, mających na celu troskę o robotnika i poprawienie jego bytu”, AAN, CUSZ, 
19/1, k. 21. 

14 AAN, CUSZ, 19/3, k. 6. 
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Podczas obrad powołanej już przy PPR Komisji Oświatowo–Kulturalnej15, 
której zadaniem było zreformowanie całego systemu nauczania w powojennej 
Polsce, Żanna Kormanowa — czołowy ideolog nowej oświaty — mówiła, że ko-
munistyczne reformy szkolnictwa powinny być regulowane przez „ostry głód kadr 
na potrzeby gospodarki ustrojowej”16. W innym miejscu stwierdzono, że prze-
budowa systemu oświaty miała na celu „dostarczenie życiu gospodarczemu wy-
kwalifikowanych kadr w ramach narodowych planów gospodarczych”17. System 
szkolnictwa, obok kształtowania młodzieży na „patriotów Polski Ludowej”, miał 
przede wszystkim służyć realizacji planów gospodarczych. Bez absolwentów szkół 
zawodowych odbudowa zniszczonego wojną kraju i realizacja kolejnych planów 
gospodarczych nie byłaby możliwa. Władysław Bieńkowski, ówczesny członek 
KC PPR, twierdził w 1948 r., że „pilne i palące potrzeby życia gospodarczego żą-
dają możliwie i dopuszczalnie najwcześniejszego kierowania młodzieży do szkół 
zawodowych”18. Rozwój szkolnictwa zawodowego traktowano jako strategiczny 
cel polityki oświatowej przynajmniej od 1945 r. W żargonie partyjnym mówiono 
o „produkcji kadr”. Autor artykułu z roku 1946, wydrukowanego w kwartalniku 
„Szkoła Zawodowa” pisał, że „organizacja kształcenia młodego pokolenia opie-
rać się winna na planowej gospodarce materiałem młodzieżowym [podkreślenie 
S.B.], mającej na celu dostarczenie wszystkim dziedzinom pracy i życia zbiorowe-
go odpowiednio przygotowanych młodych kadr”19. Także podczas dyskusji Komisji 
Oświatowo–Kulturalnej oraz w dokumentach Ministerstwa Oświaty często poja-
wiały się sformułowania, w których absolwenci szkół zawodowych traktowani byli 
nie tyle nawet jako siła robocza, co jako środki produkcji, a naukę zawodu utożsa-
miano z procesem produkcji i dystrybucji niezbędnego dla gospodarki materiału. 
W 1949 r. Stanisław Skrzeszewski, minister oświaty i jednocześnie najważniejszy 
obok Kormanowej członek Komisji Oświatowo–Kulturalnej, charakterystycznym 
językiem potępiał odwracanie uwagi młodzieży od obowiązków szkolnych i dema-
skował stosunek władz do uczniów: „Nauka szkolna to jest jak proces produkcyj-
ny, który się dokonywa w fabryce (oklaski), tak jak do domu wariatów odesłanoby 
człowieka, który by oderwał tysiąc robotników od pracy, ażeby posłać na uboczne 
zajęcia, tak trzeba tępić ludzi, którzy odrywają młodzież do ubocznych zajęć”20.

15 Na temat Komisji Oświatowo Kulturalnej cf. K. K o s i ń s k i, Oficjalne i prywatne życie mło-
dzieży w czasach PRL, Warszawa 2006, s. 11–22.

16 AAN, AŻK, 251, k. 63. 
17 AAN, AŻK 255, k. 1. 
18 W. B i e ń k o w s k i, Problemy polityki kulturalnej, „Nowe Drogi”, 1948, nr 7, s. 81. Cyt. za: 

M. M a z u r, O człowieku tendencyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej 
w okresie Polski Ludowej i PRL 1944 — 1956, Lublin 2009, s. 327.

19 W. G o r d z i a ł k o w s k i, Perspektywy szkolnictwa zawodowego, [w:] „Szkoła Zawodowa”, 
1946, nr 1, s. 43. 

20 AAN, Archiwum Stanisława Skrzeszewskiego, 167, k. 112. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



227SZKOLNICTWO ZAWODOWE W OKRESIE STALINOWSKIM

Co pół roku w Departamentach Planowania oraz Statystyki Centralnego 
Urzędu Szkolenia Zawodowego ustalano plany „produkcji” absolwentów w ra-
mach poszczególnych kierunków i specjalizacji. Wszelkie obliczenia i wytyczne 
powstawały na podstawie informacji o potrzebach gospodarki określanych przez 
Radę Ministrów. Najpierw na szczeblu centralnym, potem na poziomie wojewódz-
kim — w Dyrekcjach Okręgowych Szkolenia Zawodowego (DOSZ) — określa-
no z dokładnością do jednej osoby, ilu absolwentów powinien przygotować dany 
kierunek szkolenia21. W przypadku weryfikacji planów, CUSZ wysyłał do DOSZ 
notatki, w których zmiany tłumaczono wzrostem zapotrzebowania poszczególnych 
gałęzi przemysłu22. W szczególności starano się realizować wytyczne dotyczące 
kierunków mniej popularnych, bądź takich, w których potrzeby były ogromne 
i mimo popularności, brakowało chętnych. Odnosiło się to zwłaszcza do szkół gór-
niczych i hutniczych. 

Obok propagandowych obietnic awansu społecznego, podstawowym instru-
mentem mającym nakłonić młodzież do nauki w szkołach zawodowych były sty-
pendia socjalne. Polityka wspierania aspiracji edukacyjnych ubogiej młodzieży 
była jednak także podporządkowana planom gospodarczym. W 1951 r. planowa-
no przyznać stypendia 95 proc. uczniów I klas zasadniczych szkół zawodowych 
w kierunkach górniczym i przemysłowo–odlewniczym. W tym samym czasie 
w innych kierunkach pomoc socjalną miało otrzymywać średnio prawie trzy razy 
mniej uczniów (37 proc.)23. Intensywnie dotując naukę w zasadniczych szkołach 
zawodowych górniczych i hutniczych, CUSZ starał się wyszkolić odpowiednią 
liczbę przyszłych pracowników kierunków szczególnie ważnych dla przemysłu. 
Prawdopodobnie wychodząc z założenia, że najważniejszym zadaniem jest samo 
przyciągnięcie młodzieży do szkół, CUSZ przeznaczał znacznie niższe środki na 
stypendia dla starszych uczniów. W klasach drugich i trzecich stypendia socjal-
ne miało otrzymywać średnio już tylko 15 proc. w szkołach górniczych i ponad 
13 proc. w szkołach hutniczych24. 

Zdarzało się, że mimo propagandy i programu stypendialnego, do szkół nie 
zgłaszała się odpowiednia liczba kandydatów. Wówczas, aby realizować plany „pro-
dukcji kadr”, CUSZ zmieniał nawet zasady rekrutacji25. W instrukcji w sprawie 
organizacji roku szkolnego 1952/1953 w zasadniczych szkołach zawodowych zde-

21 Cf. AAN, CUSZ, 10/73. 
22 Zwykle notatki były bardzo podobne to poniższej: „[CUSZ] uzasadnia wzrost kursów potrzeba-

mi gospodarczymi zgłoszonymi w jeszcze wyższych liczbach przez poszczególne resorty”, AAN, 
CUSZ, 7/86, b. p. 

23 AAN, CUSZ, 7/44, k. 2. 
24 Ibidem. Można przypuszczać, że tak znaczne zmniejszenie szansy na zdobycie stypendium so-

cjalnego uczniom klas drugich i trzecich było dodatkowo spowodowane przekonaniem CUSZ o moż-
liwości zarobku podczas praktyk w fabrykach.

25 Taką ewentualność przewidziano w Uchwale Nr 448 Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca 
1951 r. w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego, cf. Oświata polska, cz. II, s. 286.
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cydowano, że wbrew ogólnym zasadom do szkół górniczych, odlewniczych i hut-
niczych może być przyjmowana młodzież bez ukończenia siedmiu klas szkoły pod-
stawowej. Postanowiono, że wystarczy, iż będą mieli wiedzę z zakresu IV klasy26. 

Masowe przyjmowanie młodzieży do szkół zawodowych, nawet kosztem ob-
niżenia poziomu nauczania, tworzyło istotny problem dla gospodarki. Z jednej 
strony władze starały się kształcić młodzież na odpowiednim poziomie, bo „jakie-
kolwiek luki i niedociągnięcia w przygotowaniu zawodowym ucznia, lub niesłusz-
ne przyznanie mu wyższej kategorii niż na to zasługuje, odbiłoby się na produkcji, 
zwiększało jej koszta i podważało zaufanie do absolwentów szkół”27. Z drugiej, 
chcąc zrealizować plany gospodarcze i zapotrzebowanie na kadry, zgłaszane przez 
Radę Ministrów, CUSZ musiał godzić się na przyjmowanie do szkół zawodowych 
słabszej młodzieży. Co więcej, mimo złych wyników w nauce, co roku należało 
„dostarczyć” odpowiednią liczbę absolwentów. Wobec tego zdarzało się, że szkoły 
promowały do następnych klas nawet najgorszych uczniów. 

Realizacja potrzeb gospodarki centralnie planowanej wiązała się także z ogra-
niczaniem liczby absolwentów szkół zbyt popularnych. W 1951 r. na posiedzeniu 
kolegium CUSZ prezes Zarzycki poinformował o przekroczeniu planów naboru 
do szkół rolno–spożywczych i odzieżowych oraz stwierdził, że należy ograniczyć 
liczbę uczniów tych kierunków28. Zważywszy, że w pierwszej połowie lat pięć-
dziesiątych każdego roku uczyło się w szkołach zawodowych średnio ponad pół 
miliona młodych ludzi, przewidywanie liczby absolwentów wszystkich kierunków 
i specjalności z dokładnością do jednej osoby musiało być skazane na niepowo-
dzenie. Dodatkowym utrudnieniem dla władz CUSZ były częste zmiany potrzeb 
kadrowych w trakcie realizacji planów.

Przy okazji realizowania planów gospodarczych szkolnictwo zawodowe rze-
czywiście miało tworzyć nowe możliwości nauki dla ubogiej młodzieży. W do-
kumentach Ministerstwa Oświaty ustanawiających priorytety szkolnictwa na rok 
szkolny 1945/1946 można przeczytać, że jednym z głównych zadań oświaty miało 
być „szerokie otwarcie dostępu do szkół zawodowych młodzieży ze wszystkich 
sfer, a zwłaszcza robotniczej i chłopskiej”29. Także Żanna Kormanowa twierdziła, 
że do szkolnictwa zawodowego należało dopuścić młodzież chłopską i robotniczą, 
by szkoły średnie „przestały służyć wrogowi klasowemu”30. Liczne działania władz 
oświatowych, szczególnie z końca lat czterdziestych dowodzą, że Ministerstwu 
Oświaty, a potem CUSZ, zależało na otwarciu dostępu do edukacji grupom spo-
łecznym, mającym przed wojną bardzo niewielkie szanse na skończenie szkoły 

26 AAN, CUSZ, 68/1, k. 185.
27 Ibidem, k. 186. 
28 AAN, CUSZ, 1/2, k. 204. 
29 Zmiany w organizacji szkolnictwa zawodowego wprowadzane sukcesywnie od roku szkolnego 

1945/1946, cf. Oświata polska, cz. I, s. 223n. 
30 AAN, AŻK, 255, Tezy w sprawie reformy systemu oświaty, k. 212. 
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średniej31. Naturalną konsekwencją było zainteresowanie władz składem społecz-
nym uczniów. Co roku, na różnych szczeblach dzielono uczniów wedle ich pocho-
dzenia społecznego, by ocenić ewentualne dokonania w promowaniu młodzieży ze 
społecznych „dołów”.

Rozbudowany system stypendiów rzeczywiście stwarzał niespotykane wcze-
śniej szanse edukacyjne dla młodzieży chłopskiej i robotniczej, która bez pomocy 
materialnej nie miałaby możliwości kontynuowania nauki po szkole podstawowej. 
Przede wszystkim odnosi się to do organizowania sieci bezpłatnych internatów32. 
Bez nich droga do nauki, szczególnie dla młodzieży chłopskiej, byłaby zamknię-
ta33. Uczniowie ze wsi, często oddalonych kilkadziesiąt kilometrów od najbliższe-
go miasta, nie mogli sobie pozwolić na codzienny dojazd z domu do szkoły. Dla 
mieszkających nawet względnie blisko, każdorazowa podróż wiązała się nie tyl-
ko z kosztami, lecz także z nagminnymi spóźnieniami lub opuszczaniem lekcji34. 
Istniała co prawda możliwość mieszkania na stancjach. Dla większości rodziców 
było to jednak rozwiązanie zbyt drogie. Samo wysłanie dziecka do szkoły wiązało 
się bowiem zarówno ze sporymi wydatkami, jak i utratą rąk do pracy we własnym 
gospodarstwie, co wiązało się z dodatkowym obciążeniem pozostałych członków 
rodziny.

Można przypuszczać, że gdyby nie zakładanie internatów, duża część z 40 proc. 
mieszkających w nich uczniów nie uczęszczałaby do zasadniczych szkół zawo-
dowych. Dyrektor jednej ze szkół w Szczecinie, w rocznym sprawozdaniu za rok 
szkolny 1954/1955 pisał, że „dość silnym orężem oraz przynętą, która wpływa na 
przekroczenie limitu naboru są odpowiednie warunki internatowe, które gwarantu-
ją lokum dla wszystkich kandydatów”35. Rozbudowie sieci internatów przyświeca-
ła także troska władz o realizację planów gospodarczych. Nowe bursy powstawały 
bowiem przede wszystkim przy szkołach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki.

Obok stypendiów i internatów, szanse edukacyjne młodzieży chłopskiej i ro-
botniczej miały dodatkowo zwiększać zasady rekrutacji do szkół zawodowych. 

31 W latach pięćdziesiątych w systemie szkolnictwa zawodowego widać wyraźną tendencję do 
odchodzenia od walki o „odpowiedni” skład klasowy szkół. W kolejnych latach Planu Sześcioletniego 
coraz większą uwagę przywiązywano do zaspokojenia potrzeb gospodarczych i „produkcji” absolwen-
tów. W dokumentach CUSZ coraz mniej pisze się o potrzebie walki o awans społeczny chłopów i ro-
botników. 

32 Już w 1945 r. w rezolucji I Zjazdu Oświaty Zawodowej postanowiono, że „dla umożliwienia 
młodzieży niezamożnej kształcenia się w szkołach zawodowych należy dołożyć wszelkich starań, aby 
w jak najkrótszym czasie zorganizować internaty”, Oświata polska, cz I, s. 229. 

33 Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w wielu internatach przy szkołach zawodowych warun-
ki mieszkaniowe były fatalne. 

34 Wniosek o budowę nowych internatów przy szkołach zawodowych w województwie krakow-
skim wizytatorzy DOSZ argumentowali właśnie częstymi spóźnieniami i opuszczaniem szkoły przez 
uczniów zamiejscowych codziennie dojeżdżających na zajęcia, AAN, CUSZ, 18/12, b. p.

35 AAN, CUSZ, 18/11, Roczne sprawozdanie Zasadniczej Szkoły Metalowej Szczecin–Żelichowo, b. p.
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Zgodnie z decyzją najpierw Ministerstwa Oświaty, a potem prezesa CUSZ, kandy-
dat starający się o miejsce w szkole zawodowej musiał złożyć podanie, w którym 
pytano go m.in. o zawód rodziców. Dzieci chłopów dodatkowo określały ilość zie-
mi posiadanej przez rodziców. Na tej podstawie trzyosobowa Komisja Społeczno–
Pedagogiczna, obradująca pod przewodnictwem dyrektora szkoły, dzieliła kan-
dydatów wedle pochodzenia klasowego i (uwzględniając także inne czynniki) 
podejmowała decyzję o przyjęciu36. W praktyce jednak, wobec ogromnego zapo-
trzebowania na absolwentów, w większości kierunków problemem był raczej nie-
dobór kandydatów niż ich nadmiar.

Skoro zdecydowana większość osób starających się o naukę w szkołach za-
wodowych pochodziła z rodzin chłopskich i robotniczych (dzieci inteligencji wy-
bierały szkoły ogólnokształcące), pochodzenie społeczne mogło mieć wpływ na 
wyniki rekrutacji tylko w przypadku niektórych kierunków. Dotyczyło to szkół 
cieszących się dużym zainteresowaniem młodzieży, a jednocześnie ograniczoną 
liczbą miejsc. W 1950 r. Janusz Zarzycki mówił: „w drzwi do całego szeregu szkół, 
zwłaszcza tych, które uważane są przez nasze drobnomieszczaństwo za »lepsze« 
[...] uderzy duża fala młodzieży. W tych szkołach, w których liczba zgłoszeń bę-
dzie znacznie przekraczać ilość miejsc, należy ostro, bezkompromisowo stosować 
kryteria klasowe przy przyjmowaniu”37. 

Ze sprawozdań z wizytacji szkół w całej Polsce wyłania się obraz bardzo pesymi-
styczny. Niski poziom lekcji ogólnokształcących, brak pomocy naukowych i nieustan-
ne próby nachalnej indoktrynacji musiały przekładać się na wykształcenie absolwen-
tów, dla których szkoła była bardzo często jedyną szansą na zdobycie wykształcenia 
ogólnego. Oto kilka typowych obrazków z lekcji w szkołach zawodowych okresu 
stalinowskiego, zanotowanych przez wizytatorów Dyrekcji Okręgowych Szkolenia 
Zawodowego: „W trakcie lekcji nauczyciel posługiwał się w odnoszeniu do 
uczniów terminami nie matematycznymi i nie kulturalnymi jak: »przestać bręczyć, 
bo Cię w łeb wyżnę«38 [pisownia oryginału — S.B.]; „Klasa ociężała, czytelnictwo 
nierozwinięte, ortografia słaba, zeszyty [źle?] prowadzone i rzadko sprawdzane”39; 
„Zeszyty są pełne błędów ortograficznych i rzeczowych np. »Komunia paryska« ”40;
 „Jakkolwiek lekcję należy uznać za nieudaną, to jednak treść naukowa została 
ujęta ściśle, marksizm — leninizm widocznie się przewijał”41.

36 Obok dyrektora w skład komisji wchodzili przedstawiciel nauczycieli danej szkoły oraz „przed-
stawiciel społeczeństwa”, którym miał być „najbardziej społecznie i politycznie wyrobiony obywatel” 
wydelegowany przez miejscowe władze oświatowe. Cf. DzUMO 1948, nr 6, poz. 112.

37 Zadania szkolnictwa zawodowego w świetle IV Plenum KC PZPR, „Szkoła Zawodowa”, 1950, 
nr 11/12, s. 28. Szczególnie popularne były szkoły handlowe, budownictwa oraz techniki dentystycznej.

38 AAN, CUSZ, 18/22, Sprawozdania powizytacyjne DOSZ Zielona Góra 1954, b. p.
39 AAN, CUSZ,18/20, Sprawozdanie z wizytacji ZSZ DOSZ Warszawa 1950/51, b. p.
40 AAN, CUSZ, 14/6, Sprawozdania z wizytacji DOSZ oraz podległych 1949/50, k. 8.
41 AAN, CUSZ, 18/20, Sprawozdania z wizytacji ZSZ DOSZ Warszawa 1950/51, b. p.
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Z tych i innych relacji wiadomo, że szkoły zawodowe nie przyczyniały się 
specjalnie do intelektualnego rozwoju uczniów. Stąd oczywista wydaje się uwaga 
jednego z wizytatorów zasadniczych szkół zawodowych w Warszawie, że „mło-
dzież [jest] ociężała, myśli ciężko, własna inicjatywa i samodzielność [są] ograni-
czone”42.

Kluczowa część edukacji zawodowej — nauczanie praktyczne — odbywała 
się w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy. Ze sprawozdań z wizytacji 
wynika, że podobnie jak w przypadku lekcji ogólnych, warunki na zajęciach prak-
tycznych zawodu były zazwyczaj złe albo bardzo złe. W warsztatach panował brud 
i nieporządek. W relacjach z wizytacji warsztatów szkolnych często pojawiają się 
uwagi podobne do niżej przytoczonych: „Uczniowie nie przestrzegają przepisów 
BHP, spawają bez okularów, szlifują bez rękawic części ostre”43; „Ogólnie nie 
zwraca się uwagi na utrzymanie porządku i właściwą postawę ucznia w warszta-
cie”44; „Uczniowie pracujący na obróbce ręcznej, zgrupowani w jednym kącie sali, 
opowiadali sobie kawały, inni czytali gazety”45. 

Podstawowym problemem dla CUSZ był jednak nie tyle nawet poziom zajęć, 
co niska frekwencja w szkołach, szczególnie na zajęciach warsztatowych. Około 
1952 r., w związku z częstym opuszczaniem lekcji przez uczniów, w sprawozda-
niach z wizytacji coraz częściej pojawiały się informacje o konieczności wzmo-
żenia współzawodnictwa pracy w warsztatach i walki z „bumelantami”. W in-
strukcjach wysyłanych w 1952 r. do wszystkich szkół zawodowych pisano, że „na 
zebraniach młodzieży należy wskazywać uczniów zaniedbujących się w pracy 
oraz opuszczających zajęcia warsztatowe”46. Prezes CUSZ motywował powyższą 
decyzję koniecznością ściślejszej realizacji planów gospodarczych. Problem pra-
cy uczniów podczas zajęć praktycznych był dla władz bardzo istotny47. Dyrekcja 
powołanego przy CUSZ Centralnego Zarządu Warsztatów Szkolnych zastrzega-
ła, że „produkcja [w warsztatach szkolnych] jest środkiem, a nie celem” samym 

42 AAN, CUSZ, 18/20, Sprawozdanie z wizytacji ZSZ DOSZ Warszawa 1950/51, b. p. 
43 AAN, CUSZ, 18/11, Sprawozdanie z wizytacji Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów w Szcze-

cinie przeprowadzonej w dniach 27–29 X i 12 XI 1954, b. p.
44 AAN, CUSZ, 18/11, Sprawozdanie z wizytacji Zasadniczej Szkoły Energetyczno–Elektrycznej 

w Szczecinie odbytej dnia 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 14, XII 1954, b. p. 
45 AAN, CUSZ, 18/11, Z wizytacji w Zasadniczej Szkole Metalowej w Wałczu, b. p.
46 AAN, CUSZ, 68/1, Zarządzenie prezesa CUSZ z dnia 26 września 1952 r. w sprawie polepsze-

nia pracy wychowawczej i wykonania planu produkcji w warsztatach szkolnych, b. p.
47 W okresie realizacji Planu Sześcioletniego CUSZ nieustannie starał się zachęcić młodzież do 

współzawodnictwa w warsztatach szkolnych. W 1956 r. decyzją prezesa Zarzyckiego stworzono nawet 
odznakę Przodującego Ucznia ZSZ dla uczniów wyróżniających się ponadprzeciętnym wykonaniem 
norm produkcyjnych w warsztatach. 
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w sobie48. Z dokumentów jednoznacznie wynika jednak, że poza rolą edukacyjną, 
nauka uczniów szkół zawodowych była podporządkowana potrzebom przemysłu, 
a młodzież podczas zajęć warsztatowych pracowała na potrzeby gospodarki. Praca 
kilkuset tysięcy uczniów szkół zawodowych w całej Polsce musiała mieć dla władz 
istotne znaczenie. W sprawozdaniach z wizytacji pojawiały się informacje o reali-
zowaniu przez szkoły zamówień od różnych instytucji i urzędów państwowych. 
W 1950 r. wizytatorzy DOSZ w Katowicach notowali, że „wszystkie warsztaty 
[w województwie] [...] nawiązały kontakt z instytucjami państwowymi i uspo-
łecznionymi i pracują dla potrzeb gospodarczych kraju i terenu, na którym istnie-
ją”49. Wielkość produkcji w warsztatach szkolnych była szczegółowo ustalona dla 
wszystkich województw. „Uczniogodziny” — jak pisano o czasie pracy uczniów 
szkół zawodowych — nie były jednak specjalnie wydajne, a wizytatorzy często 
narzekali na zbyt wysokie normy ustalane przez CUSZ50. 

Niski poziom zajęć nie przyczyniał się do rozwoju młodzieży. W szkołach za-
wodowych uczono wykonywania prostych prac, niewymagających inwencji i wysiłku 
intelektualnego. W ten sposób przyzwyczajano uczniów do przyszłej pracy w charak-
terze dodatku do maszyny, nie dając im większych szans na awans edukacyjny. 

W związku z tym, że działalność szkół była podporządkowana realizacji pla-
nów gospodarczych, CUSZ w znacznym stopniu wpływał na losy absolwentów. 
W ustawie z marca 1950 r. postanowiono, że „absolwenci średnich szkół zawo-
dowych oraz szkół wyższych mogą być zobowiązani do pracy w zakresie swoich 
specjalności w oznaczonej instytucji państwowej lub samorządowej albo w innym 
oznaczonym uspołecznionym zakładzie pracy”51. Dzięki tej ustawie władze zyska-
ły możliwość przymusowego kierowania byłych uczniów do pracy w dowolnej 
fabryce bądź zakładzie. Zastrzegano co prawda, że mogli być oni zwolnieni z obo-
wiązku pracy, ale tylko wówczas, gdy decydowali się na studia wyższe w kierun-

48 AAN, CUSZ, 68/1, Instrukcja z dnia 27 stycznia 1952 roku w sprawie opracowania planu tech-
niczno–przemysłowo–finansowego na rok 1952, b. p. Na ten sam problem wyraźnie zwracano uwagę 
w Okólniku nr 13 z 5 czerwca 1948 pisząc, że „współzawodnictwo pracy na terenie szkoły nie może 
mieć na celu względów ekonomicznych”, cf. Oświata polska, cz I, s. 265.

49 AAN, CUSZ, 74/5, k. 55. 
50 Przy okazji kontroli Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie pisano, że „tylko mała garstka 

uczniów wykonuje te normy, a przeważająca większość uczniów dochodzi tylko do 80%”, AAN, 
CUSZ, 18/13, b. p. W wielu szkołach wypełnianie planów produkcyjnych musiało wyglądać jeszcze 
gorzej. Z dokumentów CUSZ z 1952 r. wynika, że ponad 2/3 Dyrekcji Okręgowych Szkolnictwa 
Zawodowego nie wywiązywało się z planów produkcji dla warsztatów szkolnych. O ile jednak DOSZ 
w Warszawie w roku szkolnym 1951/1952 wykonał prawie 95 proc. planu, o tyle w województwach 
szczecińskim i kieleckim zrealizowano mniej niż połowę zakładanej produkcji, cf. AAN, CUSZ, 68/1, 
Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z września 1952 r. /Nr XII/
NP./4536/52/, b. p.

51 Ustawa o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyż-
szych z 7 marca 1950 r., Oświata polska, cz. II, s. 283.
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kach wyjątkowo istotnych dla gospodarki. Dodatkowo musieli wykazywać „szcze-
gólne zdolności i pilność, rokujące wybitne postępy w dalszym kształceniu się”52. 

Obowiązek pracy we wskazanym zakładzie ustalono na maksimum trzy lata, 
zawieszając byłym uczniom prawo do rozwiązania umowy o pracę. Dopiero po 
upływie tego czasu absolwenci mogli decydować o własnej przyszłości zawodo-
wej. Uchylanie się od obowiązku pracy w wyznaczonym przez CUSZ zakładzie 
podlegało karze do trzech miesięcy więzienia i 100 tys. zł (sprzed wymiany w paź-
dzierniku 1950 r.) grzywny53. Treść ustawy z 1950 r. demaskuje charakterystycz-
ny stosunek do absolwentów szkół zawodowych. Władze traktowały ich z pozycji 
właścicieli wiedzy i umiejętności, które jako uczniowie zdobyli w szkołach zawo-
dowych. W związku z tym, że Polska Ludowa tworzyła uczniom możliwość nauki, 
władze mogły decydować, gdzie wykorzystać umiejętności absolwentów.

Przed końcem każdego roku szkolnego przy szkołach zawodowych obrado-
wały lokalne Komisje Przydziału Pracy. Na podstawie wytycznych DOSZ, absol-
wenci dostawali zaświadczenie o skierowaniu do pracy i w wyznaczonym termi-
nie musieli się stawić w odpowiednim zakładzie lub fabryce54. Dla wielu byłych 
uczniów skierowanie do pracy w konkretnej fabryce, hucie bądź kopalni musiało 
być przykrym finałem edukacji zawodowej. Przydziały do pracy często wiązały się 
z koniecznością przeprowadzki do innego miasta. To w istotnym stopniu determi-
nowało przyszłość (nie tylko zawodową) młodych ludzi, którzy właśnie wkraczali 
w dorosłe życie. 

Przymusowe wysyłanie absolwentów do zakładów pracy, jak wiele innych 
decyzji dotyczących szkolnictwa zawodowego, tłumaczono rosnącymi potrzeba-
mi gospodarki. Decyzje władz uzasadniano także troską o przyszłość zawodową 
byłych uczniów. Zwracano uwagę, że odgórne kierowanie absolwentów do pracy 
zapewnia „możliwość niezwłocznego włączenia się w budownictwo socjalistycz-
ne”55. Opór uczniów wobec nakazów pracy interpretowano jako niezrozumienie 
troski władz komunistycznych o młodzież56. 

52 Ibidem, s. 284. 
53 Ibidem, s. 285. 
54 Wiadomo, że przy wysyłaniu uczniów do najbardziej atrakcyjnych prac Komisje Przydziału 

Pracy kierowały się znajomościami, chociaż na podstawie analizowanych źródeł, trudno ocenić skalę 
tego problemu. Uczniowie Technikum Administracyjno–Gospodarczego w Lublinie skarżyli się dele-
gatom Ministerstwa Skupu na Komisję Przydziału Pracy, która miała przydzielać absolwentów do 
pracy nie wedle umiejętności i zasług, ale na zasadzie „kumoterstwa i znajomości”, cf. np. AAN, 
CUSZ, 8/4, k. 40.

55 Ustawa o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyż-
szych z 7 marca 1950 r., cf. Oświata polska, cz. II, s. 283. 

56 W 1953 r. pracownicy CUSZ pisali, że niechęć uczniów wobec przydziałów do konkretnych 
zakładów pracy jest „dowodem niedostatecznego przygotowania politycznego absolwentów przez kie-
rownictwo szkół, które nie potrafiło przekonać absolwentów, że ustawa o planowym zatrudnianiu jest 
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Trudno dzisiaj ustalić, jaka część absolwentów była zadowolona z przydzie-
lonego im zatrudnienia, choć z pewnością wielu bardzo krytycznie odnosiło się 
do decyzji Komisji Przydziału Pracy. Wiadomo, że uczniowie często motywowali 
wybór szkoły zawodowej nadzieją na znalezienie pracy i przeprowadzkę do duże-
go miasta57. Tymczasem, by zaspokoić potrzeby gospodarcze, część absolwentów 
(także tych, których szkoły mieściły się w dużych miastach) po skończonej nauce 
musiała pracować w regionach — z ich punktu widzenia — nieatrakcyjnych58. 

Także warunki pracy absolwentów często radykalnie odbiegały od obietnic 
składanych uczniom ostatnich klas szkół podstawowych, zastanawiającym się nad 
dalszą edukacją. Z racji małego doświadczenia zwykle zarabiali najgorzej, często 
też byli źle traktowani i wykorzystywani przez starszych, bardziej doświadczo-
nych pracowników59. Młodzi absolwenci szkół zawodowych narzekali na przy-
dzielanie im najcięższych prac i brak zainteresowania ze strony dłużej pracujących 
kolegów60. Większość z nich mieszkała w małych i brudnych pokojach hoteli ro-
botniczych, tylko nieliczni dostawali przydziały na małe mieszkania zakładowe61. 
Świadectwem beznadziejnej sytuacji uczniów i absolwentów szkół zawodowych 
jest kilka niepublikowanych listów wysłanych do czasopism młodzieżowych przez 
zawiedzioną młodzież62. Uczniowie skarżyli się w nich na brutalną rzeczywistość 
szkół i sytuację absolwentów, zdecydowanie odbiegającą od obietnic propagan-
dy. Oto list absolwenta Szkoły Przysposobienia Zawodowego w Siemianowicach 
Śląskich z czerwca 1950 r. do redakcji tygodnika „Przyjaciółka”, w którym autor 
pisze o zawiedzionych nadziejach na poprawę sytuacji po skończeniu szkoły za-
wodowej i dramatyzmie swojej sytuacji:

wyrazem troski Partii i Rządu o zabezpieczenie pracy wszystkim opuszczającym szkoły absolwen-
tom”, AAN, CUSZ, 8/4, k. 37. 

57 Cf. T. A l e k s a n d e r, Awans oświatowy młodzieży wiejskiej 1945–1970 na przykładzie 
Sądecczyzny, Warszawa 1972, s. 92.

58 W notatce z 1953 r. władze CUSZ opisywały sytuację przydziału do pracy następująco: „W miastach 
wojewódzkich absolwenci stawiają opór w przydzielaniu ich do delegatur gminnych. Chcieliby pozostać na 
miejscu, co jest zupełnie niemożliwe na skutek znacznie większego zapotrzebowania terenu. [...] Podobna 
sytuacja istnieje, jeśli idzie o skierowanie do prac na terenie Ziem Zachodnich”, AAN, CUSZ, 8/4, k. 37.

59 Kwestię relacji między młodymi i starszymi pracownikami warszawskich zakładów produkcyj-
nych opisał B. B r z o s t e k, Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002, 
s. 67–72. 

60 Cf. np. M. R a c h o ń s k i, Nasi absolwenci w zakładach pracy, „Szkoła Zawodowa”, 1954, nr 4, 
s. 4–7.

61 Cf. np. J. K u r o ń, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Warszawa 1990, s. 50n.; Notatka o sytu-
acji w Nowej Hucie, W–wa, dnia 15 X 1955r., [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, Warszawa 
1997, s. 317–330.

62 Cf. AAN, CUSZ, 1/54. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



235SZKOLNICTWO ZAWODOWE W OKRESIE STALINOWSKIM

Szanowna Przyjaciółko

Do S.P.P. [Szkoły Przysposobienia Przemysłowego] wstąpiłem dn.3.XI.1949 r. 
zawód górnika nie sprzyjał mi, ale powiatowa komenda S.P. [Powszechnej 
Organizacji „Służba Polsce”]63 powiedziała, że z S.P.P. będzie można na jakie 
tylko szkoły jechać. No i chłopcy jechali jak Żydzi na jarmark. Jak pojechaliśmy 
to nam powiedziano, że tylko jest jeden zawód górniczy. Kto chce jechać z po-
wrotem do domu, to musi zapłacić 100 tysięcy złotych. I przez przymus zawód 
nas się trzymał jak rak torby i zostaliśmy.

W szkole mówiono nam, że kto się będzie dobrze uczył, to pójdzie do gim-
nazjum górniczego, z całej szkoły 10% pójdzie najlepszych uczniów. Po 5–cio 
miesięcznej szkole, już jako absolwenci, dano nas pewną grupę na kopalnię 
w Siemianowicach, pow. Katowice. Jakeśmy przyjechali, kierownik internatu 
powiedział: „kto miesiąc przepracuje na kopalni bez żadnej bumelki, dostanie 
14–dniowy szkolny płatny urlop”. 

Do gimnazjum niech każdy zapomni iść. Pracowałem jak mogłem, czuwa-
łem w nocy żeby nie zaspać i nie zrobić żadnej bumelki. Przepracowałem miesiąc 
dostałem wypłaty 7–tysięcy. 

A mówiono nam, że górnik zarabia 60 tysięcy złotych, niestety kłamstwo 
wyzysk, zmartwiony zniechęcony na kopalnie płakać mi się chciało. Ale mur [?], 
po półtora miesiąca pracy poszedłem do sztygara o urlop. A sztygar za skarby 
nie da, tylko każe czekać do listopada br. Złość mnie ogarnęła wszyscy się sta-
rali o mój urlop. Kierownik internatu, biuro meldunkowe wszyscy dawali, tylko 
sztygar nie chciał no i nie dał. Pojechałem sam na legalny urlop, bo co robić. 
Przyjechałem z urlopu, a tu dyscyplina pracy wzywa ob.[ywatela — mnie] do są-
du. Za co, czy jak kogo zabiłem czy co? Przykro mi było, bo dziadek, pradziadek 
nie byli karani, a ja jestem teraz wszystko wyrówna. Teraz narzekam na tak za-
szczytny zawód, jak na matkę dlaczego mnie zrodziła, a ja muszę się tak męczyć. 
Wszystka młodzież awangarda Polski narzeka i klnie na te kopalnie, dlaczego 
nas tak okłamują i dla S.P.P. nie ma nic tylko praca i jeszcze raz praca. Ja mówię, 
że się powieszę, albo utopię, bo innej rady nie ma, tylko pracuj i to za darmo64. 
[pisownia oryginału — S.B.]

W kolejnych latach Planu Sześcioletniego władze nie były już tak bezwzględne 
i przynajmniej w pewnym stopniu konsultowały z absolwentami decyzje dotyczące 
ich przyszłego miejsca pracy. W zarządzeniu prezesa CUSZ z 1956 r. ustalono, że 
„zatrudnienie absolwenta oparte jest na dobrowolnej umowie o pracę zawieranej 
pomiędzy przedstawicielami zakładu pracy a absolwentem”65. Rok wcześniej pra-
cownicy DOSZ w Olsztynie pisali, że „[podobnie, jak w poprzednim roku] część 
absolwentów nie wyraziła zgody na proponowaną im pracę, po innych znów nie 

63 Służba Polsce prowadziła lokalne rekrutacje przede wszystkim do szkół przysposobienia zawo-
dowego. 

64 AAN, CUSZ, 1/54, b. p. 
65 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w sprawie kierowania do pra-

cy absolwentów ZSZ, 5.III.1956; cf. Oświata polska, cz II, s. 303. 
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zgłosili się przedstawiciele niektórych zakładów pracy”. Dalej twierdzono, że „w 
przeciwieństwie do lat poprzednich, DOSZ nie otrzymuje w roku bieżącym próśb 
i skarg absolwentów w sprawie zatrudnienia”66.

W 1955 r., na mocy zarządzenia prezesa, CUSZ zrzekł się wielu swoich 
uprawnień na rzecz DOSZ67. Decyzja o reformie spowodowana była nasilającą się 
krytyką szkół zawodowych. Obok upadku moralnego uczniów, narzekano na niski 
poziom nauczania. W wielu artykułach pojawiających się w „Szkole Zawodowej” 
w 1955 i 1956 r., zastanawiając się nad reformą szkolnictwa, postulowano wydłu-
żenie okresu nauki. Twierdzono, że absolwenci trafiający do zakładów pracy nie 
potrafią wykonywać wyuczonego zawodu. Krytykowano także rozrost biurokra-
cji w CUSZ. 10 września 1956 uchwalono ustawę o zlikwidowaniu Centralnego 
Urzędu Szkolenia Zawodowego68. Dotychczasowe obowiązki CUSZ przeszły 
w ręce ministra oświaty. 

* * *

Z badań i analiz polskich socjologów jednoznacznie wynika, że czasem naj-
większej ruchliwości społecznej w historii Polski XX w. był okres stalinowski69. 
Główne przemieszczenia dokonywały się wówczas ze zbiorowości rolników do 
zawodów pozarolniczych. Krzysztof Z a g ó r s k i  oblicza, że odpływ osób po-
chodzenia chłopskiego do zawodów pozarolniczych dokonał się praktycznie do 
1955 r. i  w kolejnych latach wzrastał bardzo nieznacznie70. W pierwszych latach 
PRL więcej niż co druga osoba pochodząca ze wsi podjęła pracę poza rolnictwem 
(przede wszystkim w przemyśle). W związku z tym, że młodzi mieszkańcy wsi 
samo zdobycie pracy w mieście traktowali jako awans społeczny71, okres industria-
lizacji socjalistycznej można uznać za czas dużego natężenia procesów ruchliwo-
ści społecznej w górę, pamiętając o często fatalnej sytuacji uczniów i absolwen-
tów szkół zawodowych. Komunistyczna propaganda głosiła, że procesy awansu 
społecznego były uwarunkowane decyzjami władz, wyczulonych na nierówności 
społeczne. Przekonywano, że to starania PPR, a potem PZPR, o Polskę „socjali-
stycznej sprawiedliwości” doprowadziły do masowego awansu młodzieży chłop-
skiej i robotniczej. Już analizy Stanisława O s s o w s k i e g o  z drugiej połowy 

66 AAN, CUSZ, 1/49, k. 81n. 
67 AAN, CUSZ, 1/16, k. 71.
68 Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty; 

cf. Oświata polska, cz. II, s. 27. 
69 Cf. K. Z a g ó r s k i, Rozwój, struktura i ruchliwość społeczna, Warszawa 1978; H. D o m a ń s k i, 

J. W i t k o w s k i, Struktura społeczno–zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności 
w Polsce, Warszawa 1989. 

70 K. Z a g ó r s k i, op. cit., s. 97.
71 S. N o w a k o w s k i, Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkańcy. Skąd i w jaki sposób rekru-

tują się mieszkańcy hotelu?, „Kultura i Społeczeństwo”, 1957, nr 2, s. 58. 
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lat pięćdziesiątych wskazywały, że rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej72. 
Masowa ruchliwość nie była rezultatem troski władz o młodzież chłopską i robot-
niczą, o której przekonywano w propagandzie w okresie stalinowskim i o której 
Mieczysław Rakowski mówił stoczniowcom w 1983 r. Głównym źródłem proce-
sów awansu w PRL (podobnie zresztą, jak i w innych krajach bloku radzieckiego) 
była gwałtowna industrializacja oraz konieczność odbudowy zniszczonych miast, 
które stworzyły ogromne zapotrzebowanie na pracowników przemysłu i budow-
nictwa. Wzrost ruchliwości społecznej dodatkowo był spowodowany szybkim roz-
wojem biurokracji w całym kraju i tworzeniem, praktycznie od zera, administracji 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Powszechny awans był wreszcie efektem 
zapełniania pozycji społecznych powstałych na skutek strat wojennych. 

Zapotrzebowanie na nowych pracowników przemysłu i budownictwa miały 
realizować właśnie szkoły zawodowe, przyczyniając się do przyspieszenia pro-
cesu „produkcji kadr”. Każda industrializacja, a szczególnie tak gwałtowna, jak 
w pierwszych latach PRL, pociąga za sobą duże zmiany struktury społecznej, a dla 
bardzo wielu ludzi oznacza przejście z rolnictwa do zawodów pozarolniczych. 
Podobne rezultaty w stymulowaniu ruchliwości społecznej można było osiągnąć 
także w wyniku gwałtownego uprzemysłowienia w innym systemie polityczno–
ekonomicznym73. 

Dla większości absolwentów szkół zawodowych awans ograniczał się wy-
łącznie do przeprowadzki ze wsi do miasta i podjęcia pracy poza rolnictwem. 
Zapotrzebowanie na siłę roboczą było w owym czasie tak ogromne, że pracę w fa-
brykach i na budowach znajdowały również osoby bez wykształcenia zawodo-
wego, a przeprowadzka do miasta była stosunkowo łatwa nawet bez ukończenia 
szkoły zawodowej. 

Dla wielu absolwentów szkół zawodowych pierwsza praca musiała być bar-
dzo ciężkim doświadczeniem, weryfikującym obietnice komunistycznej propagan-
dy. Jacek Kuroń pisał, że „ruch awansu społecznego [...] kończył się w momencie 
przekroczenia bramy fabryki, tam już człowiek stawał się tylko przedmiotem”74. 
Z lektury ustaw, zarządzeń prezesa CUSZ i dokumentów terenowych jasno wyni-
ka, że ustalając kolejne plany w zakresie „produkcji kadr”, komunistyczne władze 
były świadome sytuacji w stalinowskich szkołach zawodowych i zakładach pracy. 
W związku z tym rozbudowany pod koniec lat czterdziestych i na początku pięć-
dziesiątych system szkolnictwa zawodowego należy traktować przede wszystkim 
jako narzędzie służące realizacji ambitnych planów gospodarczych, które przy 
okazji doprowadziło do zmiany struktury zatrudnienia. 

72 Cf. S. O s s o w s k i, Ruchliwość społeczna jako wynik rewolucji społecznej, [w:] idem, Dzieła, 
t. V: Z zagadnień struktury społecznej. Warszawa 1968, s. 267–272.

73 Op. cit., s. 269; P. B e r g e r, Rewolucja kapitalistyczna: pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości 
i wolności, Warszawa 1995, s. 115n.

74 J. K u r o ń, op. cit., s. 49.
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Droga do prawdziwego awansu — gwarantującego zdobycie wykształcenia, 
uzyskanie wysokich stanowisk, poprawę pozycji materialnej i wzrost prestiżu — 
nie prowadziła przez szkołę zawodową. Zdecydowanie większą szansę na poprawę 
pozycji społecznej dawała praca w wojsku lub w aparacie bezpieczeństwa. Jeśli 
w ogóle drogą awansu miały być szkoły, to nie zawodowe, a ogólnokształcące, 
potem zaś wyższe uczelnie. W społeczeństwie istniało silne przekonanie, że szkoły 
zawodowe są placówkami „drugiej kategorii”, dla mniej zdolnej młodzieży. Duża 
liczba ich absolwentów dodatkowo przyczyniała się do tego, że dyplom zawodowy 
nie był specjalnie ceniony75. W okresie stalinowskim o wiele lepszą kwalifikacją 
do zajmowania wysokich stanowisk niż wiedza i przygotowanie zawodowe, była 
przynależność do PZPR76. W zakładach pracy awans zapewniała — bez względu 
na wykształcenie i wyniki pracy — aktywność „po linii” na zebraniach i naradach 
partyjnych. 

Na koniec warto przypomnieć, że Mieczysław Rakowski sam pochodził z ro-
dziny chłopskiej. Jego droga do najwyższych stanowisk w państwie nie wiodła 
jednak przez szkołę zawodową, chociaż w okresie okupacji pracował jako robot-
nik. Karierę polityczną zawdzięczał właśnie przynależności partyjnej, wojsku oraz 
studiom w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych/Instytucie Nauk Społecznych 
przy KC PZPR. 

Professional Training Secondary Schools during the Stalinist Period:
Production of Staff or Instrument of Social Advancement?

The article discusses the development and functioning of professional training 
secondary schools in Poland during the period 1945–1956. The author stresses that after 
1945 this type of educational institutions developed most rapidly. The Communist 
authorities motivated this with special emphasis on material advancement and prestige 
enhancement of the social groups, which formerly belonged to the lowest strata, i.e. workers 
and peasants. This concern, deriving from communist ideology, was supposed to be 
supported by the idealized presentation of the life of the working class in the official 
propaganda (films and propaganda campaigns popularizing professional training secondary 
schools among primary school children). The advertising materials pictured workers as 
financially independent individuals, who took advantage of opportunities of furthering 
their professional education, and who participated in the urban lifestyle.

75 Wśród autorów pamiętników zebranych przez Józefa Chałasińskiego, w których awansowana 
młodzież opisywała swoje szkolne lata, jedynie kilka procent kończyło szkoły zawodowe (i to zawsze 
technika), kontynuując naukę na wyższych uczelniach, J. C h a ł a s i ń s k i, Awans pokolenia, War-
szawa 1964.

76 Cf. H. Św i d a – Z i ę b a, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psycho–socjologiczne 
minionej formacji, Warszawa 1997, s. 218; Pamiętniki młodzieży robotniczej, [w:] Oblicza młodości, 
oprac. J. B o l e k,  Warszawa 1974, np. s. 237 i 241.
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The actual reasons for directing large numbers of the Polish youth, stemming 
predominantly from rural milieus, to professional training secondary schools were the 
needs of the country’s economy, which underwent post–war reconstruction and restructuring 
towards heavy industry production (mining, steel production, machine construction), in 
accord with the communist doctrine. All this generated the demand for large numbers of 
low qualified workers. With the aim of rapid furnishing of an appropriately numerous 
‘labour force’, the training programmes in the schools were kept at low level, which 
resulted in low qualifications of the graduates. Moreover, many of these schools were 
underequipped with teaching utensils.

The lifestyle of the graduates of these schools also had little in common with the 
picture forwarded by the official propaganda. Undoubtedly, the certificate of finishing such 
a school provided the opportunity of moving to a city, which itself was generally considered 
an advancement in social status among the peasantry. The appeal of the new workplace was 
nevertheless limited by the fact that the authorities, with disregard of individual preferences, 
directed the graduates of the discussed schools to factories all around Poland. Arriving on 
the spot, the new workers were usually set to most burdensome duties, received low pay, 
had problems with holiday leaves and usually had no possibility of continuing their 
education. Such a situation resulted from the attitude of the authorities, who, on all levels, 
treated workers as “labour force”, which in the name of fulfilment of economic goals 
should be exploited as intensively as possible. Whereas, the authentic way to enhance one’s 
social and material status led through the military, the police forces, or through becoming 
member of the Communist Party apparatus.
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Grzechy seksualne w świetle kwestii
i dyskursów Adama Gdacjusza

Źródła staropolskie przekazują dość bogaty obraz ówczesnej seksualno-
ści. Spektrum praktykowanych wtedy zachowań erotycznych było szerokie, a do 
współżycia miano raczej pozytywny stosunek. Nie mogli pozostać obojętni wobec 
tego stanu rzeczy moraliści i kaznodzieje religijni. Chrześcijaństwo lansowało dość 
restrykcyjny model seksualności, rezerwując ją jedynie dla małżeństw i zezwalając 
im wyłącznie na potencjalnie prokreacyjne akty płciowe1. Ten model współżycia, 
surowy i powściągliwy, wolny od namiętności oraz podporządkowany jedynie ce-
lowi spłodzenia potomstwa, znalazł odbicie m.in. w twórczości luterańskiego pa-
stora Adama Gdacjusza (1609 lub 1610–1688).

O losach autora wiadomo niewiele. Pochodził z Kluczborka, z którym zwią-
zany był przez większość swojego życia. Przez krótki czas (w 1633 r.) uczył się 
w gimnazjum toruńskim, a następnie rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela 
w szkołach luterańskich. Przebywał w Spiskim Podgrodziu (był tam kantorem), 
w Bardiowie, gdzie sprawował w latach 1638–1641 funkcję rektora2, w Elblągu, 
a także w Wilnie — najpierw był tam kantorem, a później konrektorem. W 1644 r. 
osiadł na stałe w rodzinnym mieście, gdzie początkowo sprawował funkcję diako-
na, a od 1646 r. do śmierci był seniorem tamtejszej gminy3.

1 Na temat dwojakiego obrazu staropolskiej seksualności (oficjalnego potępienia i nieoficjalnej 
swobody) vide: Z. K u c h o w i c z, Miłość staropolska. Wzory — uczuciowość — obyczaje erotyczne 
XVI–XVIII wieku, Łódź 1982, s. 495–496; idem, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI–XVIII 
wieku, Warszawa 1993, s. 59–61; idem, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, s. 279–
272; idem, Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej poł. XVIII, Warszawa 1957, s.  290–
292; M. P i ę t a , Życie rodzinne oraz wykroczenia przeciwko moralności seksualnej na Śląsku w oświe-
tleniu pism Adama Gdacjusza, „Kwartalnik Opolski, t. X, 1964, z. 1, s. 37.

2 Informacja ta jest kwestionowana: I. K a c z m a r z y k, Adam Gdacjusz. Z dziejów kaznodziej-
stwa śląskiego (Folia Scientica Bibliothecae Silesianae 5), Katowice 2003, s. 55, przyp. 11.

3 Biogramy Gdacjusza: A. G d a c j u s z, Wybór pism, oprac. H. B o r e k, J. Z a r e m b a  (Biblioteka 
Pisarzy Śląskich. Seria A (Starośląska) 2), Warszawa–Wrocław 1969, s. 10–23; I. K a c z m a r z y k, 
op. cit., s. 49–69; T. M i k u l s k i, Gdacius Adam (1615–1688), [w:] PSB, t. VII, z. 34, Kraków 1948, 
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Gdacjusza uznać można za pierwszego wybitniejszego prozaika śląskiego. 
W latach 1644–1688 opublikował 24 dzieła4, z czego większość stanowią kwe-
stie i dyskursy. Tematyce moralności seksualnej poświęcił w całości trzy z nich5,
a w kilku innych6 zawarł pojedyncze wzmianki na ten temat7.

Zdaniem Gdacjusza, grzechy przeciw szóstemu przykazaniu można określić 
ogólnym mianem nieczystości. Autor opisuje różne zachowania seksualne, które 
zaliczają się do tej kategorii. Pierwszym z nich jest wszeteczeństwo, zwane też nie-
rządem i porubstwem (scortatio seu fornicatio), czyli „cielesne pomieszanie tych, 
co w stanie małżeńskim nie żyją”. Ma ono miejsce wtedy, „kiedy się młodzieńcy 

s. 359–360; J. Z a r e m b a , Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej (Adam Gdacjusz, 
Jerzy Bock, Jan Herbinius oraz inni pisarze Kluczborka i Byczyny), Katowice 1968, s. 23–46.

4 Pełna bibliografia: A. G d a c j u s z, op. cit., s. 111–114; część jego twórczości została wydana: 
ibidem, s. 125–394.

5 A. G d a c i u s, Dyszkurs o grzechach szóstego przykazania Bożego, jakoż to są: cudzołóstwo, 
wszeteczeństwo, nieczystość, nierząd etc., które Pismo zowie uczynkami ciała (Galat. 5, v. 19), Brzeg 
1682 (dalej: DGSP); idem, Kontynuacyja albo kończenie dyszkursu o grzechach szóstego przykazania 
Bożego, jakoż to są: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, nierząd etc., Brzeg 1682 (dalej: 
KDGSP); idem, Kwestyja o poligamijej albo wielożeństwie, jeśli w Starym Testamencie patryjarcho-
wie ś. i królowie starozakonni dobrze czynili, przygany czy pochwały godni byli, że w poligamijej żyli 
i oraz siła żon miewali, a jeśli i teraz pod Nowym Przymierzem miedzy krześcijany poligamija albo 
wielożeństwo plac albo miejsce mieć może?, Brzeg 1684 (dalej: KPW).

6 Idem, Appendix, tj. przydatek do dyszkursu o pańskim i szlacheckim albo rycerskim stanie, mia-
nowicie co się tycze punktu piątego, w którym się zacnego i podłego stanu ludzie uczą, jako pobożność 
po sobie pokazować mają pokory przestrzeganiem etc., Brzeg 1680 (dalej: Appendix); idem, Dyszkurs 
o dobrych uczynkach, w którym się jaśnie i jawnie z Pisma ś. i nauczycielów dawnych i niniejszych 
dowodzi, że każdy prawdziwy krześcijanin, jakiegokolwiek narodu i stanu, bądź zacnego, bądź podłe-
go, pragnie li być zbawion, w Krystusa wierzyć i dobre uczynki czynić powinien, Oleśnica 1687 (dalej: 
DDU); idem, Dyszkurs o pijaństwie, w którym się z Biblijej ś. i z doktorów kościelnych, ba, i z pisem 
świeckich pokazuje, że opilstwo sprośnym, haniebnym, na ciele i duszy wielce szkodliwym grzechem 
jest, Brzeg 1681 (dalej: DP); idem, Dyszkursu o pijaństwie kontynuacyja albo kończenie, Brzeg 1681 
(dalej: DPK); idem, Kwestyja o pojedynkach, jeśli kto kogo na pojedynek wyzwać, a wyzwany bez ob-
razy sumnienia nań stawić się może, i jeśli na pojedynku zamordowany, przebity albo przestrzelony, 
tak że zaraz na placu umiera, wiecznie ginie?, Brzeg 1674 (dalej: KP); idem, Kwestyja o zmartwych-
wstaniu, jeśli nie tylko krześcijanie po dziś dzień wierzą zmartwychwstanie, ale jeśli je też kiedyś nie-
którzy starzy (dawni) poganie wierzyli?, Brzeg 1683 (dalej: KZ); idem, O pańskim i szlacheckim albo 
rycerskim stanie dyszkurs, po którym w osobliwym szkrypcie nastąpi kwestyjej o pojedynkach, jeśli kto 
kogo na pojedynek wyzwać, a wyzwany bez obrazy sumnienia nań stawić się może etc. continuatio al-
bo konanie, Brzeg 1680 (dalej: PSRD).

7 Ogólne opracowania tego zagadnienia: A. K u c z y ń s k a, Problematyka obyczajowa w pismach 
Adama Gdacjusza — autora śląskiego z XVII w., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2 
(1981), s. 153–166; J. P a r t y k a, „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” 
w tekstach staropolskich moralistów, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. 
R. K r z y w y, Warszawa 2008, s. 190–196; M. P i ę t a, op. cit., s. 31–41.
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i panny, wdowcowie i wdowy w stanie swoim cnotliwie i wstydliwie nie sprawują, 
kiedy bezżeniec z osobą niemężatą nierząd płodzi”8.

Z cudzołóstwem natomiast mamy do czynienia, gdy „osoby te, co się w stan 
małżeński porządnie udały, ten ślub, który z sobą uczyniły, łamią, węzeł małżeństwa 
lekkomyślnie rozrywają, a z inszymi cudzymi zakazanymi osobami nieczystości pa-
trzą”. Autor wyróżnia dwa rodzaje tego grzechu: simplex („kiedy osoba bezżeńska 
z bliźniego swego żoną sprawę ma”) oraz duplex („kiedy mąż albo osoba poślubiona 
z bliźniego swego oblubienicą albo małżonką wszetecznie obcuje”)9.

Cudzołóstwo jest tak ciężkim występkiem, że zwierzęta ze wstrętem się go wy-
strzegają: „wybaczyć możecie, że i bezrozumne kreatury cudzołóstwa nienawidzą. 
A czemuż to ludzie krześcijańscy, którzy dobrze wiedzą, że Bog cudzołostwa pod 
utratą dusznego zbawienia zakazał, tego nie czynią?”10 Autor sugeruje w ten sposób, 
że ludzie dopuszczający się cudzołóstwa są gorsi od zwierząt, które mimo braku ro-
zumu instynktownie wiedzą, że jest to zachowanie godne najwyższej pogardy.

Dalej scharakteryzowane zostało stuprum, czyli sytuacja, „kiedy kto pan-
nę cnotliwą albo wdowę uczciwą zgwałci, albo gwałtem ją cnoty pozbawi”. 
Pokrewnym grzechem jest raptus, „kiedy kto pannę, wdowę albo jaką inną białą 
głowę gwałtem uwiedzie i z nią niecnotę płodzi”. Czyn ten Gdacjusz nazywa rów-
nież stuprum violentum, „zgwałceniem albo nierządem gwałtownym” i twierdzi, 
że powinien on być karany śmiercią11.

Gdacjusz omawia także kazirodztwo. Z przytoczonych przez niego przykła-
dów wynika, że można za nie uznać stosunek z córką, synową, siostrą, macochą, 
kochanką ojca oraz bratową. Również tego grzechu zwierzęta się wystrzegają, 
a kazirodcy są od nich gorsi12.

8 DGSP, s. 9–10.
9 Ibidem, s. 9, 14.
10 Ibidem, s. 14–15; na temat cudzołóstwa vide: B. G r o i c k i, Artykuły prawa majdeburskiego. 

Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów (Biblioteka Dawnych Polskich 
Pisarzy–Prawników 2), wyd. K. K o r a n y í, Warszawa 1954, s. 47; idem, Porządek sądów i spraw 
miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej (Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy–
Prawników 1), Warszawa 1953, s. 205–208; A. K a r p i ń s k i, Kobieta w mieście polskim w drugiej 
połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 351, 352–356; J. K r a c i k, M. R o ż e k, Hultaje, zło-
czyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI–XVIII w., Kraków 1986, 
s. 151–153; Z. K u c h o w i c z, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, passim; idem, Miłość, passim; 
idem, Z dziejów, passim; A. K u c z y ń s k a, op. cit., s. 159; J. T a z b i r, Dewiacje obyczajowe, [w:] 
Prace wybrane, t. IV: Studia nad kultura staropolską (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli 
Humanistycznej), Kraków 2001, s. 251–274.

11 DGSP, s. 10, 15; KDGSP, s. 34; kary za gwałt: B. G r o i c k i, Artykuły, s. 14–15, 153–154; 
J. K r a c i k, M. R o ż e k, op. cit., s. 154–155.

12 Appendix, s. 13; DGSP, s. 15; DP, s. 24, 30; DPK, s. 6, 19; B. G r o i c k i, Artykuły, s. 153; 
Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 310–313; idem, Obyczaje staropolskie, s. 281; idem, Z dziejów, 
s. 328–330; J. T a z b i r, Dewiacje, passim.
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Kolejnym rozważanym zagadnieniem jest „konkubinat albo nałożnictwo, kie-
dy kto, bądź bezżeniec, bądź mężaty konkubinę (nałożnicę) albo jaką inszą tajem-
ną nawet i jawną fraucymerkę miewa i z nią wszetecznie mieszka”. Jest to grzech 
cięższy niż nierząd i cudzołóstwo, choć żyjące w nim osoby często w ogóle nie 
postrzegają go jako złamania zasad religijnych. Konkubenci, niezależnie od stanu, 
nie są prawdziwymi chrześcijanami i dziećmi Bożymi, wobec czego księża nie 
powinni ich dopuszczać do sakramentów. Żyją oni w stanie grzechu śmiertelnego, 
znajdują się pod władzą szatana i są przeklęci przez Boga. Nałożnictwo jest zaka-
zane nie tylko przez religię, lecz także przez prawo świeckie13.

Konkubenci argumentują, że starotestamentowi patriarchowie i królowie mie-
li wiele żon i nałożnic. Jednak — twierdzi Gdacjusz — Bóg im na to zezwalał. 
Chrystus jednak zmienił ten stan rzeczy, stwierdzając, że „dwoje mąż i żona jednym 
ciałem być mają” — jest to „pierwsza małżeńskiego stanu ustawa”; tym samym 
Jezus zakazał wielożeństwa. Patriarchowie nie grzeszyli żyjąc w poligamii, gdyż 
zapewne Bóg poprzez objawienie upewnił ich, że mogą to robić. W przeciwnym 
razie by tak nie czynili. Na dodatek prorocy nie potępiali ich zachowania, a gdy-
by było ono grzechem, niechybnie by je gromili14. Teologowie różnie wyjaśnia-
ją problem braku kary Bożej za wielożeństwo starotestamentowych patriarchów 
i królów. Niektórzy twierdzą, że Bóg z pewnych, niejasnych przyczyn, pozwalał na 
poligamię do czasów Chrystusa. Inni natomiast uważają, że był to zawsze naganny 
czyn, ale Pan odpuszczał go tym, którzy pokutowali. Część z nich podkreśla, że 
nie można powoływać się na przykłady patriarchów, gdyż niekoniecznie zawsze 
dobrze czynili, ich pobożność nie była bowiem doskonała15.

Wielożeństwo to problem częsty — poligamistów „nie trzeba (...) daleko z la-
ternią i świecą zapaloną szukać”. Powinni oni liczyć się z surowymi konsekwen-
cjami: kto żyje w wielożeństwie, ma być skazany przez władzę świecką na karę 
śmierci16.

W opinii Gdacjusza istnieją dwa rodzaje poligamii (a właściwie poligynii): 
„wielożeństwo spólne, nagany godne”, kiedy mąż ma jednocześnie więcej niż jed-
ną żonę, oraz „wielożeństwo następujące, chwalebne”, gdy mąż wstępuje w kolej-
ny związek małżeński po śmierci żony. Poligamia successiva nie jest grzechem17. 
Warto zauważyć, że autor nie zaleca ponownego ślubu kobietom. Nie dostrzega 
również poliandrii, której istnienia dowodzą inne źródła18.

13 DGSP, s. 17; PSRD, s. N iii r.–b.p.
14 Gdacjusz stwierdza jednak, że Dawid był potępiany przez proroka Natana, spotkały go również 

kary Boże: PSRD, s. O r.
15 DGSP, s. 19–21; KPW, s. 3–7, 15.
16 KPW, s. 3–4.
17 Ibidem, s. 4.
18 A. K a r p i ń s k i, op. cit., s. 356–357.
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Gdacjusz uważa, że poligamia jest przeciwna prawu Bożemu, które konstytu-
uje monogamię — Pan wszak dał Adamowi tylko jedną żonę19. Sprzeciwia się ona 
również prawu naturalnemu oraz miejskiemu20. Jedynie jednożeństwo jest sposo-
bem na uchronienie się od wszeteczeństwa21.

Na koniec autor przechodzi do grzechów, które określa jako grzechy nieme, 
o których się „nic wiedzieć, nic widzieć i nic mówić nie ma”22. Pierwszym z nich jest 
mollities, „kiedy kto grzeszy jako Onan, który gdy wchodził do żony brata swego, 
tracił z siebie nasienie na ziemię, aby nie wzbudził potomstwa bratu swemu”. Za 
swój postępek został on przez Boga ukarany śmiercią. Autor podaje także, iż „ta-
kowych, co się tym występkiem bawią, nazywa apostoł ś. molles, pieszczotliwymi 
albo raczej psotliwymi”23. Mamy tutaj do czynienia z pomyleniem stosunku prze-
rywanego z masturbacją. Na fakt, że we fragmencie tym mowa jest o samogwałcie 
wskazuje określenie osób dopuszczających się tego grzechu mianem „psotliwych”. 
„Psotą męską” nazywano w staropolszczyźnie masturbację, co zresztą potwierdza 
sam Gdacjusz, pisząc, że „psota (...) jest cielesność sprośna jednej persony z sobą, 
pomazanie ciała dobrowolne nasieniem przyrodzonym”24. Podobne wątpliwości co 
do istoty grzechu Onana miała cała ówczesna kultura chrześcijańska25.

Drugim grzechem niemym jest sodomia. Autor podaje kilka jej definicji, które 
nie do końca się pokrywają. Według jednej z nich, „sodomija jest to haniebna nie-
czystość (...), przed którą aniołowie uciekają, którą dyjabli widząc oczy zawierają, 
ktorą mężczyzny z mężczyznami płodzą”26, a zatem sodomia to męsko–męskie sto-
sunki seksualne. Zgodnie z kolejną definicją sodomia to nie tylko seks męsko–mę-
ski, ale też zoofilski27. Określanie tych dwóch zjawisk wspólnym pojęciem sodo-
mii dość często występuje w źródłach nowożytnych. Godny podkreślenia jest fakt, 
że Gdacjusz zauważa istnienie seksu lesbijskiego28 — jest to jedno z nielicznych 
staropolskich świadectw na ten temat.

Autor stwierdza, że Bóg i pobożni ludzie brzydzą się sodomią. Jest ona 
jednak szeroko praktykowana w ukryciu przez szlachtę i plebejuszy29. Prawo 

19 KPW, s. 10–11.
20 Ibidem, s. 12–13; B. G r o i c k i, Artykuły, s. 154; M. P i ę t a, op. cit., s. 34.
21 KPW, s. 11–12.
22 DGSP, s. 23, 24.
23 Ibidem, s. 21.
24 KDGSP, s. 29–31.
25 T. W. L a q u e u r, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, red. nauk. A. B i e l i k –

R o b s o n, Kraków 2006, s. 103–104; masturbacja w kulturze staropolskiej: K. F r e j l i c h , „Pre-
historia onanizmu” w kulturze staropolskiej. Masturbacja w kontekście wczesnonowożytnego systemu 
norm seksualnych (w druku); Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 322–325; J. T a z b i r, Dewiacje, passim.

26 DGSP, s. 22; PRSD, s. U ii r.
27 DGSP, s. 23.
28 Ibidem.
29 PSRD, s. U ii r.
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magdeburskie przewidywało za seks męsko–męski karę śmierci przez spalenie, 
nauka jednak zna tylko jeden staropolski przypadek praktycznego zastosowania 
tego przepisu30.

Ostatnim z grupy grzechów niemych jest „bestialitas, kiedy kto z bestyją albo 
z bydlęciem jako z niewiastą albo z mężem sprawę ma”. Jest to grzech stanowczo 
zakazany przez Boga. Wszystkie osoby dopuszczające się kopulacji ze zwierzęta-
mi powinny zostać zabite; uśmiercić należy także zwierzę. Sodomię i bestialstwo 
nazywa Gdacjusz grzechami przeciw naturze31.

Autor podkreśla, że niektórzy nie uważają nieczystości za grzech i stąd wynika 
jej szerokie rozpowszechnienie32. Jest ona jednak grzechem ciężkim, stanowi bo-
wiem przekroczenie całego dekalogu. Cudzołożnicy i wszetecznicy łamią pierwsze 
przykazanie, ponieważ nie kochają Boga; drugie, gdyż przez nierząd bluźnią prze-
ciw imieniu Pańskiemu, a trzecie ze względu na niesłuchanie słowa Bożego oraz 
napomnień kaznodziejów. Czwarte naruszają z powodu nieprzestrzegania prawa 
ustalonego przez władze świeckie, a piąte poprzez dawanie pobudki do dziecio-
bójstwa, trucicielstwa lub zabójstwa. Szóste przykazanie łamią (poza tym, że jest 
to oczywiste naruszenie zakazu cudzołożenia) w ten sposób, że powodują hańbę 
swoich dzieci; siódme, gdyż kradną chleb potomstwu i żonom; ósme, ponieważ oni 
i ich dzieci mają złą opinię u innych ludzi; wreszcie dziewiąte i dziesiąte poprzez 
pożądanie cudzej żony i uprawianie z nią seksu. Cudzołóstwo i wszeteczeństwo to 
zatem „dziesięcioraki grzech”33. Nieczystość nazywa autor również vitium satani-
cum, vitium ethnicum oraz vitium in divinis prohibitum34.

Najważniejszą przyczyną grzechów seksualnych jest działalność szatana. 
Nakłania on ludzi do nieczystości i cieszy się kiedy żyją w grzechu. Według niektó-
rych przekazów Panna Nieczystość jest najmłodszą z siedmiu córek diabła. Szatan 
nie wydał jej za mąż, aby mógł z nią obcować każdy. Diabeł jest wrogiem stanu 
małżeńskiego, dlatego wywołuje konflikty między mężem a żoną. Jego działalność 

30 M. K a m l e r , Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie 
XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010, s. 298. Na temat homoseksualności 
vide: M. B o g u c k a, Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994, s. 184–185; 
P. F i j a ł k o w s k i, Homoseksualizm. Wykluczenie — transgresja — akceptacja (Pytania o Kulturę), 
Warszawa 2009, s. 133–145, 152–155; B. G r o i c k i, Artykuły, s. 153; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, 
s. 318–321; idem, Obyczaje staropolskie, s. 302–303, 305; idem, Z dziejów, s. 333; P. O c z k o, 
Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do „archeologii” gay studies 
w Polsce, „Teksty Drugie”, t. XIX, 2008, nr 5, s. 32–50; J. T a z b i r, Dewiacje, passim. 

31 DGSP, s. 23–24; na temat zoofilii vide: B. G r o i c k i, Artykuły, s. 153; J. K r a c i k, M. R o ż e k, 
op. cit., s. 171–172; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 307–310; idem, Miłość, s. 567–568, przyp. 88; 
idem, Obyczaje staropolskie, s. 304–305; idem, Z dziejów, s. 333–334; J. T a z b i r , Dewiacje, passim.

32 PSRD, s. N iii r.; DPK, s. 46.
33 KDGSP, s. 5–7.
34 Ibidem, s. 32–33.
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prowadzi do zdrad, a z nich wynikają kłótnie, bójki, wyzwiska, a nawet zbrodnie. 
W ten sposób sprzeciwia się on Bogu, który ustanowił małżeństwo35.

Znane są przypadki, gdy „ten piekielny plugawiec i przeklęty nieczysty duch 
(...) w osobie człowieczej” obcował płciowo z ludźmi. Czasem pojawiał się jako 
kobieta, a pożądających go mężczyzn pożerał. Z pewnym panem „w (...) panień-
skiej osobie (...) przez niemały czas nieczystość (...) płodził”36.

Do ulegania grzesznym pokusom przyczynia się również „złość albo skażenie 
ciała naszego”, stąd też grzechy przeciw szóstemu przykazaniu nazywane są „uczyn-
kami ciała”37. Szczegółowymi przyczynami nieczystości są natomiast rozmaite 
„przyłudy, pobudki i waby”. Pierwszą z nich jest „aspectus, kiedy (...) kto nierządny-
mi tam i sam po krasnych białych głowach oczyma rzuca, chciwie i niewstydliwie na 
nie pogląda”. Samo pożądliwe patrzenie na kobietę jest już cudzołóstwem. Jeśli ktoś 
ma „oczy nieczyste”, nie może twierdzić, że jego serce jest czyste.

Szczególnego potępienia godni są ci ludzie, którzy rozglądają się za osoba-
mi płci przeciwnej w kościołach. Niektórzy mężczyźni przychodzą do świątyni 
wyłącznie po to, aby spoglądać na piękne panny, a kobiety — żeby obserwować 
przystojnych młodzieńców. Grzeszne patrzenie na niewiasty w kościele zdarza się 
również duchownym. Dopuszczający się takiego skandalicznego zachowania za-
sługują na piekło38.

Kolejnym czynnikiem pobudzającym do nieczystości jest „ozdoba albo stro-
je”. Osoby obu płci przykładają dużą wagę do ubioru, malują się, noszą peruki oraz 
drogie buty. Kobiety ponadto obnażają ramiona i piersi. Biblia nazywa taką odzież 
„ubiorem niewiast wszetecznych”. Modny, drogi i skąpy strój bardzo silnie pobu-
dza do nierządu; z tego względu ukuto przysłowie: „niewiasta aż nazbyt strojna / ta 
w nieczystość bywa hojna”. Mężatki dbają o swój wygląd nie tylko ze względu na 
małżonków — niekiedy robią to „kwoli inszym chłopom i galantom”39.

Autor przestrzega kobiety, aby nie prowokowały mężczyzn do grzechu swoim 
strojem i fryzurą. Prawdziwa wartość niewiasty nie tkwi w wyglądzie zewnętrz-
nym, ale „w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha”. Gdacjusz dodaje, że to 
„wstyd [czystość], nie szata zdobi”. Właściwą funkcją odzieży nie jest upiększa-
nie, lecz zasłanianie nagości. Zakrywanie pewnych części ciała jest wymagane 
przez prawa natury i wolę Boga40.

35 DGSP, s. 41–43; DP, s. 14; I. K a c z m a r z y k, op. cit., s. 142–159.
36 DGSP, s. 41–42.
37 Ibidem, s. 43.
38 Appendix, s. 37, 42, 61–63; DGSP, s. 43–45; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 287; idem, Miłość, 

s. 229–230, 244, 247, 343–344, 360; idem, Obyczaje staropolskie, s. 117–119; J. P a r t y k a, op. cit., s. 191.
39 Appendix, s. 17, 30–35, 38, 42–43, 46, 48–49, 51–52; DGSP, s. 45–46; Z. K u c h o w i c z, 

Człowiek, s. 274–275; idem, Miłość, s. 221, 325–327, 334; idem, Obyczaje staropolskie, s. 227–242, 
247–254; J. P a r t y k a, op. cit., s. 191–192.

40 DGPS, s. 46–47, PSRD, s. G r.; J. P a r t y k a, op. cit., s. 192.
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Kolejną okolicznością zachęcającą do grzechu jest „congressus, kiedy kto 
z białymi głowami rad schadzki miewa i z nimi się kuma”. Spotkania z kobietami 
autor porównuje do chodzenia po rozżarzonym węglu — mogą one sprawić, że 
mężczyzna zapała nieczystą miłością. Unikać należy wszelkiego kontaktu fizycz-
nego z cudzymi żonami; nie powinno się nawet siadać pomiędzy kobietami, gdyż 
„z szaty pochodzi mól, a z niewiasty wiele złego”41.

„Frantowskie (nierządnicze) piosnki” również zachęcają do zakazanego seksu. 
Autor zaleca, aby kobiety, zamiast śpiewania „świeckich łagodnozdradnych pio-
snek”, rozwijały swą wiarę przez intonowanie psalmów, hymnów i innych pieśni 
religijnych. Osoba, która je śpiewa, robi to dla Boga, a ta, która wykonuje „pie-
śni frantowskie” — dla diabła. Dają one impuls do łamania szóstego przykazania 
przez osoby śpiewające i słuchające42.

W wielu przypadkach do nieczystości prowadzą colloquia. Gdacjusz ostrzega 
przed rozmową z kobietami, ponieważ „wargi wszetecznice są słodkie jako miód, 
a gładsze niż oliwa usta jej, ale ostatnie rzeczy jej gorzkie jako piołun, a ostre jako 
miecz na obie strony ostry”. Gdy „bądź mężczyzny, bądź białe głowy mówią plu-
gawie i wszetecznie, żartują nieprzystojnie, rymują szpetnie, czytają albo czytać 
sobie każą książki albo insze pisma sprośne, śpiewają, grają albo stroją muzyki 
nieuczciwe”, o złamanie szóstego przykazania nietrudno. Praktyki te demorali-
zują młodzież oraz cnotliwe panny. Wszyscy, którzy to robią, skończą w piekle. 
Zamiast słuchania wszetecznych słów, należy słuchać słowa Bożego, które zapew-
nia żywot wieczny. Hańbą jest przystępowanie do komunii przez osoby, które splu-
gawiły swoje usta nieczystymi słowami i piosenkami43.

Również choreae stanowią przyczynę grzechu. Tańczenie jako takie nie jest 
zakazane, jednak „rozpustne i swowolne tańce”, odbywane przez pijaną młodzież 
w podejrzanych miejscach, stanowią duże niebezpieczeństwo. Młodzi ludzie po-
winni się od nich powstrzymywać, niejedna panna przypłaciła bowiem przechadz-
ki i potańcówki utratą cnoty. Można jednak pozwolić młodzieży na „uczciwy ta-
niec”, który uczy cnót i obyczajów oraz zapoznaje młodzieńców z odpowiednim 
sposobem odnoszenia się do panien. W jego trakcie cnotliwe matrony i mężczyźni 
powinni baczyć, czy wszystko odbywa się skromnie. Taniec zabroniony jest bez-
względnie ludziom starszym oraz duchownym44.

Oczywistym znakiem nierządu są „obłapianie i całowanie” się z cudzymi ko-
bietami. Autor ostrzega przed wszelkimi kontaktami z mężatkami: „z mężatką zgo-

41 DGSP, s. 48–49; Z. K u c h o w i c z, Miłość, s. 335.
42 DDU, s. 26; DGSP, s. 47; PSRD, s. K ii r.; Z. K u c h o w i c z, Miłość, s. 323, 355–357, 362–

363; J. P a r t y k a , op. cit., s. 190.
43 DDU, s. 26–27; DGSP, s. 49; DPK, s. 16; PSRD, s. K v.–L r., b.p.; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, 

s. 329; idem, Miłość, s. 323–324, 342, 421, 425, 496; J. P a r t y k a, op. cit., s. 190–191, 194.
44 DGSP, s. 50–51; PSRD, s. T ii r.–T iii v.; Z. K u c h o w i c z, Miłość, s. 332, 355, 361; 

A. K u c z y ń s k a, op. cit., s. 161; J. P a r t y k a, op. cit., s. 191–192.
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ła nie zasiadaj (nie całuj, nie obłapiaj się z nią) ani się z nią składaj na wino, aby 
się snadź do niej nie skłoniło serce twoje, a duch twój przyszedłby na zginienie”45.

Za najbliższą drogę do wszeteczeństwa uznaje Gdacjusz chodzenie w podej-
rzane i zakazane miejsca oraz do domów publicznych. Zdaniem autora zamtuzy 
powinny być zamykane przez chrześcijańskie władze. Faktycznie walczono je-
dynie z pokątną prostytucją, w większych miastach istniały bowiem, prowadzone 
przez kata, legalne „domy nierządne”, traktowane jako zło konieczne46.

Również picie alkoholu pobudza człowieka do seksu, stąd pochodzi przysło-
wie „dobrzy pijacy są wielcy cudzołożnicy (wszetecznicy)”. Opilstwo jest „nie-
rządu żagwią, utratą wstydu i czystości”. Stanowi ono poważny problem, oddają 
mu się bowiem zarówno świeccy, jak duchowni; niewiele jest na świecie osób, 
które by się nie upijały. Autor uważa, że jest to najważniejsza przyczyna szerokie-
go rozpowszechnienia nieczystości w świecie. Powinno się zatem prawnie zakazać 
pijaństwa. Osoby nietrzeźwe mówią plugawie i opowiadają nieprzyzwoite żarty, są 
też bardzo podatne na nieczystość. Lot, na przykład, po spożyciu zbyt dużej ilości 
wina popełnił kazirodztwo ze swymi córkami. Autor podkreśla, że „pijaństwo tego 
zwiodło, którego Sodoma zwieść nie mogła”. Pijatykom towarzyszą orgie seksual-
ne, osoby nietrzeźwe popełniają też gwałty i inne zbrodnie.

Szczególne zagrożenie stanowią pijane kobiety, ponieważ niezmiernie łatwo 
przychodzi im popełnianie cudzołóstwa. Pijaczka nie może być czysta — „która 
niewiasta (...) rada sobie podpija, ta pewnie nierządu jest pełna”47. Nieczystość 
pochodzi zresztą nie tylko z opilstwa, lecz także z obżarstwa48.

Ostatnią wreszcie przyczynę grzechów przeciw szóstemu przykazaniu stanowi 
lenistwo. Próżnujący człowiek jest bardzo podatny na pokusy cielesne. Należy za-
tem wystrzegać się bezczynności, ponieważ „gdy nie będziesz próżnował, Cupido 
cię swymi / Strzałami nie dosięże nieuchronny złymi”49.

45 DGSP, s. 51–53; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 287, 337–338, 355, 361; idem, Miłość, s. 334–
336, 339–340, 344, 355, 357; idem, Obyczaje i postacie, s. 76; idem, Obyczaje staropolskie, s. 275; 
J. P a r t y k a, op. cit., s. 190–191.

46 DGSP, s. 53–54; na temat prostytucji vide: A. K a r p i ń s k i, op. cit., s. 333–353; idem, 
Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w. (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa), KHKM, 
t. XXXVI, 1988, z. 2, s. 277–304; idem, Prostytucja w miastach polskich w XVI–XVIII wieku, [w:] 
Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno–obyczajowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. 
A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c , Warszawa 2006, s. 191–222; idem, „Złe domy” w miastach Rzeczy-
pospolitej w XVI–XVIII w. Zarys problematyki, [w:] Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, 
red. B. G e d i g a , Wrocław 2004, s. 300–303, 311–313; J. K r a c i k, M. R o ż e k, op. cit., s. 22–32, 
149–151, 157–168, 170; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 283–287; idem, Obyczaje staropolskie, 
s. 306–322; idem, Z dziejów, s. 306–318.

47 DGSP, s. 54–55; DP, s. 14–15, 24, 30, 39, 41, 44; DPK, s. 5, 6, 19, 20–21; Z. K u c h o w i c z, 
Miłość, s. 333, 443.

48 PSRD, s. N iii r.
49 DGSP, s. 55.
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Spośród grup popełniających grzechy seksualne autor na pierwszym miejscu 
wymienia pogan. Zaznacza jednak, że nie wszyscy spośród nich byli wszetecznika-
mi i cudzołożnikami, a niektórzy wręcz „się wszeteczeństwem i cudzołóstwem ba-
rzo brzydzili”. Pozytywnymi przykładami są m.in. Egipcjanie i Spartanie. Gdacjusz 
szczególnie silnie podkreśla cnotę tych drugich: „wielka to, że w tak wielkim i lud-
nym mieście ni jednego cudzołożnika nie było. Co się wam zda? Gdyby w drugim 
małym miasteczku wszystkie wszeteczniki i wszetecznice, wszystkie cudzołożniki 
i cudzołożnice komputować i porachować miano, mam za to, że by ich niemała 
gromadka była”50. Można przypuszczać, że pisząc o małym miasteczku, autor na-
wiązywał do Kluczborka i okolicznych miast. Przeciwstawiając cnotliwą Spartę 
pełnym, jego zdaniem, wszeteczeństwa i cudzołóstwa ośrodkom śląskim, wskazy-
wał swoim współwyznawcom wzór do naśladowania i ideał, do którego powinni 
byli dążyć.

Większość pogan jednak żyła w nierządzie. Nie znali oni bowiem prawdziwe-
go Boga, nie mogli zatem przestrzegać ustanowionych przez niego praw. Uznawali 
nieczystość za sprawę zwyczajną i obojętną. Grecy, na przykład, tolerowali w swo-
ich miastach prostytutki i nawet pobierali od nich podatek. Autor wspomina o ry-
tualnym nierządzie, uważa też, że wśród pogan rozpowszechniona była sodomia51.

Kolejną grupą dopuszczającą się cudzołóstwa i wszeteczeństwa są Żydzi52. 
Silną skłonność do popełniania grzechów seksualnych wykazują też ateiści. Brak 
wiary w Boga, diabła, nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie implikuje nie-
przestrzeganie przykazań, stąd też niewierzący prowadzą hedonistyczny tryb ży-
cia, zaspokajając swoje cielesne żądze. Tkwią oni nie tylko w nieczystości, lecz 
także w pijaństwie i obżarstwie. Ludzie ci bez wątpienia trafią do piekła53.

Wreszcie także niektórzy chrześcijanie grzeszą przeciw szóstemu przykazaniu. 
Nie uważają oni wszeteczeństwa i cudzołóstwa za grzech śmiertelny, lecz powsze-
dni, gdyż ich zdaniem leży on w ludzkiej naturze. Szczególną rozkosz z nieczy-
stości czerpią niektórzy możni panowie, nie bacząc zupełnie na biblijne i świeckie 
przekazy sformułowane ku przestrodze54.

Gdacjusz sporo uwagi poświęca skutkom cudzołóstwa i wszeteczeństwa. 
Najważniejszym z nich jest gniew Boży, który prowadzi do kar. Są to kary jednost-
kowe, dosięgające tylko grzeszników, oraz powszechne, spadające na „krolestwa, 
miasta i familije”. Z ich powodu „wiele (...) wielkich i zacnych familij (domów) 
dawno poginęło i jeszcze ginie dla przodków grzechów, a osobliwie dla wszete-
czeństwa i nierządu ich”55.

50 Ibidem, s. 24–26.
51 Ibidem, s. 22, 26–28.
52 Ibidem, s. 28.
53 KZ, s. 19; PSRD, s. Z iii r.
54 DGSP, s. 28–29.
55 PSRD, s. O v., b.p.
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Ponadto grzeszników spotykają sankcje świeckie. Zdaniem Gdacjusza, wszyst-
kie grzechy seksualne powinny być karane śmiercią, a karze tej podlegać muszą 
wszyscy, bez względu na stan — szlachta nie może być uprzywilejowana. Nawet 
jeśli za życia cudzołożnicy i wszetecznicy cieszą się bezkarnością, z pewnością po 
śmierci zostaną osądzeni56.

Nieczystość w gruncie rzeczy poniża popełniającego ją człowieka, czyniąc go 
„niesławnym albo bezecnym”. Traci on dobrą opinię i honor niezależnie od tego, 
jakiego jest stanu i jaki pełni urząd. Rozpusta „dobra i majętności pożera” — na-
wet osoba zamożna z powodu swoich występków straci bogactwo. Grzechy sek-
sualne czynią człowieka upartym i zatwardziałym, nie podporządkowuje się on 
bowiem żadnym napomnieniom i nie zwraca uwagi na przestrogi. Zdarza się, że 
słusznie zganiony grzesznik reaguje bardzo ostro — niektórzy posuwają się nawet 
do fizycznych ataków na kaznodziejów57.

Nierząd zaślepia popełniające go osoby, w związku z czym nie zauważają 
one wszechobecności Boga, który jednak widzi wszystkie ich niecne czyny, nawet 
gdy uprawiają grzeszną miłość w ukryciu przed oczami innych. Cudzołożników 
i wszeteczników dręczą wyrzuty sumienia, więc prędzej czy później wyznają oni 
swe winy, np. przez sen bądź na łożu śmierci. Grzechy seksualne to występki nie 
tylko przeciw Bogu, ale też przeciw własnemu ciału, które zostaje przez nie splu-
gawione. Są one niebezpieczne dla zdrowia, a czasem nawet prowadzą do śmier-
ci, a zatem osoba popełniająca wszeteczeństwo lub cudzołóstwo jest gorsza od 
takiej, która dobrowolnie zaraża się trądem. Ponadto grzesznicy szkodzą duszy, 
uniemożliwiają jej wejście do królestwa Bożego i skazują na piekło. Liczą oni na 
to, że do zbawienia wystarczą spowiedź i pokuta przed śmiercią, jednak w wielu 
przypadkach nadzieja ta okazuje się płonna. Inni na łożu śmierci, zamiast martwić 
się o zbawienie duszy, myślą jedynie o przeszłych rozkoszach cielesnych. Część 
grzeszników natomiast w agonii bardzo się boi sądu Bożego, który niewątpliwie 
srogo ich skaże za nieczystość, jakiej się dopuszczali58.

Gdacjusz poleca duchownym wszystkich religii szczególną dbałość o walkę 
z występkiem. Nie tylko powinni oni odwodzić od grzechu swoich współwyznaw-
ców (nie bacząc na konsekwencje, jakie mogą ich za to spotkać), lecz także da-
wać przykład własnym życiem. Muszą zatem powstrzymać się od zakazanej przez 
Boga aktywności seksualnej. Podobnie powinny się zachowywać osoby pełniące 
funkcje publiczne59.

56 DGSP, s. 23, 37; KDGSP, s. 10–15, 27–28, 49–50; PSRD, s. B r.–B v., Q r.; karanie za grzechy 
seksualne na Śląsku: J. K w a k, Obyczajowość mieszkańców miast górnośląskich w XVI–XVIII w., 
Opole 1986, s. 25–28, 37–39.

57 KDGSP, s. 17–22; PSRD, b.p.
58 DP, s. 12; DPK, s. 10, 46; KDGSP, s. 22–29, 58; PSRD, s. T v., X iii r., b.p.
59 KP, s. C iii v.–b.p.; DGSP, s. 32–33.
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Cielesnym żądzom sprzeciwiać się winni także młodzieńcy i panny. Młodzi lu-
dzie muszą zachować czystość aż do ślubu. Ci, którzy podejmują współżycie przed-
małżeńskie, nie są godni Bożego błogosławieństwa. Cnota jest najcenniejszym, co 
może wnieść do związku panna. Bóg karze wszeteczeństwo młodzieży, stąd też „nie-
rządnik nierządnicę, nierządnica nierządnika w stan małżeński dostawa”60.

Rozpusty wystrzegać się powinni również wdowcy i wdowy. Niektórzy wdow-
cy, nie ukończywszy okresu żałoby, wstępują w kolejny związek małżeński kilka 
tygodni lub nawet kilka dni po śmierci żony, inni zaś, „ledwie żenie nogi ostydną 
i ledwie ciało jej z domu wyniosą”, myślą już o innej. Usprawiedliwiają się oni 
koniecznością znalezienia pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, jest 
to jednak tylko pretekst.

Wdowy natomiast przestrzega autor przed naśladowaniem „wdówek świato-
wych”, które szybko zapominają o śmierci małżonka („ledwie jednego z domu do 
grobu wyniosą, a już o drugich myślą”) oraz oddają się nieprzyzwoitym rozryw-
kom i uciechom cielesnym: „zalety odprawują, bankietują, tańczą, z chłopy się 
liżą”. Niektóre posuwają się do tego, że rozglądają się za młodzieńcami w trakcie 
pogrzebu własnego męża!61

Walczyć z grzechem powinny również osoby żyjące w związkach małżeń-
skich. Mężatki nie mogą brać przykładu z kobiet jawnie bądź potajemnie dopusz-
czających się nieczystości. Współczesne autorowi kobiety zamężne „gachy i zalet-
niki sobie chowają, z którymi kryjomo grzeszą”. Powinny natomiast naśladować 
pewną mieszczkę konstantynopolitańską, która zalecającego się do niej dworzani-
na cesarskiego zabiła mieczem swojego męża62.

Gdacjusz omawia czynniki, które powinny odwodzić ludzi od popełniania grze-
chów przeciw szóstemu przykazaniu. Pierwszym z nich jest „powaga albo wspania-
łość rozkazu Boskiego”. Bóg zabronił cudzołożyć, stąd każdy człowiek musi po-
wstrzymywać się od grzesznego współżycia i nie może kierować się namiętnością63.

Drugą causa dehortatoria jest „brzydkość albo sprośność cudzołóstwa i wsze-
teczeństwa”. Są to występki, którymi Bóg się brzydzi, ponadto czynią one krzywdę 
bliźniemu — mężowi cudzołożącej żony, który czasem musi nieświadomie wy-
chowywać dzieci spłodzone przez kochanka małżonki. Poza tym diabeł ma w nie-
czystości wielkie upodobanie i mieszka w sercach grzeszników64. Chcąc zatem 
sprzeciwić się szatanowi i przypodobać Bogu, należy powstrzymywać się od nie-
czystości. Trzecim powodem, dla którego ludzie powinni się jej wystrzegać, jest 
srogość kary Bożej65.

60 DGSP, s. 33–35; DP, s. 43.
61 DGSP, s. 35–37.
62 Ibidem, s. 37–40.
63 KDGSP, s. 4–5.
64 Ibidem, s. 8–10.
65 Vide supra.
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Najważniejszym sposobem na wystrzeżenie się cudzołóstwa i wszeteczeństwa 
jest czystość, gdyż „gdzie się ta święta najduje cnota, tam o nieczystości (...) nie 
słychać”. Należy mieć „czyste serce, czyste oczy, czyste uszy, czyste ręce, czyste 
nogi i czyste ciało” oraz władać „naczyniem swoim w świątobliwości i uczciwo-
ści”. Nie można również dawać podniety do popełniania grzechów66.

Istnieją trzy rodzaje czystości: panieńska, małżeńska i duchowa. Czystość 
panieńska to biologiczne dziewictwo, jednak w przypadku jego utraty wskutek 
gwałtu, w dalszym ciągu panna jest czysta. Istotna jest bowiem virginitas moralis, 
oznaczająca walkę z nieczystymi myślami; w związku z tym „panieńską” czystość 
mogą posiadać także młodzieńcy67.

Z czystością małżeńską mamy do czynienia wtedy, kiedy małżonkowie nie 
cudzołożą. Ponadto nie powinni oni uprawiać seksu w czasie przeznaczonym na 
modlitwę, post, pokutę, spowiedź bądź nabożeństwo. Czystość duchowa natomiast 
jest czystością duszy68.

Do życia w cnocie powinna skłonić człowieka wola Boża. Pan zakazał nieczy-
stości i nakazał czystość, ludzie powinni więc się podporządkować Jego postano-
wieniu. Bóg wysłuchuje modlitw tylko tych wiernych, którzy mają nieskalane serca. 
Czystość jest najwyższą z cnót i darów. Bez niej żadne dobra, mądrość ani uroda 
nie mają wartości. Człowiek grzeszący przeciw szóstemu przykazaniu jest bezwar-
tościowy i podobny zwierzęciu. Autor zwraca się do niego: „Słyszysz, a zwłaszcza 
ty, piękny (cudny) człowiecze, komuś podobien, kiedy nierządu patrzasz? Świniś (za 
łaską mówiąc) podobny. Przeto precz z twoją urodą! Fora z twoją mądrością, nauką 
i ucieszną wymową — wszystko to nic nie waży, gdyś nieczysty!”69

Dobrowolna utrata dziewictwa przed ślubem jest śmiercią duszy. Człowieka 
do życia w cnocie zmobilizować powinny chwalebne przykłady zawarte w Biblii 
i innych pismach. Należy wzorować się np. na Józefie odrzucającym zaloty żony 
Putyfara czy Zuzannie, która wolała umrzeć niż splugawić się nieczystością70.

Osoba pragnąca zachować cnotę powinna rozmyślać nad słowem Bożym, 
ponieważ oczyszcza ono duszę, powściąga żądze i uniemożliwia skuszenie przez 
diabła. Ważna jest świadomość, że Bóg wszystko widzi i wszystko nagrodzi bądź 
ukarze, nie warto więc dla krótkiej chwili przyjemności utracić życia wiecznego. 
Człowiek musi tłumić żądze cielesne, co może przybrać niekiedy drastyczne for-
my. Jeśli kogoś gorszy jego własne oko, ręka lub noga, lepiej jest pozbyć się tej 
części ciała niż skazać się na ogień piekielny71. 

66 DDU, s. 37–39; KDGSP, s. 31–33.
67 KDGSP, s. 33–34.
68 Ibidem, s. 34–36.
69 KDGSP, s. 36–39; PSRD, s. F ii v.–F iii r.
70 DGSP, s. 29; KDGSP, s. 40–47.
71 KDGSP, s. 48–53.
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254 KAMIL FREJLICH

Należy chronić się od „pobudek i wabów” oraz wykazywać się wstydliwością. 
Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi i kobiet, które powinny nosić skromny 
strój72. Cnotliwa niewiasta reaguje rumieńcem na brzydkie słowa i nie spogląda na 
nagich mężczyzn. Wstydliwi powinni być też młodzieńcy i mężczyźni — mają oni 
powstrzymywać się od patrzenia na kobiety i nie mogą tolerować sprośnej mowy73.

Chcąc zachować cnotę można czynić śluby o powstrzymaniu się od popełnia-
nia nieczystości oraz praktykować post, który powściąga cielesne żądze. Dobry 
skutek przynosi również umartwianie ciała74.

Niezmiernie istotna jest także dbałość o nienaruszalność małżeństwa, które zo-
stało ustanowione przez Boga jako remedium na nieczystość. Wstąpienie w zwią-
zek małżeński jest koniecznością, gdyż kawalerowie żyją w nierządzie75.

Wreszcie, aby zachować czystość, trzeba modlić się do Boga o uchronienie 
od grzechu. Rozważania dotyczące walki z nieczystością podsumowuje Gdacjusz 
następująco: „Chceszli się tedy ty, krześcijaninie, wszeteczeństwa, nierządu i cu-
dzołóstwa ustrzec, używajże tych teraz wspomnionych środków: słuchaj słowa 
Bożego i rządź się według niego, wstąp w stan małżeński, chroń się wszelakiej 
okazyjej (powodu) do grzeszenia, wystrzegaj się wszelkich podejrzanych miejsc 
i osób, przeciwiaj się słowem Bożym złym żądzom i pożądliwościom i módl się 
nabożnie, strzeż się ożralstwa i opilstwa, a ćwicz się ustawnie w takich środkach 
aż do końca”76.

* * *

Gdacjusz starał się odwieść swoich czytelników od popełniania grzechów 
przeciw szóstemu przykazaniu. W tym celu straszył ich obrazowymi przykładami 
kar Boskich, jakie spotykały osoby żyjące w nieczystości; groził także wiecznym 
potępieniem. Przez jego pisma przewija się swoiste memento — „wszeteczniki 
i cudzołożniki Bóg będzie sądził”77.

Pastor nauczał również, w jaki sposób można ustrzec się grzechu. Wskazywał 
na zasadniczą rolę czystości, podpowiadał też, w jaki sposób należy do niej dążyć. 
Możliwy był, jego zdaniem, powrót na drogę cnoty, jeśli tylko grzesznik uświa-
domił sobie swoje błędy i zechciał zmienić swe życie. Musiał on dokonać pokuty 
i zacząć przestrzegać zasad religii78. Jednocześnie autor podkreślał, że uniknięcie 
grzechu jest niemal niemożliwe bez głębokiej wiary w Boga i gorliwego prakty-

72 Vide supra.
73 KDGSP, s. 54–56; Z. K u c h o w i c z, Człowiek, s. 278–279; idem, Miłość, s. 323, 334, 422–

423; J. P a r t y k a, op. cit., s. 193.
74 Appendix, s. 5; DDU, s. 38–39.
75 KDGSP, s. 56–58; M. P i ę t a, op. cit., s. 32.
76 KDGSP, s. 60.
77 Np. KDGSP, s. 27, 29; PSRD, s. O v., Aa iii r.
78 Np. DDU, s. 15; DGSP, s. 19; PSRD, s. Aa v.
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kowania religii chrześcijańskiej. Wyjątki wśród pogan zdarzały się, ale były nie-
liczne.

Autor rozprawiał się także z przekonaniem, że Kościół ewangelicko–augsbur-
ski pozwala na cudzołóstwo, ponieważ zakazuje czynienia dobrych uczynków79. 
Gdacjusz nie tylko więc pokazywał swoim współwyznawcom właściwy sposób 
postępowania, lecz także prostował mylne przekonania, jakie na temat moralności 
seksualnej jego wyznania mieli inni chrześcijanie.

Adam Gdacjusz potępiał bardzo szerokie spektrum zachowań seksualnych, 
a dopuszczalne współżycie ograniczał jedynie do małżeństwa. Nie był zresztą 
w tej opinii odosobniony80. Niektórzy moraliści czasem nawet zalecali dziewictwo, 
na ogół jednak uważano je za nierealne81, w związku z czym dopuszczano seks 
w małżeństwie, traktując go jednak jako konieczność. Miał on służyć nie rozko-
szy erotycznej, ale wyższemu celowi, jakim była prokreacja82. Z poglądem tym 
zgadzał się także Gdacjusz. Implicite wykluczał on więc także nieprokreacyjne 
akty płciowe między mężem a żoną, takie jak seks oralny czy analny. Można za-
tem stwierdzić, że sprzeciwiał się wszelkim praktykom seksualnym poza, przy-
najmniej potencjalnie, prowadzącymi do prokreacji stosunkami waginalnymi, ale 
tylko w prawowitym związku małżeńskim.

Interpretowane teksty wpisują się w charakterystyczny dla epoki nowożytnej, 
restrykcyjny wobec seksualności dyskurs chrześcijański. Michel F o u c a u l t  za-
uważył, że wiek XVII był dla historii seksualności europejskiej okresem znamien-
nym. Właśnie wtedy nastąpiło zwiększenie represyjności społeczeństw Starego 
Kontynentu wobec tej sfery życia oraz dyskursywizacja seksu, co związane było 
szczególnie z ruchem reformacyjnym i kontrreformacyjnym83. Twórczość Adama 
Gdacjusza uznać można za doskonały przykład tych procesów.

79 DDU, s. 7; PSRD, b.p.
80 Z. K u c h o w i c z, Miłość, s. 417–418.
81 Ibidem, s. 79.
82 J. P a r t y k a, op. cit., s. 193–194.
83 M. F o u c a u l t, Historia seksualności, tłum. B. B a n a s i a k, T. K o m e n d a n t, K. M a t u -

s z e w s k i, Warszawa 1995, s. 22–25.
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Das Dritte Reich und die Jagiellonen

Im Zuge der Abfassung einer Geschichte der Jagiellonendynastie1 stieß 
ich auf eine historische Kleinigkeit, die im Rahmen des 600jährigen Jubiläums 
der Schlacht von Tannenberg von besonderem Interesse ist: Die Spiegelung der 
deutsch–polnischen Beziehungen auf einer Briefmarke.

„Aus dieser Markenreihe spricht das ganze Land zu Dir.” sagt der Chef zu 
einem Buben, der Briefmarken sammelt, im Film „Briefmarken spiegeln die Welt” 
aus dem Jahre 19362. Obwohl Postwertzeichen seit ihrer ersten Ausgabe um 1840 
im Königreich England ein Politikum darstellen, sind sie von den Historikern bis-
her kaum als historische Quelle ausgewertet worden. Carlrichard B r ü h l s  volu-
minöse Geschichte der Philatelie beschäftigte sich eher mit den Sammlern als den 
Briefmarken und ihren Themen3. Es handelt sich im Folgenden speziell um die 
Nummern 333 und 355 in Hugo Michels Briefmarkenkatalog, die heutzutage mit 
einem ungestempeltem/gestempeltem Wert von 20/20 Cents (333) und 70/30 Cents 
(355) gehandelt werden4. Auf dem polnischen Markt haben diese Briefmarken mit 
den Nummern 312 und 334 bei Fischer einen Wert von 40/10 (333) sowie 100/10 
(355) Groszy5. Philatelistisch gesehen sind sie also keine Rarität mit Sammlerwert, 
wir haben es aber mit einem Gustostückerl für Historiker zu tun.

Die Schlacht von Tannenberg/Grunwald/Žalgiris aus dem Jahre 1410 unter der 
Herrschaft des polnischen Königs Jagiełło, des litauischen Großfürsten Vytautas 
und des Deutschordensmeisters Ulrich von Jungingen ist seit dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein bedeutungsschwerer Erinnerungsort sowohl in der deutschen als 
auch in der polnischen Geschichte. Die zweite Schlacht bei Tannenberg im Verlauf 

1 A. B u e s, Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Urban–Taschenbücher 646, 
Stuttgart u. a. 2010.

2 Dialogliste zu dem Film Briefmarken spiegeln die Welt, o. O. [um 1936], S. 2.
3 C. B r ü h l, Geschichte der Philatelie, 2 Bde., Hildesheim, Zürich, New York 1985/1986.
4 Michel–Europa–Katalog, Band f: Osteuropa 2008/2009, Unterschleißheim 2008, S. 77f.
5 <www.philatelia.pl/52501/opisykat/310–322.html> und <www.philatelia.pl/52501/opisykat/334.

html> vom 24.03.2010; Fischer. Katalog polskich znaków pocztowych 2010, Bytom 2010.
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ALMUT BUES258

des Ersten Weltkriegs erweiterte die Symbolik dieses lieu de mémoire. „Die Pflege 
der Grunwald–Tradition war ein Spiegel der deutsch–polnischen Beziehungen”6.

Der Deutsche Orden, den der masowische Herzog Konrad I. im Jahre 
1226 zum Kampf gegen die heidnischen Pruzzen geholt hatte, war zu Ende des 
14. Jahrhunderts seiner eigentlichen Aufgabe weitgehend entledigt. Die von nun 
an gegen Christen kämpfenden „Kreuzritter” in ihren weißen Mänteln mit dem 
schwarzen Kreuz wurden anfangs zu einer negativen Stereotype im eigenen Lande; 
erst im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte sich während der Teilungen Polens 
die Assoziierung als Kreuzritter — Preuße — Deutscher. Parallel zur „weißen 
Legende” im Deutschen Reich entwickelte sich die polnische „schwarze Legende” 
der Kreuzritter, deren Wurzeln allerdings in das späte Mittelalter und die frühe 
Neuzeit zurückreichen7.

Die Zweite Republik Polen nutzte das zwanzigjährige Jubiläum der 
Wiedererlangung der Unabhängigkeit zu einer historischen Briefmarkenserie. 
Anfang 1937 veröffentlichte das Ministerstwo Poczt i Telegrafów einen Wettbewerb 
zur Gestaltung dieser Briefmarken. Der Artikel „Z kultury i sztuki” in der „Gazeta 
Polska” etwa nannte die Rahmenbedingungen: Neun Briefmarken sollten die fol-
genden Motive zeigen:

1. Bolesław Chrobry i postać św. Wojciecha — zjazd w Gnieźnie — rok 1000
2. Kazimierz Wielki — zjazd w Krakowie — rok 1364
3.  Bitwa pod Grunwaldem (z wysunięciem osoby króla Władysława Jagiełły 

na plan pierwszy)
4. Kazimierz Jagiellończyk (na tle mapy z epoki Jagiellonów — rok 1447)
5. Chodkiewicz i Żółkiewski (z uwzględnieniem herbu Wazów)
6. Kościuszko, Poniatowski i Dąbrowski (jako odpowiednik znaczka 5–go)
7. R. 1831 bohaterstwo żołnierza polskiego
8. Romuald Traugutt i rok 1863 (w stylu Grottgera)
9.  Marszałek J. Piłsudski na tle wymarszu Legionów w r. 1914 oraz alegorii 

z r. 1918 i 19198.

Die Thematik sollte soweit wie möglich den historische Fakten entspre-
chend dargestellt werden. Alle Postwertzeichen sollten ein großes Format be-
kommen, nach heutiger Norm wären damit Abmessungen über 40 x 22 mm ge-
meint9. Die Briefmarkenentwürfe waren bis zum 1. Mai 1937 12.00 Uhr bei der 

6 F. B. S c h e n k, Tannenberg/Grunwald, [in:] Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 1, hg. E. F r a n ç o i s 
und H. S c h u l z e, München 2001, S. 438–454, hier S. 452.

7 Siehe I. K ą k o l e w s k i, Krzyżacy w pamięci Polaków i Niemców, [in:] Akulturacja/asymilacja 
na pograniczach kulturalnych Europy Środkowo–Wschodniej w XIX i XX w., hg R. T r a b a, Bd. 2, 
Warszawa 2011 (im Druck).

8 „Gazeta Polska”, Nr. 10 vom 10 Januar 1937, S. 5. In ihrer gleichen Ausgabe, S. 6, erinnerte die 
Zeitung an das Fristende des Konkurses für ein Piłsudski–Denkmal in Kattowitz am 11.01.1937.

9 Briefmarkenformat, in: W. G r a l l e r t, W. G r u s c h k e, Lexikon der Philatelie, Bonn 1971, 
S. 76.
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Postabteilung des Post– und Telegraphenministeriums in Warschau einzureichen. 
Als Preise winkten 500 Złoty für jeden Entwurf und bei dessen Ankauf noch ein-
mal 100 Złoty. Solche Wettbewerbe für historische Briefmarkensujets waren nichts 
Außergewöhnliches. Das Verordnungsblatt des Postministeriums vom 30. Oktober 
1930 schrieb beispielsweise die Jubiläumsausgabe zu „100 Jahre polnischer 
Aufstand von 1830–1831” öffentlich aus, dessen erster Preis nach Umarbeitungen 
als Briefmarkenvorlage diente10.

Die Ausschreibung des Wettbewerbs von 1937 fand in den Zeitschriften der 
Philatelisten ihren Widerhall. Das offizielle Organ des Związek Stowarzyszeń 
Filatelistycznych „Ikaros” veröffentlichte die Wettbewerbsbedingungen in seiner 
Ausgabe vom Januar 193711. Auch die Posener „Ilustrowane wiadomości filate-
listyczne” berichteten von dem Wettbewerb unter der Überschrift „Nowe znaczki 
polskie?”12 In der Jury saßen neben den Beamten des Postministeriums unter ande-
ren Vertreter der Warschauer Universität, der Akademie der Schönen Künste, des 
polnischen Heeresmuseums, der Wertzeichenpapierhersteller.

Man entschied sich letztlich großenteils für die Entwürfe des polnischen 
Gebrauchsgraphikers Wacław Boratyński (1908–1939)13. Der in Posen und Krakau 
ausgebildete Boratyński war in damaliger Zeit durch seine Gebrauchsgraphiken 
zu Themen der polnischen Geschichte bekannt. Mit seinen Zeichnungen wurden 
gerne Bücher illustriert, er entwarf darüber hinaus Briefmarken14 und Banknoten. 
Boratyńskis Graphiken setzten H. Dutczyński, Jan Piwczyk und Marian Romuald 
Polak in Stahlstiche um15.

Die im Stichtiefdruck in der Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych her-
gestellten Motive zum zwanzigjährigen Bestehen der Unabhängigkeit des polni-
schen Staates wurden auf weißem Papier gedruckt, die Zeichnung der Briefmarken 
hatte das Format 22,5 x 27,5 mm, wobei die letzte Marke mit Marschall Piłsudski 
als Motiv sich durch Querformat absetzte; auf einen Druckbogen gingen 10 mal 
10 Briefmarken. Das weiße Wertzeichenpapier ohne Wasserzeichen war grob und 
einfach, die Gummierung bestand aus durchsichtiger, gelblicher Klebe in zwei 
Sektoren. Die kantige Zähnung betrug 12 ½ zu 12 ¾. Die Briefmarken hatten 
je nach Wert eine Auflage zwischen 500 000 und 90 000 000. Essays einzelner 
Marken wurden mit weißem, nicht gummiertem und nicht gezähntem Papier ge-

10 W. v. R a c h m a n o w, Die Postwertzeichen von Polen in Goldwährung 1924–1939, „Die 
Postmarke”, 10, Wien 1933, S. 32f.

11 „Ikaros”, Nr. 62/1 (rok XII, styczeń 1937), Białystok–Warszawa, S. 19.
12 „Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne”, Nr. 64/65 (rok VII styczeń–luty 1937), Poznań, S. 27.
13 Boratyński, Wacław, [in:] Allgemeines Künstler–Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten 

und Völker, Bd. 12, München – Leipzig 1996, S. 660.
14 Aus Anlaß der 5. Nationalen Briefmarkenausstellung in Warschau vom 3. bis 8. Mai 1938 hatte 

Boratyński für eine 45gr– und 55gr–Briefmarke eine Postkutsche entworfen (Michel Nr. 327A, 328A): 
„Ikaros”, Nr. 76/3 (rok XIII 1938), S. 41.

15 Ilustrowany katalog znaczków polskich, Warszawa 1965, S. 70–72.
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druckt. Sie wurden für die 15gr–Briefmarke beispielsweise in den Farben weinrot, 
dunkelgrau, smaragdgrün, olivgrün und graublau ausgeführt, was die Bedeutung 
dieses Postwertzeichens unterstreicht, so viele Probedrucke waren einzigartig.

Wie schon der „Ikaros” nach der Ausgabe anmerkte, sollten die Briefmarken 
nicht nur Sammler interessieren, sondern die ganze polnische Gesellschaft an-
sprechen. Die Auswahl musste also Symbolcharakter besitzen und die glorrei-
chen Momente der polnischen Geschichte darstellen. Bewußt hatte man auf ei-
ne Übernahme der Meister aus dem 19. Jahrhundert wie der Gemälde von Jan 
Matejko oder Artur Grottger verzichtet; man wollte etwas Neues, Aktuelles schaf-
fen16. Der Schnellkurs in Bildern (obrazujący) durch die Höhepunkte der polni-
schen Geschichte bestand nun aus folgenden Pfeilern:

Die orangerote 5gr–Marke zeigt König Bolesław Chrobry, den Gründer des 
Erzbistums Gnesen, und Kaiser Otto III., im Hintergrund ist der heilige Adalbert 
zu erkennen. Auf der dunkelgelbgrünen 10gr–Marke empfängt König Kazimierz 
III. 1364 in Krakau illustre Gäste aus ganz Europa wie Kaiser Karl IV. oder König 
Peter von Zypern. Die hellbraune 15gr–Marke wird uns noch näher interessieren. 
Die hellblaugrüne 20gr–Marke zeigt König Kazimierz IV. Jagiellończyk vor dem 
Hintergrund einer Landkarte Polens und Litauens von Meer zu Meer. Szenen der 
Union von Lublin 1569 sind auf der bräunlichvioletten 25gr–Marke dargestellt. 
Die rote 30gr–Marke mit König Stefan Báthory vor Wielkie Łuki ruft die glorrei-
che militärische Vergangenheit in das Gedächtnis. Die grauschwarze 45gr–Marke 
verbindet mit den Taten der Heerführer Jan Karol Chodkiewicz und Stanisław 
Żółkiewski gleich zwei historische Ereignisse. Auch die dunkelkarminlila 50gr–
Marke mit Jan III. Sobieski vor Wien ist der Kriegsgeschichte entnommen. Die 
violettultramarine 55gr–Marke mit den Figuren des Sejmmarschalls Stanisław 
Małachowski, einem Bürger und einem Bauern symbolisiert die im Vordergrund 
liegende Verfassung vom 3. Mai 1791. Die schwarzblaugrüne 75gr–Marke weist 
mit Jan Henryk Dąbrowski, Tadeusz Kościuszko und Prinz Józef Poniatowski hoch 
zu Rosse auf drei Heerführer. Während die orangene 1zł–Marke mit allegorischen 
Kämpfern den Novemberaufstand von 1831 darstellt, hebt die dunkelrosakarmine 
2zł–Marke (Projekt von Mieczysław Wątorski) mit dem Freiheitskämpfer Romuald 
Traugutt während des Januaraufstandes von 1863 eine einzelne Person heraus. Als 
Abschluß dient die schon durch das andere Format abgesetzte schwarzblaue 3zł–
Marke mit Marschall Józef Piłsudski (Entwurf von Zygmunt Rozwadowski), durch 
dessen umsichtige diplomatische Politik und Heerführung die Unabhängigkeit 
wieder erlangt wurde. Die Kopfzeile trägt die Aufschrift „POCZTA POLSKA”, der 
Briefmarkenwert ist rechts unten angegeben. Die Fußzeile nennt darüber hinaus 
plakativ Personen oder Jahreszahlen.

16 „[...] z uwagi na swój charakter winno objąć jak najszersze warstwy społeczeństwa polskiego”, 
Nowe znaczki pocztowe o tematach historycznych, [in:] „Ikaros”, Nr. 84/11 (rok XIII 1938), S. 158–
162, hier S. 158.
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Als Ganzsache wurde im Oktober 1938 die 10gr Marke dieser Serie in einer 
Auflage von 2 Millionen gedruckt mit der Werbeinschrift: „Telefon międzymiastowy 
usuwa odległość!”17 Zusammen mit der historischen Serie wurden 60 Postkarten, 
die polnische Kunst, Kultur und Wissenschaft betrafen, herausgegeben.

Die zeitgleich veröffentlichte Blockausgabe zum 20. Jahrestag der Wiederer-
langung der Unabhängigkeit durch die Republik Polen zeigte daher erneut 
Marschall Piłsudski, Staatspräsident Gabriel Narutowicz, Staatspräident Ignacy 
Mościcki und Marschall Edward Rydz–Śmigły18.

Näher werde ich mich im Folgenden vor allem mit der 15gr–Marke ausein-
andersetzen, welche der Schlacht von Tannenberg gewidmet sein sollte [„Bitwa 
pod Grunwaldem (z wysunięciem osoby króla Władysława Jagiełły na plan pierw-
szy)”]. Schon einen Monat nach dem Erscheinen der Wettbewerbsbedingungen in 
den Tageszeitungen vom 10. Januar 1937 wandte sich der Reichs– und Preußische 
Minister des Innern am 8. Februar 1937 in Schreiben VI B 383/8800/37 an das 
Auswärtige Amt, in welchem er den oben genannten Briefmarkenwettbewerb er-
wähnte und empfahl, „zu prüfen, inwieweit durch die geplanten Darstellungen, 
insbesondere über die Schlacht bei Tannenberg (Grunwald) und über Kazimierz 
Jagiellonczyk deutsche Gefühle verletzt werden könnten”19. Das im Auftrage 
von Minister Wilhelm Frick von Ministerialrat Walter Springorum verfasste und 
von Ministerialkanzleisekretär Kaltschmidt beglaubigte Dokument erhielt in der 
Abteilung V des Auswärtigen Amtes am 10. Februar 1937 die Nummer 687. Das 
Auswärtige Amt, gezeichnet von Schliep, leitete diesen Erlaß Nr. Pol. V. 687 mit 
dem Betreff: „Polnischer Presseauszug Nr. 22” am 12. Februar 1937 per Kurier an 
die Deutsche Botschaft in Warschau „zur geflissentlichen Kenntnisnahme und mit 
dem Anheimstellen einer Äußerung” weiter, wo es am 17.02.1937 ankam20.

Die Deutsche Botschaft Warschau antwortete in vier Durchschlägen am 
26. März 1937 (Kennzeichen V I 9 a/3.37) bezüglich des Preisausschreibens des 
Polnischen Postministeriums für Projekte von Postwertzeichen: „In der neben-
bezeichneten Angelegenheit ist die Botschaft im polnischen Außenministerium 
vorstellig geworden mit der Bitte, darauf hinzuwirken, dass auf den neuen 
Postwertzeichen Darstellungen unterbleiben, durch die deutsche Gefühle verletzt 
werden könnten”21. Das am 30. März 1937 im Auswärtigen Amt unter der Nummer 
Pol. V 1659 registrierte Schreiben wurde tags darauf im Auftrag durch Bergmann 
an den Herrn Reichs– und Preußischen Minister des Innern und zugleich nachricht-

17 W. P. C o s t e r u s, Die Ganzsachen der Republik Polen, Sonderdruck der „Sammler–Woche”, 
Wien 1940, S. 36.

18 Michel–Europa–Katalog, Bd. 7: Osteuropa 2008/2009, Unterschleißheim 2008, S. 78.
19 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, R 104.277 = P0 51 Post– Telegraphen– und 

Telephonwesen in Polen II 1937 – IV 1940.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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lich an den Reichspostminister, zu dieser Zeit Wilhelm Ohnesorge, versandt, wo es 
am 31. März ankam und am 5. April 1937 abgehandelt wurde22.

Der seit Anfang der dreißiger Jahre in Warschau weilende deutsche 
Botschafter Hans–Adolf von Moltke (1884–1943) war, wie die vorhandenen 
Akten zeigen, mehrmals aufgrund von Zeitungsartikeln der „Gazeta Polska” im 
Außenministerium vorstellig geworden23. Es ist daher davon auszugehen, dass er 
auch in der Briefmarkenfrage intervenierte, in den Archiven läßt sich allerdings 
nicht finden, mit wem er darüber verhandelt haben könnte24.

An Kazimierz Jagiellończyk und der Landkarte Polens (20gr–Marke) war 
wohl von deutscher Seite nicht viel auszusetzen, die Briefmarke wurde letztlich 
wie im Wettbewerb ausgeschrieben gedruckt. Überdacht wurde dagegen mögli-
cherweise die 15gr–Marke, denn vordergründig ist auf der Marke keine martia-
lische Schlachtenszene dargestellt; ganz im Gegenteil: Władysław Jagiełło und 
Jadwiga stehen als gekrönte Häupter in ihren langen hermelinbesetzten Mänteln 
statisch vor gotischen Thronen. Die Königin übergibt Stanisław z Skarbimierza, 
dem Rektor der kürzlich gegründeten Krakauer Universität — deutlich sichtbar ist 
das Gründungsdiplom — eine Schatulle mit ihren Kleinodien; hinter dem Rektor 
sind Umrisse der alten Universität zu erkennen. Zu Füßen des königlichen Paares in 
einer Höhe mit dem Wert der Briefmarke von 3 mm ist als Zeichen der Besiegung 
des Deutschen Ordens der weiße Mantel der Deutschordensritter mit einem stili-
sierten Helm dargestellt; die zwei gekreuzten Schwerter weisen eindeutig auf die 
Schlacht bei Tannenberg von 1410.

Damit sind wir wieder dort angelangt, was man eigentlich vermeiden wollte, 
denn Briefmarken machen Propaganda: Von Bedeutung sind dabei vor allem das 
Bild, die Schrift und das Symbol. Die Briefmarke ist also nicht nur ein Teil des 
Postsystems und ein Nachweis der Gebührenentrichtung, sie ist ein Medium per 
se. Die Briefmarke, so formulierte es Alexander H a n i s c h – Wo l f r a m, „ist ein 
Druckmedium, das durch vielfältig gestaltete optische Aufarbeitung einer Thematik 
bzw. einer Aussage einem letztlich kaum eingrenzbaren Publikum verschiedenste 
Botschaften vermitteln kann”25. Die Staaten nutzten ihr Monopol, besonders seit den 
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, um mit der Briefmarkenemission Politik zu 
treiben. Georges B r u n e l  berechnete, dass sich die Briefmarkenproduktion zwi-

22 Ibidem.
23 Archiwum Akt Nowych (AAN), Warszawa, 4621 Niemcy. Stosunki polityczny z Polską (1937–

1939) – Gespräche mit v. Moltke 1933–1935.
24 Etwa im AAN, Ministerstwo Poczt i Telegrafów z lat 1922–1939 oder im heutzutage noch vor-

handenen Nachlaß von Moltke im Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, von dem allerdings der 
größte Teil in Schlesien seit 1945 vermißt wird.

25 A. H a n i s c h – Wo l f r a m, Postalische Identitätskonstruktionen. Briefmarken als Medien 
totalitärer Propaganda, Europäische Hochschulschriften XL: Kommunikationswissenschaft und 
Publizistik 95, Frankfurt a. M. u. a. 2006, S. 81.
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schen dem ersten und dem dritten Jahrzehnt verdoppelt hatte26. Dabei kam der gra-
phischen Gestaltung eine besondere Bedeutung zu, denn das relativ kleine Format, 
welches meist nur flüchtig angeschaut wird, zwingt gerade dazu, in kürzester Zeit 
seine message dem Betrachter zu übermitteln; die Schrift ergänzt meist nur durch 
Namensnennung oder Daten. Für den Wiedererkennungseffekt spielen dagegen 
Symbole eine große Rolle, mit ihnen kann auf den ersten Blick die Botschaft über-
tragen werden. Reduzierung in der Gestaltung, d. h. einfache, klare Linien, und 
kräftige Farben lenken die Augen auf das Medium, nicht von ungefähr sind von der 
15gr–Marke auffallend viele farbliche Probedrucke überliefert.

Briefmarken verhelfen Staaten dazu, ihre kollektive Identität zu präsentie-
ren; historische Legitimationen stehen dabei oft im Vordergrund. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die junge Zweite Polnische Republik auf die gemeinsame 
historische Vergangenheit vor den Teilungen zurückgriff und dabei auch auf die 
gewonnene Schlacht hinweisen wollte. Daß Tannenberg ein Reizwort für bei-
de Seiten, die deutsche und die polnische, darstellte, wurde dabei mit einkalku-
liert. Briefmarken stellen auch immer ein internationales Politikum dar, da sie 
ihren Weg in andere Länder nehmen können. Das kann dann zu diplomatischen 
Verwicklungen führen. Im gleichen Jahr 1937 kam es beispielsweise zu hitzigen 
Auseinandersetzungen zwischen Argentinien und Großbritannien wegen eines 
Landkarten–Postwertzeichens27.

Die Resonanz auf die Briefmarken in Polen war enorm, am ersten Ausgabetag, 
dem 11. November 1938, öffnete das Postamt Nr. 1 in Warschau (Urząd Pocztowy 
Warszawa 1) von 9.00 bis 11.00 Uhr mehrere Schalter, an denen die Postwertzeichen 
mit besonderen Ersttagsstempeln versehen wurden, allein zwei Schalter für 
Jubiläumsstempel, vier für Einschreibsendungen und zwei zur Bestellung der kom-
pletten Serie. Der Ansturm war aber so groß, dass die Schalter bis 15.00 Uhr ge-
öffnet bleiben mussten. Die Bilanz des Tages, so berichtete der „Ikaros” betrug28: 
19 offene Schalter, ungefähr 6.000 Interessenten, 3.800 Einschreibsendungen, 
35.000–40.000 Ersttagsstempel. Der Verkauf von einzelnen Marken, ganzen 
Blöcken und Anrechtskarten brachte 10.000 Złoty, die Bestellung von Blöcken etc. 
150.000 Złoty; es wurden annähernd 300.000 Anrechtskarten ausgegeben.

Ein am 1. Februar 1939 an S. Simon in Gdingen mit dem Briefpapier des 
Hotel Europejski in Warschau beschriebener Umschlag zeigt die Benutzung der 
Briefmarken; auf ihm kleben eine 5gr–Marke, eine 10gr–Marke sowie vier 15gr–
Marken, also insgesamt 75 Groschen, der Serie vom November 193829.

26 C. B r ü h l, Geschichte der Philatelie, 2 Bde., Hildesheim, Zürich, New York 1985/1986, S. 144.
27 Siehe H.–J. K ö p p e l, Politik auf Briefmarken. 130 Jahre Propaganda auf Postwertzeichen, 

Düsseldorf 1971, S. 58.
28 XX rocznica odzyskania niepodległości, „Ikaros”, Nr. 84 (rok XIII 1938), S. 164f.
29 N. D a v i e s, Od i do. Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej, Bd. 1: 1850–1939, 

Izabelin–Warszawa 2008, S. 261.
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Die deutschen Politiker des Dritten Reiches, die ebenfalls um diese Zeit an-
fingen, verstärkt mit ihren Briefmarken Propaganda zu betreiben30, bemerkten na-
türlich die Schwerter und ihre Bedeutung. Der deutsche Botschafter in Warschau 
wurde Ende 1938 erneut im Außenministerium vorstellig. Es war eine Zeit, in wel-
cher der Besuch von Außenminister Beck im Januar 1939 in Berlin diplomatisch 
vorbereitet wurde. Man war daher in Polen darum bemüht, die Beziehungen zwi-
schen dem Dritten Reich und der Republik Polen nicht unnötig zu verschlechtern. 
Am 13. Januar 1938 traf sich Józef Beck mit dem polnischen Botschafter in Berlin 
Józef Lipski zu Gesprächen bei Goebbels, Außenminister von Neurath und Herman 
Goering; am 14. Januar fand ein Gespräch mit Hitler im Beisein von v. Neurath 
statt. Von den Gespräch mit Goebbels etwa heißt es: „Rozmowa była prowadzona 
w tonie niezmiernie serdecznym”31.

In diesem Kontext ist es zu sehen, dass sich die polnischen Politiker dem deut-
schen Protest beugten. Die symbolträchtigen Schwerter der in einer Auflage von 
60 Millionen gedruckten 15gr–Briefmarke mit Jagiełło und Jadwiga wurden durch 
eine orangebraune, ansonsten gleiche Briefmarke erneuert — wobei die alte ihre 
Gültigkeit behielt –, in welcher die Schwerter durch eine dekorative Girlande er-
setzt wurden, in deren Mitte die Wappen von Polen und Litauen zu erkennen sind; 
ihre genaue Auflagenhöhe ist nicht bekannt. Im Generalgouvernement wurden au-
ßer den Postwertzeichen zu 15 und 20gr, also die mit den Jagiellonen–Motiven, 
und der 45gr–Marke (mit den Heerführern) alle Briefmarken dieser Serie — und 
somit auch die neue 15gr–Marke ohne Schwerter — überdruckt ausgegeben.

Manchmal ist die zweite 15gr–Briefmarke in der Literatur genannt, wa-
rum sie, nun auf zweite Intervention von deutscher Seite, geändert wurde, er-
fährt man aber nicht. Władysław Z i e l i ń s k i  beschreibt in seiner neuesten 
Briefmarkengeschichte zwar ausführlich die 15gr–Marke und Jagiełło, erwähnt 
aber mit keinem Wort die zweite 15gr–Briefmarke32.

Daß die Jagiellonen im 20. Jahrhundert nicht nur auf Briefmarken die inter-
nationalen Beziehungen belasten konnten, zeigt das Beispiel des 1929 errichteten 
Denkmals für König Jagiełło in Usdau im Kreis Soldau, das für eine umfangreiche 
Korrespondenz sorgte. Das deutsche Generalkonsulat in Thorn sandte unter ande-
rem am 4. Februar 1938 unter J Nr. 1179/II/37 an das Auswärtige Amt in Berlin 
ein Photo dieses Denkmals mit der Inschrift „Die junge Generation des wieder-
erstandenen Polen / Den Helden von Grunwald / 12.VII.1931” Das Auswärtige 
Amt leitete unter Pol. V 1122 am 14. Februar 1938 das Schreiben sogleich an das 

30 S. M a r t e n s, Post und Propaganda. Das Dritte Reich und die Briefmarke der Deutschen 
Reichspost 1933–1945, in: Deutsche Postgeschichte. Essays und Bilder, hg. W. L o t z, Berlin 1989, 
S. 321–337, hier S. 327.

31 AAN, 4624 Niemcy. Stosunki polityczny z Polską (1937–1939), fol. 45.
32 W. Z i e l i ń s k i, Historia i patriotyzm ukryte w znaczkach pocztowych. 90. rocznica odzyskania 

niepodległości 1918–2008, Lublin 2009, S. 37–46, hier S. 39.
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Reichsinnenministerium weiter, welches am 16. März 1938 das Bild wieder zu-
rückschickte33. Die Deutschen schliffen während des Krieges dieses Denkmal, wel-
ches im Jahre 1994 zum 560. Todestag König Jagiełłos, des legendären Siegers 
von Tannenberg, wieder aufgebaut wurde. Gerade in den dreißiger Jahren des 
20. Jahrhunderts wurde die „Kulturszene” international beobachtet und politisch 
thematisiert, denn Denkmale, Gemälde, Theaterstücke, Rundfunksendungen und 
eben auch Briefmarken konnten einem Staat zu Propagandazwecken dienen.

33 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Politische Abteilung V Polen R 104.104.
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P R Z E G L Ą D Y  B A D A Ń

GRAŻYNA LICZBIŃSKA
Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
Wydział Biologii
Instytut Antropologii

Księgi parafialne jako źródło informacji
o populacjach historycznych

Studiowanie ksiąg metrykalnych, choć pracochłonne i długotrwałe, dostar-
cza cennych informacji o populacjach historycznych. Sięga po nie chętnie nie 
tylko historyk, demograf historyczny, socjolog, czy językoznawca, lecz także an-
tropolog. Analiza danych pochodzących z ksiąg metrykalnych pozwala wypełnić 
lukę między współczesnością a przeszłością. Wykorzystując rejestry parafialne 
można dokonać wglądu w rozwój historyczny struktury biologicznej współcze-
snych populacji1.

W antropologii polskiej pionierskie opracowania populacji historycznych na 
podstawie materiału metrykalnego dotyczyły parafii z Polski centralnej: Mełgwi 
oraz Bejsc2. Maciej H e n n e b e r g3 przeprowadził analizę dynamiki biologicznej 
dziewiętnastowiecznej parafii Szczepanowo (dawne woj. bydgoskie), uzupełniając 
tym samym lukę, jaka istniała pomiędzy przeszłością biologiczną tego mikroregio-
nu, odtworzoną na podstawie materiałów szkieletowych, a współczesnością4. Autor 
dokonał wnikliwej charakterystyki demograficznej parafii: oszacował wielkości 
badanej populacji oraz gęstość zaludnienia, następnie — wykorzystując oszaco-
wane liczby ludności — obliczył współczynniki urodzeń, zgonów, małżeństw oraz 
przyrostu naturalnego5. Ponadto, na podstawie danych z ksiąg małżeństw, scharak-

1 M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej popu-
lacji wiejskiej, I: Ogólna charakterystyka demograficzna, „Przegląd Antropologiczny”, t. XLIII, 
1977, s. 67–89.

2 K. M o d r z e w s k a, Parafia Mełgiew jako biologiczny krąg izolacyjny, „Annales Universitatis 
Mariae Curie–Skłodowska”, t. III, sectio B, 1948, s. 79–140; E. P i a s e c k i, Ludność parafii bejskiej 
(woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w., Warszawa–Wrocław 1990.

3 M. H e n n e b e r g, op. cit.
4 J. P i o n t e k, Średniowieczne cmentarzysko w Słaboszewie koło Mogilna: analiza umieralności, 

„Przegląd Antropologiczny, t. XLIII, 1977, s. 37–53.
5 M. H e n n e b e r g, op. cit.
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teryzował system kojarzeń małżeńskich. Informacje z ksiąg urodzeń o indywidu-
alnych historiach rozrodu kobiet umożliwiły przeprowadzenie analizy płodności6. 
Wykorzystując wypisy z ksiąg metrykalnych, badacz opisał także stan i przemiany 
w puli genowej w tej populacji7. 

Przedmiotem studiów opartych na materiałach metrykalnych była umieralność 
i system kojarzeń małżeńskich w dziewiętnastowiecznej parafii Dziekanowice 
z mikroregionu Ostrowa Lednickiego8. System kojarzeń małżeńskich scharakte-
ryzowano na podstawie rozkładów małżeńskich oraz używając częstości identycz-
nych nazwisk, czyli izonimii9. Z kolei Alicja B u d n i k10, wykorzystując informa-
cje z parafialnych ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, bardzo wnikliwie oceniła 
dynamikę biologiczną oraz jej uwarunkowania i przemiany w czasie w popula-
cjach kaszubskich z drugiej połowy XIX i początków XX w. Alicja P u c h, ko-
rzystając z rejestrów urodzeń, zgonów i zawierania małżeństw dla śląskiej parafii 
Płużnica Wielka (były Śląsk pruski) oraz małopolskiej wsi Wielkie Drogi (parafia 
Pobiedr, dawny zabór austriacki), podjęła się oceny dynamiki biologicznej popu-
lacji z różnych systemów ekologiczno–kulturowych oraz próby opisu zróżnicowa-
nia regionalnego Polski w XIX w. pod względem demograficznym i biologicznym. 
Badaczka ta scharakteryzowała ruch naturalny (płodność i wymieralność), system 
kojarzeń oraz — na podstawie oceny stopnia izolacji, spokrewnienia i sposobności 
do działania doboru naturalnego — stan puli genów w badanych populacjach11.

6 Idem, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej, 
II: System kojarzeń i płodność, „Przegląd Antropologiczny”, t. XLIII, 1977, s. 245–272.

7 Idem, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej, 
III: Opis stanu puli genów na podstawie danych demograficznych, „Przegląd Antropologiczny”, 
t. XLIV, 1978, s. 33–52.

8 A. B u d n i k, I. G u m n a, G. L i c z b i ń s k a, Dynamika biologiczna XIX–wiecznych populacji 
wiejskich z parafii Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno–politycznej w mikroregionie Ostrowa 
Lednickiego we wczesnym średniowieczu, „Studia Lednickie”, t. VI, 2002, s. 95–110; A. B u d n i k, 
G. L i c z b i ń s k a, I. G u m n a, Demographic Trends and Biological Status of Historic Populations 
From Central Poland: The Ostrów Lednicki Mikroregion, „American Journal of Physical Anthro-
pology”, t. CXXV, 2004, s. 369–381. 

9 R. D ą b r o w s k i, Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z mikroregionu 
Ostrowa Lednickiego w XIX i początkach XX wieku — analiza izonomii, „Studia Lednickie”, t. VI, 
2002, s. 111–126; M. Domżol, Ocena stanu puli genów na podstawie analizy odległości małżeńskich 
w populacjach wiejskich z mikroregionu Ostrowa Lednickiego na przełomie XIX i XX wieku, „Studia 
Lednickie”, t. VI, 2002, s. 127–141.

10 A. B u d n i k, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. 
Studium antropologiczne, Poznań 2005.

11 E. A. P u c h, Dynamika biologiczna populacji wiejskich różnych regionów Polski (II połowa 
XVIII i XIX wiek), maszynopis pracy doktorskiej, Poznań 1989; eadem, Dynamika biologiczna pol-
skich społeczności wiejskich z różnych systemów społeczno–kulturowych w XVIII i XIX wieku, 
„Przegląd Antropologiczny”, t. LVI, 1993, s. 5–36.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



269KSIĘGI PARAFIALNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI

W ostatnich latach koncentrowano się także na ocenie fragmentu dynamiki 
biologicznej, jakim jest umieralność oraz jej różnorakie uwarunkowania wśród ka-
tolików i ewangelików z dziewiętnastowiecznego Poznania. Korzystano z danych 
o umieralności zaczerpniętych z parafialnych ksiąg zgonów dla katolickich para-
fii św. Małgorzaty i św. Marii Magdaleny oraz ewangelickiej parafii św. Krzyża. 
Scharakteryzowane mierniki umieralności wskazywały na złą kondycję biologicz-
ną i wysoką umieralność wyznawców obu religii. Ów niekorzystny obraz umieral-
ności katolików i ewangelików, na który złożyła się głównie wysoka śmiertelność 
niemowląt i małych dzieci, odbijał — przede wszystkim — szeroko rozumiane wa-
runki ekologiczne, wśród których główną rolę odgrywała zła jakość wody pitnej12.

Księgi metrykalne dają także możliwość badania sezonowości zjawisk bio-
logicznych. Przedmiotem rozlicznych opracowań była sezonowość zgonów po-
pulacjach z terenu Polski w XIX stuleciu oraz jej uwarunkowania ekologiczne 
i kulturowe. Analizowano wzorce umieralności w wiejskich populacjach kaszub-
skich, Płużnicy Wielkiej i Wielkich Drogach oraz wśród katolików i ewangelików 
zamieszkujących Poznań drugiej połowy XIX w.13 Wiele uwag poświęcono także 
zjawisku sezonowości urodzeń oraz sezonowości zawierania małżeństw14.

Podjęte przez antropologów studia nad populacjami historycznymi, bazujące 
na materiałach metrykalnych, doczekały się uwag krytycznych ze strony history-
ków15. Na przykład Cezary K u k l o  dokonał wnikliwej oceny metodyki badawczej 
zastosowanej przez Edmunda P i a s e c k i e g o  w studium antropologicznym pa-

12 G. L i c z b i ń s k a, Infant and child mortality among Catholics and Lutherans in nineteenth 
century Poznań, „Journal of Biosocial Science”, t. XLI, z. 5, 2009, s. 661–683; eadem, Umieralność 
wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania, Poznań 2009; eadem, Katolicy 
i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności, PH, t. C, 2009, s. 159–172; 
eadem, Księgi metrykalne jako źródło informacji w badaniach populacji historycznych, [w:] 
Współczesna antropologia fizyczna, red. B. J e r s z y ń s k a, K. K a c z a n o w s k i, Poznań 2009, 
s. 55–71; G. L i c z b i ń s k a, A. B u d n i k, A. S o s i n k o, Charakterystyka zjawiska umieralności 
w XIX–wiecznym Poznaniu na podstawie metrykalnych ksiąg zgonów, „Archiwariusz”, t. II, 2008, 
s. 33–50; G. L i c z b i ń s k a, A. S o s i n k o, A. B u d n i k, Conditioning of health status in 19th century 
Poznań, „Medical News”, t. IV, 2007, s. 357–363.

13 A. B u d n i k, op. cit.; E. A. P u c h, Dynamika biologiczna polskich społeczności; G. L i c z -
b i ń s k a, Infant and Child; eadem, Umieralność wśród katolickiej.

14 A. B u d n i k, op. cit.; M. D o m ż o l, op. cit.; M. H e n n e b e r g, J. K o z a k, Sezonowość uro-
dzeń w wiejskiej populacji dziewiętnastowiecznej: parafia Szczepanowo (woj. bydgoskie. Pałuki), 
„Przegląd Antropologiczny”, t. XLII, 1976, s. 19–31; E. A. P u c h, Dynamika biologiczna polskich 
społeczności.

15 C. K u k l o, Problematyka badawcza europejskiej demografii historycznej w dziesięcioleciu 
1975–1985, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. XVIII, 1990, s. 93–115; idem, recenzja z: E. P i a -
s e c k i , Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVII–XX w. Studium 
demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. XIX, 1994, s. 138–141.
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rafii Bejsce (dawne woj. kieleckie)16. Recenzent docenił nowatorstwo metodyczne 
Piaseckiego, polegające na zastąpieniu metody rekonstrukcji rodzin na podstawie 
informacji z ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów kartotekami dla poszczególnych 
osób. Na tak zwaną „kartę osobnika” nanoszono wszystkie dotyczące go infor-
macje zaczerpnięte z ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, a następnie wybrane 
zakodowane dane wprowadzono do pamięci komputera i opracowano materiał ko-
rzystając z programów komputerowych. Mankamentem tej metody była, jak pisze 
Kuklo17, „mniejsza jej przydatność w badaniach demograficzno–historycznych” 
(w badaniach struktury rodziny, stratyfikacji społecznej itp.). Zdaniem recenzenta, 
uniemożliwiło to osadzenie uzyskanych wyników w szerszym kontekście społecz-
nym. Ponadto krytyce poddany został sposób prezentacji materiałów źródłowych18.

Jakkolwiek krytycznie oceniano stosowaną przez antropologów metodykę ba-
dań populacji historycznych, wydaje się, że po dokonaniu oceny rzetelności mate-
riałów metrykalnych oraz zachowaniu stosownej ostrożności w interpretacji uzy-
skanych wyników, można z powodzeniem zastosować ją do badania przeszłości 
populacji.

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na następujących zagadnie-
niach: a). jak antropolog wykorzystuje informacje z metrykalnych ksiąg urodzeń, 
małżeństw i zgonów do charakterystyki populacji historycznych; b). w jaki sposób 
pokonuje on wiele ograniczeń metodologicznych wynikających ze specyfiki mate-
riału metrykalnego.

ANALIZA UMIERALNOŚCI

1. WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW

Umieralność w historycznych populacjach z ziem polskich jest obiektem stu-
diów tak historyków, jak demografów19, zaś jako fragment dynamiki biologicznej 

16 E. P i a s e c k i, Ludność parafii bełskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVII–
XX w. Studium demograficzne, Warszawa 1990.

17 C. K u k l o, recenzja z:  E. P i a s e c k i, Ludność parafii bełskiej, s. 139.
18 Ibidem.
19 Np.: S. B o r o w s k i, Zgony i wiek zmarłych w Wielkopolsce w latach 1806–1914, „Przeszłość 

Demograficzna Polski”, t. I, 1967, s. 111–130; idem, Emigracja z ziem polskich pod panowaniem nie-
mieckim w latach 1815–1914, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. II, 1968, s. 139–167; idem, 
Procesy demograficzne w mikroregionie Czacz w latach 1598–1975, „Przeszłość Demograficzna 
Polski”, t. IX, 1976, s. 95–156; E. B r o d n i c k a, Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej poło-
wie XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. III, 1970, s. 179–202; K. Górna, Analiza de-
mograficzna metryk dolnośląskiej parafii Rząśnik z lat 1794–1874, „Przeszłość Demograficzna 
Polski”, t. XVII, 1987, s. 197–200; M. K ę d e l s k i, Ewolucja umieralności i trwania życia ludności 
miasta Poznania w wiekach XIX i XX, „Studia Demograficzne”, t. II, 1986, s. 3–27; idem, Rozwój de-
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populacji historycznych stanowi obiekt zainteresowania antropologów20. Ci ostatni 
wielokrotnie posiłkują się metodologią z zakresu demografii.

Podstawą analizy natężenia umieralności jest surowy współczynnik zgo-
nów WZ. Obrazuje on rzeczywisty poziom umieralności, będący wypadkową dzia-
łania wszystkich wpływających nań czynników i określa liczbę zgonów w analizo-
wanym okresie, odniesioną do liczby ludności żyjącej w tym czasie. Warto dodać, 
że na jego wartość mają wpływ zmiany poziomu umieralności w poszczególnych 
grupach wieku i płci, jak i zmiany struktury ludności żyjącej według wieku i płci21. 
Obliczone na podstawie danych o umieralności, zaczerpniętych z parafialnych 
ksiąg zgonów, wartości surowych współczynników zgonów dla różnych obszarów 
Polski XVIII i XIX w. kształtowały się w granicach od około 20‰ (tereny wiejskie) 
do przeszło 30‰ (robotnicze dzielnice Poznania, np. z parafii św. Małgorzaty) 
(zob. Tablica 1)22. 

Surowe współczynniki zgonów były w dużej mierze kształtowane przez umie-
ralność niemowląt. Stąd historycy, demografowie i antropologowie opierają swoje 
analizy na wartościach współczynników zgonów niemowląt, uwzględniając zwy-
kle dwie składowe tego miernika: współczynnik umieralności neonatalnej (zgonów 
noworodków liczących mniej niż 28 dni, niekiedy jeden miesiąc) i postneonatalnej 
(zgonów niemowląt liczących nie więcej niż 1 rok do ogólnej liczby żywych uro-
dzeń)23. W ocenie wczesnej umieralności niemowląt wykorzystywany jest czasami 
współczynnik umieralności perinatalnej, wyrażający stosunek urodzeń martwych 
i zgonów w pierwszym tygodniu życia do ogólnej liczby urodzeń żywych i mar-
twych. Innymi słowy odzwierciedla on umieralność okołoporodową24.

mograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, Poznań 1992; idem, Stosunki ludnościowe 
w latach 1815–1918, [w:] Dzieje Poznania, 1793–1918, red. J. T o p o l s k i, L. T r z e c i a k o w s k i, 
t. II, Warszawa–Poznań 1994, s. 222–270; K. M a k o w s k i, Rodzina poznańska w I połowie XIX wie-
ku, Poznań 1992; E. P i a s e c k i, op. cit.; S. R e j m a n, Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–
1880. Studium demograficzno–historyczne, Rzeszów 2006; S. Wa s z a k, Dzietność rodziny miesz-
czańskiej i ruch naturalny miasta Poznania w XVI wieku i w XVII wieku, „Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych”, t. XVI, 1954, s. 316–348.

20 Np.: A. B u d n i k , op. cit.; M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej 
dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej. I–III; G. L i c z b i ń s k a, Umieralność wśród katolickiej; 
G. L i c z b i ń s k a, A. S o s i n k o, A. B u d n i k, op. cit.; K. M o d r z e w s k a, op. cit.; E. A. P u c h, 
Dynamika biologiczna polskich społeczności.

21 J. Z. H o l z e r, Demografia, Warszawa 2003.
22 Np. A. B u d n i k, I. G u m n a,  G. L i c z b i ń s k a, Dynamika biologiczna XIX–wiecznych popu-

lacji wiejskich…; E. A. P u c h , Dynamika biologiczna polskich społeczności; M. H e n n e b e r g, 
Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej. I.; G. L i c z -
b i ń s k a, Umieralność wśród katolickiej.

23 J. Z. H o l z e r, op. cit.
24 Ibidem; K. A. L y n c h, J. B. G r e e n h o u s e, Risk factors for Infant Mortality in Nineteenth 

Century Sweden, „Population Studies”, t. XLVIII, 1994, s.117–133.
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Badacze zgodnie podkreślają, że bardzo złe warunki sanitarno–epidemiolo-
giczne — brak higieny, ograniczony dostęp do opieki medycznej — stwarzały 
w XIX w. zagrożenie zdrowia i życia, na które narażony był w pierwszej kolejności 
nieodporny i wątły organizm niemowlęcia. Szczególnie złe warunki życia pano-
wały w dużych, uprzemysławiających się miastach. W XIX w. odnotowano w nich 
zdecydowanie wyższą umieralność niemowląt niż w małych miasteczkach i na 
wsiach. Na ziemiach polskich tego okresu wartości współczynnika zgonów nie-
mowląt kształtowały się na poziomie od około 140‰ (osady: Kuźnica i Jastarnia 
z Półwyspu Helskiego) do nawet przeszło 380‰ (przeludnione i pozbawione in-
frastruktury robotnicze dzielnice Poznania) (Tablica 1, s. 281)25.

2. TABLICE WYMIERALNOŚCI

Specyfika materiału metrykalnego ogranicza niekiedy demografom —ze wzglę-
du na ich metodę badawczą — możliwości przeprowadzenie niektórych analiz. Tak 
jest w przypadku budowania tablic wymieralności. Demograf konstruuje je uwzględ-
niając prawdopodobieństwo zgonów oraz strukturę ludności żyjącej. Problem 
w tym, że bardzo trudno o takie informacje w odniesieniu do małych, lokalnych 
populacji. Tymczasem warsztat metodologiczny zaproponowany przez antropologa 
pokonuje te niedogodności. Na podstawie liczb zmarłych w poszczególnych ka-
tegoriach wieku, uzyskanych z parafialnych ksiąg zgonów, antropolog odtwarza 
rozkład zmarłych i na jego podstawie buduje tablice wymieralności. Przyjmuje się 
dwie sytuacje modelowe: model populacji zastojowej i ustabilizowanej. Populacja 
zastojowa to szczególny rodzaj populacji ustabilizowanej, w której płodność i wy-
mieralność równoważą się, dając w rezultacie zerowy przyrost naturalny. W tym 
przypadku przy konstruowaniu tablic wymieralności wykorzystuje się klasyczną 
metodę Halleya26. W metodzie tej do ilościowego opisu zjawiska umierania za-
kłada się, że badani zmarli pochodzą z populacji zastojowej, a więc ich struktura 
według wieku dobrze reprezentuje natężenie wymieralności z wiekiem. Dla dłuż-
szych przedziałów czasu przyjęcie założenia o zastojowości populacji jest zbyt 
dużym uproszczeniem. Bliższy rzeczywistości okazuje się model populacji usta-
bilizowanej, w przypadku którego oblicza się parametry tablic wymieralności na 
podstawie rekonstrukcji rozkładu zmarłych po uprzednim wprowadzeniu poprawki 
na nie–zerową wartość przyrostu naturalnego27. Wydaje się, że tablice dla modelu 
populacji ustabilizowanych dają wiarygodny i rzetelny obraz umieralności. Np. dla 
rejencji gdańskiej oszacowano parametry tablic wymieralności zarówno metodą 
Halleya, jak i zalecaną przez demografów metodą prawdopodobieństw zgonów 
z uwzględnieniem struktury ludności żyjącej. Wysoka wartość współczynnika ko-

25 A. B u d n i k, op. cit.; G. L i c z b i ń s k a, Infant and Child; eadem, Umieralność wśród katolickiej.
26 G. A c s á d i, J. N e m e s k é r i, History of Human Life Span and Mortality, Budapest 1970.
27 J.Z. H o l z e r, op. cit.; R. P r e s s a t, Analiza demograficzna, Warszawa 1966.
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relacji, uzyskana dla parametrów tablic wymieralności wyliczonych przy zastoso-
waniu obu metod, świadczy o zgodności otrzymanych wyników28.

Tablice wymieralności, oferując szereg parametrów, dają znacznie pełniejszy 
statystyczny obraz procesu wymierania, niż ten uzyskany z analiz współczynni-
ków zgonów. Najbardziej informatywną funkcją tych tablic, wyrażającą w synte-
tyczny sposób stosunki wymieralności, jest oczekiwane dalsze trwanie życia ex. 
Najczęściej podaje się wartość e0 — czyli oczekiwane dalsze trwanie życia nowo-
rodka, a więc osoby w wieku 0 lat. Parametr ten informuje, ile lat ma potencjalnie 
do przeżycia przeciętna osoba w danej populacji w momencie narodzin29. Tablica 2 
prezentuje wartości oczekiwanego dalszego trwania życia noworodka wyliczone 
z odtworzonego rozkładu zmarłych, na podstawie liczb zmarłych w klasach wieku, 
zaczerpniętych z parafialnych ksiąg zgonów po uprzednim wprowadzeniu popraw-
ki na wartość przyrostu naturalnego. Widać wyraźne zróżnicowanie miasto–wieś 
w zakresie wartości e0. W XIX w. na wsi wartość oczekiwanego dalszego trwania 
życia noworodka przekraczała nawet 40 lat, natomiast w robotniczej parafii św. 
Małgorzaty w Poznaniu była ona szokująco niska i wynosiła jedynie 16,1 lat30. 
Na bardzo zły stan biologiczny poznańskiej parafii złożyła się wysoka umieral-
ność niemowląt i dzieci. Parafia charakteryzowała się dramatycznie złą sytuacją 
mieszkaniową i sanitarno–epidemiologiczną. Podobnie rzecz się miała w innych 
miastach, które w tym czasie także cierpiały na niedostatki w zakresie infrastruk-
tury i przez to stwarzały zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast wioski i małe mia-
steczka charakteryzowały się przede wszystkim mniejszą gęstością zaludnienia 
i nie skażonym jeszcze środowiskiem, co przełożyło się na niższą umieralność nie-
mowląt i małych dzieci, a tym samym na wyższe wartości oczekiwanego dalszego 
trwania życia noworodka.

3. SPOSOBNOŚĆ DO DZIAŁANIA SELEKCJI NATURALNEJ

Na podstawie materiałów metrykalnych można obserwować sposobność do 
działania selekcji naturalnej przez jeden z jej komponentów — zróżnicowaną 
wymieralność. W praktyce mierniki sposobności do działania selekcji naturalnej 
przez zróżnicowaną wymieralność oblicza się na podstawie parametrów tablic 

28 A. B u d n i k, G. L i c z b i ń s k a, Mortality in the populations of Danzig and the District of 
Danzig (Regierungsbezirk Danzig) in the second half of the nineteenth century, „Anthropological 
Review”, t. LX, 1997, s. 13–24.

29 Bardzo często bierze się pod uwagę również inne parametry tablic wymieralności, np. frakcję 
zmarłych dx — parametr oznaczający procent zmarłych w określonej grupie wieku, frakcję dożywają-
cych dolnej granicy x–tej klasy wieku (lx), prawdopodobieństwo zgonów qx, czyli parametr informują-
cy o tym, że zgon osobnika nastąpił w określonej klasie wieku x.

30 A. B u d n i k, op. cit.; M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewięt-
nastowiecznej populacji wiejskiej. I.; G. L i c z b i ń s k a, Infant and Child; eadem, Umieralność wśród 
katolickiej.
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wymieralności. Wykorzystuje się trzy mierniki: współczynnik Im Crowa, wskaź-
nik stanu biologicznego populacji Ibs i współczynnik reprodukcji potencjalnej Rpot. 
Mierniki sposobności do działania selekcji naturalnej są doskonałym odbiciem sy-
tuacji ekologicznej w populacjach historycznych. Pierwszy z nich (wskaźnik Im 
Crowa) uwzględnia jedynie umieralność osób niedojrzałych płciowo, a więc dzieci 
przed osiągnięciem 15 roku życia31, natomiast pomija umieralność osób dorosłych. 
Pełniejszą informację o umieralności daje wskaźnik stanu biologicznego popula-
cji Ibs, którzy bierze pod uwagę zarówno umieralność osób niedojrzałych płcio-
wo jak i tych w wieku reprodukcyjnym (umownie od 15 roku życia). Składową 
wskaźnika Ibs jest współczynnik reprodukcji potencjalnej Rpot. Jest on definiowany 
jako miara sposobności do działania selekcji naturalnej przez zróżnicowaną wy-
mieralność osób dorosłych32. Scharakteryzowane powyżej mierniki są wypadkową 
warunków wymieralności w badanych populacjach i potwierdzają obraz umieral-
ności, jaki wyłania się z analiz współczynników zgonów, umieralności niemowląt 
i parametrów tablic wymieralności. W Tablicy 3 przedstawione zostały wartości 
mierników sposobności do działania selekcji naturalnej obliczone na podstawie 
parametrów tablic wymieralności. Najmniej korzystnie wypadły one w ubogiej 
katolickiej parafii św. Małgorzaty w Poznaniu. Szczególnie współczynnik Crowa 
osiągnął tam bardzo wysoką wartość i potwierdził wykazaną wcześniej dużą umie-
ralność niemowląt i małych dzieci (patrz Tablica 1). Wartość innego miernika — Ibs 
wskazuje, że jedynie 24% populacji miało szanse na reprodukcję33. Przyczyną złej 
kondycji biologicznej mieszkańców omawianej parafii były wspomniane drama-
tycznie złe warunki sanitarno–epidemiologiczne, mieszkaniowe oraz warunki pra-
cy. Przypomnijmy, że w populacjach wiejskich uzyskano korzystniejsze wartości 
mierników umieralności i oczekiwanego dalszego trwania życia noworodka, niż 

31 Dokładniej, wskaźnik Im Crowa oznacza proporcję liczby dzieci, które nie dożyły wieku repro-
dukcyjnego (Pd) do liczby dzieci, które ten wiek osiągnęły (Ps) i oblicza według formuły: Im = Pd/Ps. 
Dodajmy, że jako początek okresu reprodukcyjnego przyjmuje się umownie 15 rok życia; vide rów-
nież: J. F. Crow, Some Possibilities for Measuring Selection Intensities in Man, „Human Biology”, 
t. XXX, z. 1, 1958, s. 763–775.

32 Wskaźnik stanu biologicznego populacji Ibs oblicza się według wzoru: Ibs=1-∑dxsx, gdzie dx 
— oznacza frakcję zmarłych w wieku x, ω — wiek najstarszego osobnika w grupie, sx — wskaźnik 
tzw. straty rozrodczej, definiowany jako prawdopodobieństwo nie posiadania całkowitej liczby potom-
stwa przez osoby w wieku x, wynikający z „archetypu płodności” dla populacji niemaltuzjańskich. 
Współczynnik reprodukcji potencjalnej Rpot jest opisywany formułą: Rpot=1-∑dxsx. Symbole we wzo-
rze zostały wyjaśnione w przypisie powyżej. Wartości Ibs i Rpot zamykają się w przedziale od 0 do 1; 
vide: M. H e n n e b e r g, Notes on the reproduction possibilities of human prehistorical populations, 
„Przegląd Antropologiczny”, t. XLI, 1975, s. 75–89; idem, Reproductive possibilities and estimations 
of the biological dynamics of earlier human populations, [w:] The Demographic Evolution of Human 
Populations, red.: R. H. Wa r d, K. M. Weiss, London–New York–San Francisco 1978, s. 41–48; 
M. H e n n e b e r g, J. P i o n t e k, Biological state index of human groups, „Przegląd Antropologiczny”, 
t. XLI, 1975, s. 191–201.

33 G. L i c z b i ń s k a, Umieralność wśród katolickiej.

x=0

ω

ω

x=15
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w przeludnionym środowisku wielkomiejskim (Tablice: 1–2), co odbiło się w war-
tościach mierników sposobności do działania doboru naturalnego (Tablica 3).

4. PRZYCZYNY ZGONÓW

W odniesieniu do populacji historycznych diagnozowanie chorób oraz nazew-
nictwo przyczyn zgonów nie było tak oczywiste i jednoznaczne jak współcześnie. 
Niedostateczna wiedza medyczna, brak znajomości fizjologii, patologii czy epide-
miologii były przyczyną stosowania nazewnictwa opartego na objawach choroby 
bądź nazwie części ciała, której dotykała choroba. Przyczyna zgonu w dużej mie-
rze odzwierciedlała poziom ówczesnej wiedzy medycznej34. 

Fala gorących dyskusji wokół nazewnictwa przyczyn zgonów w populacjach hi-
storycznych oraz problemów związanych z badaniem trendów w czasie w odniesie-
niu do przyczyn zgonów przetaczała się na łamach czasopism fachowych. Badacze 
podejrzewali, że trendy takie, o ile w ogóle istniały, były zaburzone, gdyż podczas 
przechodzenia do każdego nowego systemu klasyfikacyjnego ICD (International 
Classification of Diseases)35, dokonywano zmian w nazewnictwie chorób oraz ich 
przeszeregowań ich do innych kategorii36. Judith Wo l l e s w i n k e l – v a n  d e n 
B o s c h  z współpracownikami podjęła próbę dopasowania do siebie niektórych 
przyczyn zgonów z różnych systemów klasyfikacyjnych, które pojawiły się na 

34 M. N o w a c z y k, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2005.
35 International Classification of Diseases (ICD; pol. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób) — 

międzynarodowy system diagnozy nozologicznej; w Polsce od 1996 r. obowiązuje opracowana przez 
WHO tzw. ICD–10.

36 T. B. G a g e, Are Modern Environments Really Bad for Us? Revisiting the Demographic and 
Epidemiologic Transitions, „Yearbook of Physical Anthropology”, t. XLVIII, 2005, s. 96–117; 
D. A. H e r r i n g, R. D. H o p p a, Endemic tuberculosis among nineteenth century Cree in the central 
Canadian subarctic, „Perspectives in Human Biology”, t. IV, 1999, s. 189–199; J. H. W o l l e s -
w i n k e l – v a n  d e n  B o s c h, C. W. N. L o o m a n, F. W. A. v a n  P o p p e l, J. P. M a c k e n b a c h, 
Cause–Specific Mortality Trends in The Netherlands, 1875–1992: A Formal Analysis of the 
Epidemiologic Transition, „International Journal of Epidemiology”, t. XXVI, 1997, z. 4, s. 772–781; 
J. H. Wo l l e s w i n k e l – v a n  d e n  B o s c h , F. W. A. v a n  P o p p e l , C. W. N. L o o m a n , 
J. P. M a c k e n b a c h , Determinants of infant and early childhood mortality levels and their decline in 
The Netherlands in the late nineteenth century, „International Journal of Epidemiology”, t. XXIX, 
2000, s. 1031–1040; J. H. Wo l l e s w i n k e l – v a n  d e n  B o s c h, F. W. A. v a n  P o p p e l, 
J. P. M a c k e n b a c h, Reclassifying Causes of Death to Study the Epidemiological Transition in the 
Netherlands 1875–1992, „European Journal of Population”, t. XII, 1996, s. 327–361; J. H. W o l l e s -
w i n k e l–v a n  d e n  B o s c h, F. W. A. van P o p p e l, E. T a b e a u, J. P. M a c k e n b a c h, Mortality 
decline in the Netherlands in the period 1850–1992: A turning point analysis, „Social Science 
& Medicine”, t. XLVII, 1998, s. 429–443; J. H. Wo l l e s w i n k e l–v a n  d e n  B o s c h, F. W. A. v a n 
P o p p e l, C. W. N. L o o m a n, J. P. M a c k e n b a c h, The role of cultural and economic determinants 
in mortality decline in the Netherlands, 1875/1879–1920/1924: a regional analysis, „Social Science 
& Medicine” t. LIII, 2002, s. 1439–1453.
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przestrzeni 120 lat. Wykazano istnienie ciągłości nozologicznej w odniesieniu do 
wielu przyczyn zgonów, zaś jej brak odnotowano jedynie dla 10% przypadków. 
Potwierdzono zarazem, że nie ma żadnych przeszkód, aby prowadzić analizy przy-
czyn zgonów i zachorowalności na podstawie dziewiętnastowiecznych ksiąg me-
trykalnych i statystyk medycznych. Dodajmy, że badania takie są niezmiernie waż-
ne, gdyż pozwalają ocenić kondycję zdrowotną populacji historycznych37. 

W odniesieniu do populacji historycznych z ziem polskich nie sposób sprostać 
współczesnej definicji zdrowia podanej przez WHO, w świetle której zdrowie jest 
„pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym a nie tylko brakiem 
choroby lub niedomagania”38, gdyż trudno o materiały o stanie zdrowia. Wiele para-
fialnych ksiąg zgonów zawiera jedynie informacje o przyczynach zgonów parafian 
i na ich podstawie można próbować oceniać zdrowie w populacjach historycznych. 
Próba taka daje na pewno zniekształcony obraz rzeczywistości. Specyfika materiału 
metrykalnego nie pozwala bowiem na analizę zachorowalności w pełnym zakresie. 
Jednak księgi zgonów są jedynym źródłem informacji o poziomie społeczno–kultu-
rowym i — pośrednio — o stanie zdrowia populacji historycznych39. 

ANALIZY PŁODNOŚCI

Materiał metrykalny ogranicza badanie płodności populacji jedynie do płod-
ności małżeńskiej, co uniemożliwia posługiwanie się metodami stosowanymi 
w demografii. W przypadku populacji lokalnych sprawdza się metodyka oparta 
na analizie długości odstępów pomiędzy kolejnymi urodzeniami, czyli interge-
netycznych. Obserwacja długości odstępów urodzeniowych może być przydatna 
do określenia zdolności rozrodczej (fecundity)40. Zastosowanie powyższych me-
tod jest możliwe w przypadku, kiedy jesteśmy w stanie odtworzyć historię rodzin. 
Antropolog w sytuacji, kiedy nie dysponuje danymi o indywidualnych historiach 
rodzin, wyprowadza mierniki płodności wykorzystując dane o umieralności. W tej 
sytuacji korzysta z oszacowanych parametrów tablic wymieralności oraz warto-
ści przyrostu naturalnego41. Dzięki takiemu zabiegowi może uzyskać szereg miar 

37 J. H. Wo l l e s w i n k e l – v a n  d e n  B o s c h, F. W. A. v a n  P o p p e l, J. P. M a c k e n b a c h, 
Reclassifying causes of Deaths.

38 Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International 
Health Conference, New York, 19–22 June 1946, signed by the representatives of 61 States (Official 
Records of the World Health Organization, 2, 100) and entered into force on 7 April 1948, New York 
1948.

39 G. L i c z b i ń s k a , Umieralność wśród katolickiej.
40 A. B u d n i k, op. cit.; M. H e n n e b e r g, Intensywność działania doboru naturalnego przez róż-

nicową płodność w populacjach ludzkich–ocena ilościowa, „Przegląd Antropologiczny”, t. XLVI, 
1980, z. 1, s. 21–60; E. A. P u c h, Dynamika biologiczna polskich społeczności.

41 Np.: A. B u d n i k, op. cit.; A. B u d n i k, M. H e n n e b e r g, Demografia małych populacji 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



277KSIĘGI PARAFIALNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI

płodności, m.in.: surowy współczynnik urodzeń CBR wyrażający stosunek liczby 
urodzeń w badanej populacji do liczby ludności w tej populacji, przeciętny współ-
czynnik płodności według wieku f oznaczający stosunek liczby żywych urodzeń 
z kobiet w wieku x do liczby wszystkich kobiet w tym wieku, średnią wielkość 
rodziny MFS czyli średnią liczbę dzieci urodzonych przez kobietę z danej popu-
lacji, współczynnik płodności całkowitej TRF określający liczbę żywych urodzeń 
przypadającą na kobietę dożywającą do końca wieku reprodukcyjnego, średnią 
długość odstępu intergenetycznego A czyli długość odstępów pomiędzy kolejnymi 
urodzeniami42. 

Mierniki płodności bazujące na wartościach funkcji biometrycznych tablic 
wymieralności oraz przyrostu naturalnego zrekonstruowano dla populacji kaszub-
skich z drugiej połowy XIX i początku XX w., w przypadku których powtarzalność 
nazwisk i imion osób uniemożliwiała zrekonstruowanie historii rodzin43. 

SEZONOWOŚĆ ZJAWISK BIOLOGICZNYCH

Sezonowość jest to pewien określony czas, w którym zachodzą — między in-
nymi — procesy biologiczne. Sezonowości zjawisk biologicznych możemy doszu-
kiwać się również w odniesieniu do człowieka, gdyż wszelkie zmiany dokonujące 
się w obrębie gatunku ludzkiego charakteryzują się pewnymi zależnościami i za-
chodzą w mniej lub bardziej ściśle sprecyzowanym czasie. Badacze wykazali, że 
w ciągu roku wszystkie składowe ruchu naturalnego (zawieranie małżeństw, uro-
dzenia i zgony) ulegają silnym wahaniom sezonowym44. Księgi metrykalne pozwa-
lają na badanie sezonowości zjawisk biologicznych, a następnie na wnioskowanie 
o i ich uwarunkowaniach kulturowych, ekologicznych i biologicznych.

Na przykład pojawiające się w populacjach historycznych nadwyżki zgonów 
w ciągu roku, pomimo że człowiek stara się ograniczać umieralność, pokazu-
ją adaptacyjne możliwości populacji do warunków środowiska. W badanych pa-
rafiach: katolickich i ewangelickiej Poznania drugiej połowy XIX w. wystąpiły 
letnie szczyty umieralności będące skutkiem częstszych zgonów na choroby za-

w badaniach antropologicznych: wymieralność, płodność i wielkość rodziny, [w:] Współczesna antro-
pologia fizyczna, red.: B. J e r s z y ń s k a, K. K a c z a n o w s k i, Poznań 2009, s. 21–34; K. M.  We i s s, 
A Method for Approximating Age–Specific Fertility in the Construction of Life Tables for Anthro-
pological Populations, „Human Biology”, t. XLV, 1973, 195–210.

42 Np.: A. B u d n i k, op. cit.; A. B u d n i k, M. H e n n e b e r g, op. cit; K. M. We i s s, op. cit.
43 A. B u d n i k, op. cit.
44 Np. ibidem; A. B u d n i k, G. L i c z b i ń s k a, op. cit.; M. D o m ż o l, op. cit.; G. G r a l l a, 

Urodzenia i zgony w parafii Ziemięcice w powiecie gliwickim w latach 1651–1888, „Przegląd 
Antropologiczny”, t. XL, 1974, s. 369–374; M. H e n n e b e r g, J. K o z a k, op. cit.; G. L i c z b i ń s k a, 
Infant and Child; eadem, Umieralność wśród katolickiej; G. L i c z b i ń s k a, A. B u d n i k, A. S o -
s i n k o, op. cit.; E. P i a s e c k i, op. cit.; E. A. P u c h , Dynamika biologiczna polskich społeczności.
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kaźne, w tym zgonów niemowląt na choroby zakaźne przewodu pokarmowego. 
Wśród osób starszych częstszą umieralność odnotowano w miesiącach zimowych. 
Główną jej przyczyną były schorzenia układu krążenia i układu oddechowego45. 
Z kolei w wiejskich populacjach: Płużnicy Wielkiej i Wielkich Drogach nadwyżka 
zgonów wystąpiła w miesiącach zimowych i na przednówku, zaś wiosną obserwo-
wano stopniowy spadek liczby zgonów, aż do minimum latem. Na taki wzorzec 
miały wpływ nie tylko warunki klimatyczne zimą i wczesną wiosną, ale także ilo-
ściowe i jakościowe niedobory żywności wśród najbiedniejszych46.

Urodzenia również wyróżniają się sezonowymi fluktuacjami. Sezonowość 
urodzeń jest rezultatem tak predyspozycji biologicznych osobnika, jak i specy-
ficznych uwarunkowań kulturowych, regulujących w ciągu roku aktywność roz-
rodczą człowieka. W dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii Szczepanowo nad-
wyżki urodzeń przypadały na miesiące jesienno–zimowe, najmniej absorbujące 
pracami polowymi (poczęcia w ciągu poprzedzającej zimy). Najmniej urodzeń 
odnotowano z kolei w maju. W parafii szczepanowskiej maksimum poczęć nie-
ślubnych przypadało na późną wiosnę i lato (nadwyżka urodzeń w lutym i mar-
cu), „kiedy to istniało najwięcej możliwości ukrycia faktu odbywania stosunków 
pozamałżeńskich”47.

Spośród wszystkich składowych ruchu naturalnego, małżeństwa są jedynym ele-
mentem, który całkowicie podlega woli człowieka, czyli pozostaje pod bardzo silnym 
oddziaływaniem systemu kulturowego. Najczęściej podkreślane w literaturze zmienne, 
wpływające na sezonowe zawieranie związków małżeńskich to: lokalne zwyczaje, sezo-
nowość wykonywanej pracy (zwłaszcza w rolnictwie), związane z tym na ogół względy 
ekonomiczne oraz ograniczenia religijne. W XIX stuleciu w społecznościach katolickich 
z terenów rolniczych najwięcej ślubów zawierano późną jesienią. Wcześniej ludność za-
kończyła już prace polowe w gospodarstwie rolnym i zebrała plony. Był to zatem naj-
dogodniejszy termin dla zawarcia ślubu i wyprawienie wesela48. Okres Wielkiego Postu 
(marzec) i Adwentu (grudzień) był wyłączony przez Kościół z uroczystości weselnych49. 
W parafii Dziekanowice na przełomie XIX i XX w. szczyt zawierania małżeństw przypa-
dał na listopad, tj. przed Adwentem. Podobny wzorzec zaobserwowano parafii bejskiej, 
populacjach kaszubskich, Płużnicy Wielkiej oraz Wielkich Drogach50.

Dodajmy, że księgi parafialne pozwalają studiować zależności pomiędzy mie-
siącem urodzenia i miesiącem zgonu, czy też datą zawarcia ślubu a czasem przyj-

45 G. L i c z b i ń s k a, Umieralność wśród katolickiej.
46 E. A. P u c h, Dynamika biologiczna polskich społeczności.
47 M. H e n n e b e r g, J. K o z a k, op. cit., s. 28.
48 M. D o m ż o l, op. cit.
49 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
50 M. D o ż o l, op. cit.; E. P i a s e c k i, op. cit; A. B u d n i k, op. cit.; A. E. P u c h, Dynamika bio-

logiczna polskich społeczności.
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ścia na świat pierwszego dziecka. Wymaga to jednak uprzedniego odtwarzania in-
dywidualnych historii rodzin.

SYSTEM KOJARZEŃ MAŁŻEŃSKICH ORAZ STAN I PRZEMIANY PULI GENÓW

W demografii natężenie zawierania małżeństw jest oceniane za pomocą współ-
czynnika małżeństw, który odnosi liczbę zawartych w danym okresie małżeństw do 
liczby ludności51. Parafialne księgi małżeństw dostarczają informacji o dacie ślubu, 
wieku w chwili ślubu, stanie cywilnym, pochodzeniu oraz miejscu zamieszkania 
nowożeńców. Ponieważ zawieranie małżeństw podlega silnym wpływom systemu 
kulturowego, antropolog, na podstawie informacji zaczerpniętych z rejestrów pa-
rafialnych, dokonuje oceny preferencji w doborze współmałżonków ze względu 
na wiek i różne zmienne społeczne (np. wykształcenie, wykonywany zawód) oraz 
ocenia sezonowość zawierania małżeństw.

Parafialne księgi małżeństw dają antropologom możliwość badania stanu 
i przemiany puli genów oraz stopnia izolacji genetycznej danej grupy ludzkiej. 
Informację o międzygrupowej wymianie genów badacze czerpią z analizy natę-
żenia egzogamii, promienia krzyżowań oraz rozkładów odległości małżeńskich52. 
Ocena egzogamii stanowi podstawowy element opisu struktury przestrzennej za-
wierania małżeństw. Współczynnik egzogamii m definiowany jest jako frakcja 
współmałżonków pochodzących z innych niż badana miejscowości do ogólnej 
liczby nowożeńców. Wartości tego współczynnika dla wybranych historycznych 
populacji z terenu Polski, obliczone na podstawie informacji zaczerpniętych z pa-
rafialnych ksiąg małżeństw, prezentuje Tablica 4. Najniższą wartość współczyn-
nika m odnotowano w Jastarni i Kuźnicy na Półwyspie Helskim. Sprzyjała temu 
długotrwała izolacja tych osad53. Początki jej przezwyciężenia i wzrost mobilności 
ludności na terenie Półwyspu miały miejsce dopiero w dwudziestoleciu między-
wojennym, gdy wybudowano linię kolejową łączącą Hel z Puckiem a w Jastarni 
Dom Zdrojowy dla turystów54.

Podobnie niską wartość współczynnika egzogamii uzyskano dla wiejskiej pa-
rafii Wielkie Drogi. W tym przypadku granice parafii i wsi stanowiły także silną 
barierę dla kojarzeń egzogamicznych55. Z kolei w parafii Dziekanowice wartości 
współczynników egzogamii były przeciętnie dwukrotnie większe niż w Wielkich 
Drogach jeszcze przed uwłaszczeniem. Oznacza to, że izolacja parafii została zła-

51 J. H. H o l z e r, op. cit.
52 A. B u d n i k, op. cit.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 E. A. P u c h, Dynamika biologiczna polskich społeczności.
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mana na długo przed wprowadzeniem pruskich reform agrarnych56. Na wsiach ob-
wodu Sierakowice współczynnik egzogamii osiągnął bardzo wysoką wartość 0,90, 
co również świadczyło o wysokiej społecznej mobilności ludności tego obsza-
ru57. Generalnie wzrost wartości współczynników egzogamii w czasie świadczył 
o otwieraniu się populacji na wpływy z zewnątrz, co w konsekwencji mogło pro-
wadzić do większej dynamiki wymiany partnerów małżeńskich.

Znacznie dokładniejszych informacji o kojarzeniu między partnerami z odle-
głych sobie jednostek populacyjnych daje analiza odległości małżeńskich. Badanie 
dystansu, z jakiego pochodzą małżonkowie dostarcza wiadomości o stopniu izolacji 
danej grupy, co pozwala ocenić stopień spokrewnienia mieszkańców danego osie-
dla, a finalnie wnioskować o stanie puli genów badanej populacji. W celu opisania 
stanu puli genów i określenia stopnia izolacji rozrodczej oszacowuje się współ-
czynniki spokrewnienia. Współczynnik spokrewnienia f dla danej grupy definio-
wany jest jako prawdopodobieństwo, z jakim dwa geny wzięte losowo od dwu róż-
nych osobników są identyczne ze względu na swoje pochodzenie58. Współczynniki 
spokrewnienia f można wyznaczyć na podstawie rozkładów małżeńskich oraz 
używając częstości identycznych nazwisk, czyli izonimii59. Dodajmy, że pewnych 
informacji o zróżnicowaniu pul genowych dostarcza także analiza natężenia za-
wierania małżeństw wielokrotnych (współczynników poligamii biologicznej Rp)60. 
Tablica 5 pokazuje wartości współczynników poligamii biologicznej w wybranych 
populacjach z ziemiach polskich drugiej połowy XIX w. We wszystkich przypad-
kach wynoszą one ponad jeden, co świadczy o zawieraniu małżeństw powtórnych. 

* * *

Księgi parafialne stanowią cenne źródło informacji o populacjach historycz-
nych, pozwalające połączyć wiedzę o kondycji biologicznej grup ludzkich z jej 
uwarunkowaniami kulturowymi i ich przemianami w czasie i przestrzeni. Nie dzi-
wi zatem rosnące zainteresowanie rejestrami metrykalnymi ze strony historyków, 
demografów i językoznawców. Wykorzystując właściwy sobie warsztat metodo-
logiczny, badacze odtwarzają przeszłość populacji wnioskują o zwyczajach panu-
jących w parafii, jej strukturze wyznaniowej i społecznej. Badanie populacji hi-

56 A. B u d n i k, I. G u m n a, G. L i c z b i ń s k a, op. cit.; M. D o m ż o l, op. cit.
57 A. B u d n i k, op. cit.
58 Ibidem.
59 Są to metody zaproponowane przez: Malècota i Henneberga; np.: A. B u d n i k, op. cit.; 

M. D o m ż o l, op. cit.; M. H e n n e b e r g, Breeding isolation between populations; theoretical model 
of mating distances distribution, „Studies in Physical Anthropology”, t. V, 1979, s. 81–94. Więcej 
o metodzie izonimii vide: A. B u d n i k, Genetic structure of historical and contemporary Kashubian 
populations in Poland, [w:] Human Population Genetics in Europe, red.: C. H. S u z a n n e  i E. B. B o -
d z  s á r, Budapest 2000, s. 39–58; R. D ą b r o w s k i, op. cit.

60 A. B u d n i k, Uwarunkowania stanu i dynamiki; M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicz-
nej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej populacji wiejskiej, II.
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storycznych na podstawie informacji z ksiąg metrykalnych to także wyzwanie dla 
antropologa. 

Informacje zaczerpnięte z ksiąg parafialnych pozwalają z dużym przybli-
żeniem ocenić kondycję zdrowotną populacji historycznych (analiza mierników 
umieralności, przeciętnego dalszego trwania życia, przyczyn zgonów oraz działa-
nia doboru naturalnego). Korzystając z ksiąg małżeństw można badać stopień izo-
lacji genetycznej oraz międzygrupową wymianę genów w populacjach historycz-
nych. Warsztat metodologiczny zaproponowany przez antropologa pozwala także 
odtwarzać płodność w sytuacji, kiedy brak informacji o historii rodzin. Natomiast 
studiowanie sezonowości zjawisk biologicznych oraz ich uwarunkowań kulturo-
wych, ekologicznych i biologicznych daje wgląd w poziom adaptacji populacji do 
warunków środowiska.

Tablica 1. Wartości surowych współczynników zgonów WZ (na 1000 mieszkańców oraz 
współczynnika zgonów niemowląt WZN (na 1000 żywo urodzonych) obliczone dla historycz-

nych ziem polskich na podstawie danych o umieralności z parafialnych ksiąg zgonów. 
Populacja WZ WZN Źródło

Jastarnia i Kuźnica (1875–1899) 21,4 139,1 Budnik 2005
Wsie obwodu Sierakowice (1875–1899) 21,3 175,5 Budnik 2005
Parafia Dziekanowice (1851–1909) 24,9 – Budnik i in. 2002
Poznań, kat. parafia św. Małgorzaty (1855–1874) 33,6 386,7 Liczbińska 2009
Poznań, ew. parafia św. Krzyża
(1855–1874) 27,3 293,1 Liczbińska 2009

Tablica 2. Wartości oczekiwanego dalszego trwania życia noworodka obliczone dla histo-
rycznych ziem polskich na podstawie danych o umieralności z parafialnych ksiąg zgonów.

Populacja e0

(1)
e

(2)
r 

(‰) Źródło

Jastarnia i Kuźnica (1875–1899) 27,37 41,17 13,8 Budnik 2005
Wsie obwodu Sierakowice 
(1875–1899) 22,11 31,11 16,2 Budnik 2005

Parafia Dziekanowice (1851–1903) 23,2 36,3 15,1 Budnik i in. 2002
Wielkie Drogi (1765–1899) 23,0 35,6 15,8 Puch 1993
Szczepanowo (1865–1874) 26,9 42,5 20,0 Henneberg 1977 
Poznań, kat. parafia św. Małgorzaty 
(1855–1874) 17,99 16,14 – 3,5 Liczbińska 2009

Poznań, ew. parafia św. Krzyża
(1855–1874) 25,44 28,03 7,7 Liczbińska 2009

1 — model populacji zastojowej; 2 — model populacji ustabilizowanej; r — współczynnik przy-
rostu naturalnego 
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Tablica 3. Wartości mierników sposobności do działania doboru naturalnego w wybranych 
populacjach historycznych (ustabilizowany model populacji*) obliczone na podstawie da-

nych o umieralności z parafialnych ksiąg zgonów. 
Populacja Im Rpot Ibs Źródło

Jastarnia i Kuźnica (1875–1899) 0,49 0,93 0,60 Budnik 2005
Wsie obwodu Sierakowice 0,76 0,88 0,50 Budnik 2005
Par. Dziekanowice (1851–1903) 0,54 0,85 0,55 Budnik i in. 2004
Szczepanowo (1865–1874) 0,75 0,82 0,46 Henneberg 1978 
Poznań, kat. parafia św. Małgorzaty (1855–1874) 2,47 0,83 0,24 Liczbińska 2009
Poznań, ew. parafia św. Krzyża
(1855–1874) 0,92 0,84 0,44 Liczbińska 2009

* Wartości r — patrz: Tablica 2; wartość r dla parafii Dziekanowice wynosi 15,1‰ (Budnik i in. 
2004).

Tablica 4. Wartości współczynników egzogamii (m) w historycznych populacjach polskich, 
obliczone na podstawie danych z parafialnych ksiąg małżeństw.

Populacja m Źródło
Jastarnia i Kuźnica (1875–1899) 0,24 Budnik 2005
Wsie obw. Sierakowice (1875–1899) 0,92 Budnik 2005
Parafia Dziekanowice (1851–1903) 0,62 Budnik i in. 2002
Szczepanowo (1820–1874) 0,50 Henneberg 1978
Płużnica Wielka, 2 poł. XIX w. 0,74 Puch 1993
Wielkie Drogi, 2 poł. XIX w. 0,33 Puch 1993

Tablica 5. Wartości współczynników poligamii biologicznej (Rp) w historycznych popu-
lacjach polskich obliczone na podstawie danych z parafialnych ksiąg małżeństw. 

Populacja Rp Źródło

Jastarnia i Kuźnica (1875–1919) 1,09 Budnik 2005
Wsie ob. Sierakowice (1875–1912) 1,19 Budnik 2005
Szczepanowo (1855–1874) 1,29 Henneberg 1977
Wielkie Drogi (1850–1899) 1,29 Puch 1993
Płużnica Wielka (1850–1899) 1,18 Puch 1993
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WŁODZIMIERZ BORODZIEJ
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Nowe książki o „wypędzeniach”

Spory wokół planowanego „Centrum przeciw Wypędzeniom” w Berlinie 
uświadomiły czytającej Europie, że dzieje przymusowych migracji na naszym 
kontynencie pozostają historią żywą. Claus L e g g e w i e  wręcz uznał „wypędze-
nia” za jeden z siedmiu kręgów pamięci, konstytuujących tożsamość Europy1. Tym 
bardziej warto przyjrzeć się nowościom na ten temat, opublikowanym poza Polską.

I. Pertii A h o n e n, Gustavo C o r n i, Jerzy K o c h a n o w s k i, Rainer 
S c h u l z e, Tamás S t a r k, Barbara S t e l z l – M a r x, People on the Move. Forced 
Population Movements in Europe in the Second World War and Its Aftermath, Berg, 
Oxford–New York 2008, s. 272.

Sześcioro autorów wspólnie napisało historię przymusowych przemieszczeń 
ludności w Europie w dekadzie po 1939 r. We wstępie zajmują się koncepcją no-
woczesnego narodu, traktatem wersalskim2 i grecko–turecką wymianą ludności 
po I wojnie światowej. Następny rozdział poświęcony jest przesiedleniom i wy-
pędzeniom inicjowanym przez III Rzeszę. Rozdział ten w znacznej mierze do-
tyczy okupowanej Polski, zawiera także podrozdział o deportacjach radzieckich. 
W części trzeciej podmiotem są satelici Rzeszy — Włochy, Węgry i Rumunia — 
oraz ich próby „etnicznego czyszczenia” terytoriów zajętych po 1939 r. Tematem 
rozdziałów czwartego i piątego są końcowy okres wojny i pierwsze lata powojen-
ne. Mowa tu głównie o wysiedleniach Niemców i wymianie ludnościowej wzdłuż 
nowej polskiej granicy zachodniej. Część szósta dotyczy głównie upamiętniania 
(bądź jego braku) przemieszczeń ludności w RFN i Polsce, w rozdziale końcowym 
mowa o robotnikach przymusowych w III Rzeszy.

1 C. L e g g e w i e  (wraz z A. L a n g), Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld 
wird besichtigt, München 2011.

2 Podobnie jak w literaturze przedmiotu, pojęcia „traktat wersalski” czy „Wersal” traktowane są 
poniżej jako symbol regulacji pokojowych po I wojnie światowej, bez wyliczania miejsc i sygnatariu-
szy kolejnych układów międzynarodowych.
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Książka przeszła bez echa, poza periodykami naukowymi praktycznie nie zo-
stała zauważona. Szkoda, jest to bowiem jedna z pierwszych prób europeizacji 
tematu — zarówno poprzez zakres geograficzny jak i dobór autorów. Z lektury 
mass mediów często wynika wrażenie, jakoby masowe i (na ogół) przymusowe 
przemieszczenia ludności stanowiły wśród historyków temat trudny, kontrowersyj-
ny, rozpatrywany przez pryzmat partykularnych doświadczeń narodu, do którego 
należy autor. „People on the Move” stanowi kolejny dowód, że jest inaczej: pro-
fesjonalni historycy bez trudu znajdują wspólny język, umożliwiający jednocze-
sny opis losów Niemców z Banatu, Polaków z Wołynia czy Ukraińców z Galicji 
Wschodniej. Nie ma mowy o relatywizacji czyjejkolwiek winy, chodzi natomiast 
o ukazanie jej kontekstu. Próby ujednolicenia poszczególnych terytoriów według 
kryterium etnicznego i wynikająca stąd odpowiedzialność za zbrodnię ma swoich 
autorów i realizatorów; niezależnie od kontekstu brak wątpliwości, kto jak się za-
chowywał. 

Jakie korzyści przynosi europeizacja tematu? Zacznijmy od ograniczeń: sku-
pienie się na terytoriach okupowanych przez III Rzeszę i jej sojuszników usuwa 
w cień analogiczne wątki w historii ZSRR. Stosunkowo słabo zaznaczone są wątki 
bałkańskie, choć Węgry, Rumunia i Jugosławia często pojawiają się w rozdzia-
łach 3 i 4. Dominują Niemcy (jako sprawcy i jako ofiary) oraz Polacy (poza akcją 
„Wisła” jako ofiary). Dalej, jest to historiografia kwantytatywna, operująca licz-
bami, nazwami geograficznymi i nazwiskami sprawców, wyprana z emocji i ocen. 
Rzadko zdarzają się próby analizy, jak ofiary radziły sobie z losem. Najwięcej 
dowiadujemy się w tym kontekście o Polakach (s. 119n. 125n.). Różnica między 
totalitarnymi planami germanizacji ogromnej większości kontynentu a narodowy-
mi planami homogenizacji rysuje się wyraźnie (choć np. w odnośnych rumuńskich 
planach mowa jest o ponad 5 mln ludzi „do przeniesienia”; s. 57n.), podobnie jak 
bezpośredni i pośredni wpływ pierwszych z tych planów na następne. Panorama 
nie jest pełna, ale nie mamy wątpliwości, że masowe przemieszczenia ludności nie 
są specyficzną cechą kilku historii bilateralnych. Specyficzne pozostaje natomiast 
miejsce wypędzeń w pamięci i polityce historycznej poszczególnych narodów, co 
czytelnik uprzytamnia sobie na przykładzie niemieckim i polskim. 

Osobnym, choć także paneuropejskim zjawiskiem jawi się wielomilionowa 
grupa robotników przymusowych w Rzeszy. W czasie wojny podzieleni byli na 
tych z Zachodu i tych ze Wschodu; do tych ostatnich, jeśli mierzyć losy skalą prze-
śladowań, zaliczyć trzeba również włoskich „internowanych” w latach 1943–1945. 
Po 1945 r. mamy do czynienia z innym podziałem: Francuzi, Włosi czy Polacy 
wracają do domu, gdzie ich losy co prawda mało kogo obchodzą, ale też nie wy-
różniają ich negatywnie. Natomiast ponad 5 mln obywateli ZSRR jest przedmio-
tem tzw. filtracji, w wyniku której 58% wolno wrócić do domu, prawie jedna piąta 
zostaje powołana do służby wojskowej, 14% trafia do kolejnej pracy przymusowej 
a 7% zostaje przekazanych w ręce NKWD (dane z 1 marca 1946, odnoszące się do 
4,2 mln osób, s. 185).
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Z obowiązku recenzenckiego wspomnijmy o błędach, których w książce o tak 
szerokim zakresie tematycznym i geograficznym nie sposób uniknąć: Gustáv Gratz 
nie był byłym ministrem spraw zagranicznych monarchii (s. 3). Przed 1 września 
1939 nie było w propagandzie III Rzeszy mowy o 50 tys. ofiar wśród volksdeut-
schów (s. 16). Już w 1940 r. trudno mówić o „dobrze naoliwionej organizacji logi-
stycznej” w kontekście akcji „Heim ins Reich” (s. 19), o czym czytamy zresztą na 
s. 113 n., 117 nn.

Czy Tyrolczycy Południowi rzeczywiście różnili się od innych Niemców za 
granicami Rzeszy trwałością zakorzenienia i brakiem izolacji od otoczenia (s. 20)? 
— rzecz do dyskusji. Prezentacja czechosłowackich wojennych planów usunięcia 
Niemców, napisana bez znajomości prac Detlefa B r a n d e s a  wypada, mówiąc 
oględnie, blado i nieprzekonująco (s. 62–66). Stwierdzenie, że pomysł ewakuacji 
Niemców z Europy Południowo–Wschodniej został wprowadzony w życie after 
[podkr. WB] the retreat of the Wehrmacht and the SS units (s. 71) to zapewne taki 
sam błąd tłumacza jak informacja, że obszar polskich ziem włączonych do Rzeszy 
to 919 tys. km2 (s. 22) czy wywód o 100 tys. Polaków, którzy przekroczyli Bug bez 
wiedzy władz w 1944 r. (s. 101). Nie wiadomo, po co autorzy informują o przesta-
rzałych szacunkach liczby ofiar radzieckich deportacji z okresu 1940–1941 (s. 74; 
w przyp. 75 na s. 240 dane te powtórzone zostają we właściwym kontekście). 
Wątpliwa w świetle obecnej wiedzy wydaje się teza, że doświadczenia niemieckich 
wypędzonych były przedmiotem collective forgetting and suppression, czego skut-
ki odczuwają rzekomo do dziś (s. 151; zob. omówienie następnej książki). Myli 
czytelnika zestawienie losu dwóch grup jeńców: Polaków pochodzenia żydowskie-
go i radzieckich (s. 172). Zbrodnia dokonana na jeńcach radzieckich jest faktem 
znanym. Natomiast szeregowi Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego byli 
raczej zwalniani (ich późniejszy los to inny rozdział) niż zabijani. Z kolei dla pol-
skiego oficera pochodzenia żydowskiego oflag stanowił — mimo szykan — być 
może najbardziej bezpieczne miejsce w całej okupowanej przez Niemcy Europie. 

Nie czepiajmy się szczegółów. „People on the move” to lektura nieefektow-
na, miejscami przytłaczająca danymi zbiorczymi, odległa od zachłyśnięcia się 
losem ofiar — porządna książka powstała poza narodowym porządkiem sporów. 
Zwróćmy uwagę na programowy niejako tytuł: tu naprawdę chodzi o ludzi, nie 
o ludność. Ponieważ ukazała się po angielsku, ma szanse stać się lekturą obowiąz-
kową na temat wypędzeń wszędzie w Europie — i poza nią.

II. Eva H a h n, Hans Henning H a h n, Die Vertreibung im deutschen Erin-
nern. Legenden, Mythos, Geschichte, Ferdinand Schöningh, Paderborn–München–
Wien–Zürich 2010, s. 839.

Eva i Hans Hennig Hahn od lat tworzą wyrazisty punkt odniesienia w dysku-
sjach nad tzw. wypędzeniem i pomysłami na jego upamiętnienie w Niemczech. 
Wielokrotnie prezentowali swój punkt widzenia, negujący potrzebę tworzenia no-
wego miejsca pamięci („Centrum przeciw Wypędzeniom”, „Widoczny Znak”), 
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wielokrotnie już podnosili, że chodzi — ich zdaniem — o wielką mistyfikację, 
niewiele mającą wspólnego z aktualnym stanem wiedzy historycznej. Po latach 
aktywnego uczestnictwa w debatach przedstawili opus magnum, zawierający im-
plicite zapis ich przekonań, explicite zaś — wielostronicową polemikę z obrazami 
wypędzeń obecnymi w mediach, polityce, przekazie popularnonaukowym i nauce.

Nie sposób streścić ponad 700 stron żywo napisanego tekstu (przypisy, w licz-
bie bodaj przekraczającej 2 tys., mieszczą się na 80 stronach). Analizowane są 
prace naukowe, artykuły prasowe, broszury propagandowe, reportaże, podręczniki 
szkolne, literatura piękna, wydawnictwa źródłowe (zwłaszcza jedno z nich, o czym 
niżej), programy partii politycznych i ziomkostw — jednym słowem, materiał z re-
guły publikowany, w zasadzie znany. W zasadzie, chodzi bowiem w większości 
o druki ulotne, na które w bibliotece „zwykłego” historyka brak miejsca, a w sfe-
rze publicznej tez nie wiodą długiego żywota. Autorom nie chodziło o klasyczne 
badania naukowe, w wypadku historii nowszej i najnowszej nieodmiennie związa-
ne z kwerendą archiwalną. Ich celem jest z jednej strony odtworzenie historii wy-
pędzonych, z drugiej — rekonstrukcja wspomnienia o wypędzeniu, czyli korpusu 
niemieckich tekstów na ten temat (s. 10) i jego — mówiąc wprost — destrukcja. 
Narracja o wypędzeniu charakteryzuje się bowiem, zdaniem autorów, wyjątkową 
odpornością na wszelką krytykę czy próby modyfikacji. Posługując się stwierdze-
niami empirycznie niesprawdzonymi i kilkoma stałymi elementami retorycznymi 
konstytuuje się „mit wypędzenia” (s. 10), niewiele mający wspólnego z procesem 
historycznym.

Rekonstrukcja mitu daje wynik mniej więcej następujący: na początku XX w. 
naród niemiecki — das deutsche Volk — jest wielki nie tylko liczbą. Dusi się na 
swoim ciasnym terytorium. Za granicami Rzeszy żyją miliony Niemców, też wy-
konujących wielkie dzieło cywilizacyjne, tyle że na konto innych państw (wspól-
not narodowych). Klęska w I wojnie światowej, której symbolem staje się Wersal, 
dramatycznie pogarsza sytuację: wielkie Niemcy zostają upokorzone, liczba krajan 
za granicą (Auslandsdeutsche) rośnie dramatycznie, ich los jest rzekomo strasz-
ny. Ruch nazistowski bezwzględnie i skutecznie wykorzystuje te wyobrażenia. 
Tworzy mit Volksgemeinschaft, wspólnoty aryjskich Niemców–obywateli Rzeszy, 
a Niemców za zagranicą przemianowuje na Volksdeutsche — niejako koresponden-
cyjnych, potencjalnych członków Wspólnoty Ludowej. Heimat staje się pojęciem 
nieprzetłumaczalnym, bo znajduje się wszędzie tam, gdzie żyją Niemcy (s. 117n.). 
Berlin zaprzęga reprezentacje polityczne Niemców poza granicami Rzeszy do 
rydwanu swojej polityki zagranicznej, najskuteczniej i najbardziej spektakular-
nie w wypadku tzw. Niemców Sudeckich. Karierę robi spokrewniony z Heimat 
powrót do ojczyzny (Heimkehr), który staje się po kolei udziałem Saary, Austrii, 
ziem czeskich i morawskich etc. (s. 118). Po 1944 r. Niemcy stają się zbiorową 
ofiarą zbrodniczych instynktów swoich wschodnich sąsiadów, przede wszystkim 
Polaków i Czechów, oraz komunistów różnej narodowości.
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Ważny element mitu stanowi uwiarygodnienie mitu po 1945 r. przez — na-
zwijmy to kolokwialnie — dobrych Niemców, czyli wrogów i ofiary III Rzeszy. 
Najbardziej prominentni to emigranci — socjaldemokrata Wenzel Jaksch i ks. 
Emmanuel J. Reichenberger („ojciec wypędzonych”; s. 35n.). Obaj uznawali Wersal 
za krzywdę, obaj odrzucali Poczdam jako jej spotęgowanie, obaj — niezależnie od 
intencji — legitymizowali swoimi życiorysami postulaty formułowane przez ich 
dawnych nazistowskich prześladowców, teraz występujących w roli rzeczników 
ofiar wypędzenia.

Jako miejsce narodzin oficjalnej pamięci o „wypędzenia” autorzy wskazują 
I Federalny Kongres Zjednoczonych Ziomkostw Wschodnioniemieckich, któ-
ry miał miejsce we kościele św. Pawła we Frankfurcie nad Menem 1 lipca 1950 
(s. 448–457). W kongresie wzięli udział prominentni politycy koalicji rządzącej, 
niespełna rok po uchwaleniu znanej „Karty Niemieckich Wypędzonych”. W prze-
ciwieństwie do Karty, kongres jest dziś zapomniany, ale Eva i Hans Henning Hahn 
zasadnie wyciągają wygłoszone wówczas przemówienia z archiwum. „Dziedzictwo 
niemieckiego Wschodu” uznane zostało za wspólne dobro RFN (a raczej wszyst-
kich Niemców), zabrakło jakiejkolwiek refleksji, kto tenże „niemiecki wschód” 
zniszczył. Proklamowany został cel wprowadzenia „prawa do ojczyzny” do prawa 
międzynarodowego jako instrumentu przyszłej rewizji granic. Całe zło wyrządzo-
ne w 1945 r. przez Wschód niewinnym ofiarom mówcy wywiedli z Wersalu i bra-
ku wiedzy aliantów zachodnich. Na potrzeby nowej państwowości powstała więc 
w szacownym kościele św. Pawła „zasadnicza struktura narracyjna mitu”, powie-
lanego przez kolejne dziesięciolecia przez polityków i media bez względu na stan 
wiedzy historycznej (s. 452n.).

Autorzy omawianej książki często odwołują się do liczb, a raczej do ich roli. 
Pokazują, że były i są one kształtowane dowolnie, bez względu na pracę history-
ków, a zarówno w podręcznikach, jak w przemówieniach polityków często znajdu-
jemy liczby skrajnie zawyżone (15–18 mln wypędzonych, w tym 2 do 6 mln ofiar 
śmiertelnych, s. 38–43).

W tym kontekście autorzy zajmują się także wypadkami jednostkowymi. 
Nemmersdorf, symbol zbrodni Armii Czerwonej w Prusach Wschodnich, przedsta-
wiają w świetle badań „rewizjonisty” Bernharda F i s c h a, negującego pierwotnie 
goebbelsowskie, lecz funkcjonujące do dziś w Niemczech, świecie anglosaskim, 
a także w Polsce przedstawienie i wyobrażenie o rozmiarach masakry. Jeśli wierzyć 
Fischowi, zginęło raczej 20 do 30 osób niż 60 do 70 (dane funkcjonujące w aka-
demickiej literaturze przedmiotu; s. 52–65), a okoliczności śmierci były zapewne 
nieco mniej drastyczne. Podobnie zawyżone — tylko na większą skalę — okazują 
się dane o ofiarach w Usti nad Łabą 31 lipca 1945, ponadto odmiennie wygląda 
w świetle nowszych badań mechanizm zbrodni. Autorzy rekonstruują także histo-
rię jednej z mistyfikacji w bestsellerze Jürgena T h o r w a l d a3,  w którym chodziło 

3 J. T h o r w a l d, Die große Flucht. Niederlage, Flucht und Vertreibung. Autorzy zaznaczają, że 
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nie tyle o liczbę ofiar, co o okrucieństwo Czechów (s. 79n.). W tle drastycznych 
opisów Eva i Hans Henning Hahn znajdują — w całej literaturze wspomnieniowej 
od Prus Wschodnich po Morawy — przekonanie autorów, że w czasie wojny oni 
(tj. Niemcy w ogóle) zachowywali się co najmniej przyzwoicie, przyczyną bestial-
stwa mogą więc być tylko cechy wrodzone sąsiadów; szczególną rolę pełnił zaś 
Edward Benesz jako uosobienie zakłamania i perfidii (s. 88–98).

Najciekawsze, a przy tym najmniej znane w Niemczech i za granicą, jest 
przedstawienie niemieckich migracji wewnątrz okupowanej Europy, skonfron-
towane z nazistowskim (później skutecznie implantowanym w RFN) autoportre-
tem „powrotu do Rzeszy” (s. 168–203, 210–235, 238–259). Poza czytelnikami 
Goetza A l y’ e g o  mało kto zdaje sobie sprawę zarówno z wpływu tej akcji na 
losy Polaków i Żydów jak i z miejscami dramatycznych przeżyć niemieckich prze-
siedleńców (trafny, choć trudno do przetłumaczenia śródtytuł „Der so genannte 
Menscheneinsatz als verkannter Menschenmissbrauch”, s. 173). Jeśli już mówić 
o wypędzonych, piszą autorzy, to o wypędzonych przez rodaków i własne państwo. 
Zwraca uwagę, że praktycznie pomijają oni udane przesiedlenia, np. wzmianko-
waną ledwie dwukrotnie ewakuację z tzw. Kraju Warty w pierwszych miesiącach 
1945 r. (s. 209, 281).

Autorzy przypominają na marginesie, że także emigranci z ZSRR i jego 
państw sukcesyjnych (ponad 2,3 mln osób w RFN do 2006 r.) przedstawiani są 
kolokwialnie jako „wypędzeni” lub ich potomkowie, a za ich politycznego patrona 
uważa się BdV (s. 235 nn.). 

Eva i Hans Henning Hahn podejmują ostrą polemikę z ogromną większością 
kolegów po fachu, zarzucając im przede wszystkim przejmowanie danych, per-
spektyw i liczb rodem z pisarstwa mitologicznego. Jako jeden z protagonistów nie 
będę w tym miejscu obiektywny, niemniej wskażę na dwóch przykładach, gdzie 
różnię się od autorów.

Druzgocącą krytykę słynnej „Dokumentacji wypędzenia” pod redakcją 
Theodora S c h i e d e r a  (passim, kulminacja s. 474n.) można jeszcze zrozumieć, 
choć niekoniecznie trzeba się z nią zgadzać. Była aktem zachodnioniemieckiej po-
lityki historycznej. Kto miał w ręku jej tomy  dotyczące Polski wie, że jest ona 
jednostronna (wyłącznie świadectwa niemieckie) i wybiórcza (jak każda publika-
cja źródeł). Nie epatuje natomiast okrucieństwem ani martyrologią, zawiera cenne 
relacje o życiu codziennym Niemców w cieniu klęski III Rzeszy. Istnieją za to 
inne publikacje, w których teza o zbrodniczym charakterze władzy Polaków czy 
innych przedstawicieli „Wschodu” wyłożona jest znacznie bardziej sugestywnie. 
Autorzy cytują ich sporo pokazując, jak znakomicie może funkcjonować w grun-
cie rzeczy zamknięty, nie poddający się korektom obieg informacji, w którym tezy 
przedwojennych rewizjonistów (czyli formacji dominującej do 1939 r.) przeplatają 

w dostępnym dziś w księgarniach wydaniu książki z 2005 r. (vollständige Taschenbuch Neuausgabe) 
mistyfikacja ta nie występuje.
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się z propagandą nazistowską, wyjątkami z „Dokumentacji”, propagandą neona-
zistowską, wreszcie z wątkami antyzachodnimi, antykomunistycznymi i przede 
wszystkim antysłowiańskimi, obecnymi w różnym (i zmiennym) stopniu w re-
toryce skrajnej (i nie tylko skrajnej) prawicy w RFN. Teza autorów idzie dalej. 
Chodzi im o zawłaszczenie przez taką właśnie zbitkę („mit”) wielkich obszarów 
przestrzeni publicznej w Niemczech, gdzie funkcjonuje ona jako prawda objawio-
na, mniej lub bardziej bezrefleksyjnie powtarzana przez media i polityków, którym 
do poglądów prawicowych często daleko (m.in. s. 514–561). Nie zaskoczy czytel-
nika, że kuźnią mitu były i są środowiska związane ze Związkiem Wypędzonych, 
przede wszystkim jego funkcjonariusze (włącznie z Eriką Steinbach), w pokoleniu 
poprzednim nierzadko aktywni po stronie ruchu i państwa nazistowskiego (passim, 
m.in. s. 627 nn., 650). Jest to wywód przekonujący, może niekoniecznie dyskre-
dytujący „Dokumentację”, raczej memento, że z publikowanych zbiorów źródeł 
wywołanych należy korzystać ostrożnie. Co odnosi się, jak wiadomo, nie tylko do 
dzieła Schiedera.

Zupełnie niesprawiedliwa jest natomiast krytyka Detlefa Brandesa (s. 98–103). 
Zdaniem autorów zatracił on proporcje badając archiwalia brytyjskie, czechosłowac-
kie i polskie — nie pojął, że praprzyczyną wysiedleń była polityka narodowo–socjali-
stycznych Niemiec, stąd — przywiązując nadmierną uwagę do rozmaitych papierów 
londyńskich — porusza się „po tradycyjnej linii zwyczajowych motywów wspomina-
nia wypędzenia” (s. 102). W innym miejscu autorzy bardzo obszernie relacjonują tzw. 
memorandum Mabbotta z maja 1940 r. (s. 323–326), któremu Brandes też poświęcił 
przed laty sporo uwagi4. Nie podejmuję się rozstrzygnąć, który z autorów trafniej od-
czytuje rolę dokumentu w późniejszych dyskusjach brytyjskich, ale naprawdę trudno 
Brandesowi zarzucić jego zlekceważenie. 

Podsumowując: Eva i Hans Henning Hahn połączyli konwencję dzieła pole-
micznego i naukowego. Włożyli ogromny wysiłek intelektualny i dokumentacyj-
ny w destrukcję mitu. Będą zapewne często cytowani przez zwolenników, a przez 
przeciwników odsądzani od czci i wiary jako kalający własne gniazdo, niezdolni 
do współczucia, element antypatriotyczny, „poputczycy” Polaków i Czechów, być 
może także jako kryptokomuniści. Sądzę, że autorzy zabrali się za tę książkę mając 
pełną świadomość, że omawiany przez nich mit przeżyje także ten atak.

III. Detlef B r a n d e s,  Holm S u n d h a u s e n,  Stefan T r o e b s t  (Heraus-
geber; in Verbindung mir Kristina K a i s e r o v a  und Krzysztof R u c h n i e  w i c z), 
Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische 
Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar 
2010, s. 799).

„Encyklopedia wypędzeń” powstała — w co trudno uwierzyć — w ciągu nie-
wielu lat. 308 haseł opracowało ok. 120 autorów z kilkunastu krajów. Obejmuje 

4 D. B r a n d e s, Der Weg zur Vertreibung 1938–1945, München 2001, s. 20, 49n.
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okres od pierwszej wojny bałkańskiej do pierwszych lat XXI w., czyli niemal rów-
no stulecie.

Tytułowa „Europa” rozciąga się od Algierii na południowym zachodzie, 
Alzacji i Lotaryngii na zachodzie po Danię i Finlandię na północy. Na południu 
sięga po Grecję i Imperium Osmańskie/Turcję, na wschodzie obejmuje cały obszar 
ZSRR. Szczególnie wiele uwagi poświęcono Europie Południowo–Wschodniej 
(przede wszystkim różnym państwom Jugosłowian), Niemcom i krajom przez nie 
okupowanym w czasie II wojny światowej oraz Związkowi Radzieckiemu w okre-
sie dojrzałego stalinizmu (od połowy lat trzydziestych do 1953 r.).

Recenzent nie jest w stanie kompetentnie ocenić haseł, dotyczących skompli-
kowanych dziejów narodów kaukaskich, czy bałkańskich. Niejednego się z nich 
nauczył, ale recenzję skoncentruje na wątkach lepiej mu znanych, starając się 
umieścić spostrzeżenia w kontekście perspektywy, jaką otwiera przed czytelni-
kiem omawiana praca — pamiętając, że przedsięwzięcie tej skali niesie ze sobą 
trudności i kłopoty, których autor zwykłej monografii historycznej wolałby sobie 
nawet nie wyobrażać. 

Jednym z największych problemów było zapewne stworzenie siatki haseł. 
Redaktorzy zdecydowali się na rozwiązanie ekstensywne, starając się ogarnąć 
maksymalną ilość wątków, płaszczyzn, problemów i wydarzeń. Hasła należą do 
tak różnych kategorii jak: państwa i grupy etniczne, kluczowe dla migracji przy-
musowych pojęcia prawnomiędzynarodowe, konferencje, instytucje i osoby. Jako 
przykład przyjęcia tej wielowątkowej koncepcji spójrzmy na losy ludności w cen-
tralnej Polsce w XX w. Znajdziemy o niej informacje w hasłach:

1. „Niemcy z terenów obecnego państwa polskiego”;
2. „Niemcy z Królestwa Polskiego w I wojnie światowej”;
3. „Niemcy z Polski: »wypieranie« po I wojnie światowej”;
4. „Polska”;
5. „Polacy: wysiedlenia z »ziem wcielonych do Rzeszy« (1939–1944)”;
6. „Polacy: repatriacja ze Rosji Sowieckiej (1919–1924)”;
7.  „Polacy i Żydzi: przesiedlenia z polskich ziem wschodnich do Polski (1944–

1947)”;
8. „Polacy: repatriacja z ZSRR (1955–1959)”;
9. „Polacy: wysiedlenia przymusowe w czasie i po Powstaniu Warszawskim (1944)”;

10. „Żydzi z Polski w I wojnie światowej”;
11. „Żydzi z Polski: migracja/emigracja wskutek kampanii antysemickiej (1968)”.
Do tego należy dodać wzmianki w (zapewne) kilku innych hasłach.
Na ile recenzent może ocenić poziom merytoryczny opracowania, oddaje ono 

aktualny stan badań. Już z tej racji „Lexikon” stanowi kamień milowy europejskiej 
historiografii, wprowadza bowiem do piśmiennictwa jednego z języków między-
narodowych badania czeskie, bułgarskie, polskie, serbskie czy węgierskie, nie mó-
wiąc o stosunkowo najlepiej znanych (na ogół dzięki pośrednictwu Amerykanów), 
spisanych po rosyjsku. Jednocześnie „Encyklopedia wypędzeń” jest też świadec-
twem rozmaitych ograniczeń, z których warto sobie zdawać sprawę.
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Pierwsze z nich to kwestia opracowania redakcyjnego. W haśle „Wielki Terror” 
(w ZSRR) zabrakło odnośnika do czystek narodowych (w tekście informacja 
o nich liczy cztery wiersze). W skądinąd wartościowym haśle „Narodowe operacje 
NKWD ZSRR 1937/38 r.” znajdziemy wiele dat, rozkazów i liczb. Informacja bo-
daj najważniejsza — że „operacje narodowe” przewyższały krwiożerczością inne 
wątki „Wielkiej Czystki”, jako że rozstrzeliwano do 70% aresztowanych — ukryta 
jest w dwóch zdaniach w ostatnim akapicie. Z kolei pod hasłem „Polacy z Ukrainy: 
deportacja do Kazachstanu w latach 1930.” nie znajdujemy odnośnika do „Operacji 
narodowych”, których preludium była właśnie deportacja do Kazachstanu.

Inny problem pojawia się przy hasłach — by tak rzec — przekrojowych, jak 
nacjonalizm, polityka narodowościowa, państwo narodowe i homogeniczność et-
niczna, wina zbiorowa. Widać w nich brak ujednoliconej konwencji konstrukcyj-
no–stylistycznej: autorzy dysponowali najwyraźniej sporą swobodą w budowie 
haseł, doborze argumentów i poziomu abstrakcji narracji. Znajdujemy więc roz-
ważania bardo różne — banalnie prawdziwe i inspirujące, godne dyskusji i irytu-
jąco jednostronne. Może problem polega na przedmiocie analiz? Encyklopedia jest 
wielowątkową opowieścią o dramatach — w ogromnej większości niezawinionych 
— dziesiątków milionów Europejczyków. Wobec jednych państwo występowało 
jako bezlitosny oprawca, deportowało, zabijało (lub najpierw deportowało a potem 
zabijało lub skazywało na powolną śmierć). Innym państwo pozostawiało wybór, 
na ogół polegający na zmianie narodowości i/lub obywatelstwa (z „Encyklopedii” 
dowiadujemy się, że niemiecki odpowiednik „przymusu sytuacyjnego”, terminu 
ukutego w Polsce przez Krystynę K e r s t e n, to Diktierte Option). W jeszcze in-
nych sytuacjach żaden termin nie jest bezsprzecznie adekwatny, co dobitnie poka-
zuje hasło „Polacy z Bośni (1946)”. Historyk bośniacki jest przekonany, że Polacy 
zostali „systematycznie wypędzeni”, polska socjolożka mówi o dobrowolnej repa-
triacji na podstawie dwustronnej umowy międzypaństwowej, zawartej na życzenie 
zainteresowanych. 

Osobny gatunek stanowią nieliczne teksty prawników. W haśle „ochrona 
mniejszości” (dwa akapity dotyczą „małego traktatu wersalskiego”, który nie ma 
własnego hasła) autor omawia trzy przyczyny, dla których wersalski system ochro-
ny mniejszości nie zdał egzaminu. Ostatni argument  — nie chodzi bowiem o tekst 
encyklopedyczny, lecz o wywód jednej ze stron procesu — brzmi następująco: 
„Mniejszości, często sztucznie wykreowane przez wątpliwie wytyczone granice, 
ułatwiały państwom własnej narodowości po drugiej stronie granicy demonstro-
wanie niesprawiedliwości całego systemu i delegitymizowały cały system (Węgry, 
Niemcy, Austria, Czechosłowacja etc.)” (s. 431). Chyba lepiej nie pytać, co się 
kryje za „etc.”. Jeszcze bardziej bałbym się poprosić studentów o wyjaśnienie, co 
autor miał na myśli. 

Najdziwniejszy bodaj tekst znajdujemy jednak w innym haśle prawniczym: 
„Konfiskata”. Kończy się on konkluzją, że „sytuacja prawna dotkniętego konfi-
skatami, położonego w Polsce prywatnego majątku niemieckiego wciąż pozostaje 
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kwestią otwartą” (s. 355). Są oczywiście prawnicy w obu krajach, którzy z różnych 
przyczyn wiarę tę wyznają. Tyle, że w encyklopedii wydanej w 2010 r. na takie 
podsumowanie (w całym wywodzie brak wzmianki, by ktokolwiek myślał na ten 
temat inaczej i by istniały jakiekolwiek orzeczenia sądowe w sprawie) po prostu 
nie ma miejsca.

Jeszcze inny problem, który zapewne okaże się ważny dla recepcji „Leksykonu” 
w Niemczech i za granicą, to kwestia obiektywności, zwłaszcza tam, gdzie mowa 
jest o prześladowaniach na tle narodowościowym a hasło wyszło spod pióra człon-
ka tego narodu. Jako przykład niech posłuży hasło „Niemcy z Czech”. 

Liczy ono (bez bibliografii) nieco ponad 90 wierszy, z których 17 poświęco-
nych zostało I Republice Czechosłowackiej. Mowa w nich m.in. o udziale niemiec-
kich ministrów w praskich gabinetach i zwycięstwie „aktywistów” w wyborach 
1929 r., następnie o dyskryminacji (Benachteiligung) mniejszości niemieckiej na 
polu językowym i szkolnictwa oraz zbyt małego — w stosunku do liczebności 
— udziału w służbie publicznej. „Skarżono się także na zaniedbanie gospodarki 
niemieckiej”, dodaje autor informując, że niemieckie przedsiębiorstwa silniej do-
tknął kryzys światowy, co spowodowało, że bezrobocie wśród Niemców sudeckich 
było wyższe od przeciętnego w Czechosłowacji. Następują dwa zdania o partiach 
Henleina i ich zwycięstwie w wyborach 1935 r.

„Partia, najpóźniej od 1937 ukierunkowana na narodowy socjalizm, współ-
pracowała coraz bardziej z Rzeszą. Tzw. kryzys sudecki doprowadził we wrześniu 
1938 r. do układu monachijskiego i odstąpienia przez Czechosłowację Niemcom 
terenów przygranicznych, zamieszkałych w większości przez Niemców” (s. 134). 
Nie wydaje mi się, by łatwo było rozpoznać w powyższym wywodzie radykalizm 
Niemców Sudeckich, ich autonazyfikację, (Selbstgleichschaltung) i konsekwent-
ne dążenie do rozbicia państwa, którego wbrew swojej woli stali się obywatela-
mi. Czy rzeczywiście przed 1937 r. istniały wątpliwości co do charakteru partii? 
A związek miedzy partią Henleina a Berlinem też wydaje się daleko wykraczać 
poza formułę współpracy, mówiąc delikatnie.

Podobnie wątpliwe wrażenie robi — świadomie wybieram na razie przykłady 
nie odnoszące się do stosunków polsko–niemieckich — hasło „Niemcy z Alzacji: 
wyparcie po I wojnie światowej”. Postawie niemieckich urzędników i wojsko-
wych, przybyłych do Alzacji po 1871 r., poświęcone jest jedno zdanie. Francuskie 
prześladowania po roku 1918 przedstawione są obszernie i barwnie. Jako próbka 
niech posłużą dwa zdania: „Komitety składały się w zasadzie z francuskich ofice-
rów sztabu generalnego, alzackich Hurra–Patrioten i nastawionych doktrynalnie–
rewanżystowsko Revenants [powracających]. Tymi powracającym byli Alzatczycy, 
którzy w 1918 r. wrócili z emigracji we Francji, tam kultywowali byli mit Alzacji 
»pod niemieckim jarzmem« i zupełnie opacznie rozumieli rzeczywistość Alzacji 
w 1918 r.” (s. 141). Trudno rozpoznać w tych zdaniach dążenie do obiektywizmu, 
łatwo — narodowość autora hasła.
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Ostatni przykład odnosi się do Polski. Pod hasłem „Deutsche Volksliste” au-
torzy informują, że członkowie grupy I i częściowo II byli w Polsce „dyskrymino-
wani i wypędzani”, a Józef Tusk „walczył w Wehrmachcie” jako członek grupy III 
(s. 189). Na pewno? Jako gdańszczanin był zapewne traktowany jak obywatel 
Rzeszy, ale to szczegół. Natomiast czy rzeczywiście można mówić o członkach 
mniejszości niemieckiej (do grupy I, w zasadzie także do II nie trafiały osoby 
o wątpliwej narodowości), że po 1945 r. byli oni dyskryminowani i wypędzani? 
Ustawodawca polski uznał logicznie, że z akcesu do Deutsche Volksliste nie moż-
na czynić zarzutu „odstępstwa od narodowości” Niemcom–obywatelom polskim 
przed 1 września 1939 (osoby nieprzyznające się do narodowości niemieckiej 
przed wojną — de facto członkowie grupy III i IV — musieli się z tym zarzu-
tem poważnie liczyć; na tym polegał w istocie i ich dotyczył proces rehabilitacji). 
Członków grupy I częściowo II pozbawiano więc obywatelstwa i wydalano jako 
bezpaństwowców, ale czy to rzeczywiście „wypędzenie”? Byli Niemcami i nie są-
dzę, by łatwo było znaleźć wśród nich wiele osób, które chciały po wojnie pozo-
stać w Polsce. Warto by się pochylić nad takimi przykładami przed przygotowa-
niem następnych wydań „Leksykonu”.

Do niedostatków redakcyjnych zaliczyłbym także wybór części haseł i po-
wtórzenia. Trudno pojąć, do czego potrzebne są niektóre biogramy (np. Edwarda 
Osóbki–Morawskiego). Nie chodzi przy tym o biogramy jako takie. Przykład ha-
seł poświęconych kolejnym szefom OGPU/NKWD w latach trzydziestych oraz 
Iwanowi Sierowowi pokazują, że da się je sensownie powiązać z głównym te-
matem książki. W niektórych testach mowa o sprawach naprawdę peryferyjnych. 
Prawie trzystronicowy tekst „Chorwaci z Kosowa” informuje o społeczności, któ-
ra w 1948 r. liczyła nieco ponad 5 tys. osób, a po exodusach lat dziewięćdzie-
siątych liczy dziś prawdopodobnie kilka setek ludzi. Wszystkie ważniejsze wątki 
hasło „Foibe”(chodzi o pamięć o prześladowaniach Włochów w Istrii) odnajduje 
czytelnik pod hasłem „Włosi w Istrii”. Przykładów haseł zbędnych jest więcej. 
Brakuje za to hasła „Potulice”, o tyle ważnego, że funkcjonował tam do 1945 r. 
obóz niemiecki, a po wojnie zmarło w nim więcej więźniów, niż w Łambinowicach 
i Świętochłowicach razem wziętych. 

Inny problem stanowi zgodność tytułów haseł z ich zawartością. „Kościół 
katolicki a wypędzeni” to wbrew tytułowi nie tekst o stosunku tego Kościoła do 
przymusowego przesiedlania milionów ludzi, lecz o opiece nad niemieckimi wy-
pędzonymi w czterech strefach okupacyjnych. Z kolei hasło „Narodowy zarząd 
nad mieniem skonfiskowanym” odnosi się tylko do jednego z dekretów Benesza. 
„Rehabilitacja” omawia niemal wyłącznie przemiany odnośnej polityki radziec-
kiej po 1953 r. Polityka Federacji Rosyjskiej i byłych krajów bloku wschodnie-
go zajmuje miejsce marginalne, nie mówiąc o procesie rehabilitacji w Polsce po 
1945 r. (wobec volksdeutschów). „Serbia w I wojnie światowej” jest hasłem o tyle 
kuriozalnym, że nie zawiera wzmianki o najbardziej masowej, też wymuszonej, 
dramatycznie krwawej migracji Serbów, czyli przemarszu przez góry do Adriatyku 
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zimą 1915/1916 r. (tekst tego samego autora o prześladowaniach Ukraińców 
w czasie I wojny światowej przekonuje w równie niewielkim stopniu). Pod hasłem 
„Volksdeutsche” nie ma jakiejkolwiek informacji o zdecydowanie największej ich 
grupie — byłych obywatelach polskich (znajdziemy ich pod hasłem „Niemiecka 
Lista Narodowościowa”). Dodajmy, że na ziemiach polskich przyłączonych do 
Rzeszy było ich prawie trzykrotnie więcej, niż przesiedlonych volksdeutschów 
z innych krajów, którym poświęcony jest tekst. Z tekstu o Węgrzech „wyparował” 
okres sierpień 1944 — marzec 1945. Nie ma mowy o węgierskich przeprosinach za 
wypędzenie Niemców jeszcze przed 1989 r., ani o tym, że demokratyczne Węgry 
stały się liderem promowania praw mniejszości narodowych w Europie. W tekście 
o „Ziemiach Odzyskanych” jedyne informacje na temat polityki wobec mniejszo-
ści niemieckiej w zaawansowanym PRL to dwa zdania mówiące, że (1) mniej-
szości tej nie uznawano (co jest prawdą) i (2) władze popierały wyjazdy do NRD 
i RFN (s. 725, co wydaje się dość daleko idącym uproszczeniem).

Inną wątpliwość nasuwają proporcje między hasłami, czasami także w ich ob-
rębie. Trudno wytłumaczyć, dlaczego „Generalplan Ost” zajął mniej miejsca niż 
np. plan deportacji Gagauzów z Besarabii z 1941 r. Znajdujemy przykłady jesz-
cze dziwniejsze. Oba dotyczą spraw żydowskich: Zagładzie („Żydzi: deportacje 
i zagłada”) poświęcone zostały równo dwie strony; Żydom polskim w I wojnie 
światowej i skutkom marca 1968 r. — po prawie trzy strony. Natomiast w haśle 
„Pogromy” informacja o pogromach w Rosji (pięć wierszy) kończy się szacunkiem 
liczby ofiar (między 70 a 250 tys.). Następnie czytamy cztery wiersze o pogro-
mie lwowskim (urządzonym przez „pijanych zwycięstwem Polaków”), w którym 
znajdujemy informację, że zginęło „ok. 70 Żydów”). Trzeba to będzie poprawić — 
dziesiątki czy setki tysięcy ofiar nie mogą być w encyklopedii traktowane na równi 
z kilkudziesięcioma.

Ale dość narzekania na kopalnię wiedzy. Znajdujemy w „Leksykonie” wie-
le haseł opracowanych świetnie, przynoszących profesjonalnemu czytelniko-
wi szybki przyrost wiedzy, jak „Kazachstan” , „Estończycy: deportacje w czasie 
i po II wojnie światowej”, „Tyrolczycy Południowi”, „Turcy z Bułgarii (1989)”, 
„Ukraina jako teren deportacji (1939 do początku lat 1950.)”, „Pierwsza wojna 
światowa” (bodaj jedyny tekst uwzględniający rolę kolonii innych niż wspomniana 
Algieria). „Leksykon” szybko trafi do klasyki literatury przedmiotu. Jego kolej-
nym wydaniom i tłumaczeniom wypada życzyć, by teksty gorsze dorównały po-
ziomem tym najlepszym.

Podsumowując: wszystkie omawiane pozycje są świadectwem ogromnego 
przyrostu wiedzy, jakiego dopracowali się historycy europejscy w ostatnich 20 la-
tach. Każda ma inne cele, zalety i wady. Każda wnosi wiele nowego do tematu, 
który najwyraźniej nie traci na aktualności. Gdyby można było mieć pewność, że 
wyznaczają one stan badań, do którego będą musieli się odnosić wszyscy podej-
mujący w przyszłości kwestię wysiedleń przymusowych, postęp byłby jeszcze bar-
dziej oczywisty.
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Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii 

Odpowiedź na recenzję Jakuba Morawca

Jakub M o r a w i e c  napisał wnikliwe omówienie mojej książki „Berserkir 
i Úlfheðnar w historii, mitach i legendach” (Zakład Wydawniczy „Nomos”, 
Kraków 2009)1. Wszystkie jego krytyczne uwagi są bardzo interesujące i wypada 
mi podziękować za życzliwość i trud, który włożył w napisanie recenzji. Jednak 
nie zgadzam się ze wszystkimi jego zarzutami. 

Najpierw chciałbym odnieść się do polemiki recenzenta z moją hipotezą o ist-
nieniu dwóch różnych grup wojowników potrafiących walczyć w szale bitew-
nym. Wbrew opinii Morawca, w swojej książce podkreślałem, że jest to hipoteza, 
o czym świadczy chociażby następujący fragment: „W źródłach możemy spotkać 
dwa określenia szalonego wojownika: berserkr oraz úlfhéðinn. Możliwe, że są to 
pojęcia oznaczające ten sam typ wojowników, co zdają się poświadczać islandzkie 
sagi, w których oba określenia często występują zamiennie. Wiele wskazuje jednak 
na to, że w początkowym, pogańskim okresie historii Skandynawii obu określeń 
używano do oznaczenia dwóch różnych grup” (op. rec., s. 31). Natomiast we wnio-
skach kończących podrozdział I. 3 wyraźnie stwierdzam, że choć moim zdaniem 
należy mówić o dwóch rodzajach szalonych wojowników, „to podobieństwa mie-
dzy nimi były tak duże, że trudno jednoznacznie je od siebie oddzielić” (s. 42). 
Polemika recenzenta jest jednak jak najbardziej zasadna. W nauce brak bowiem 
zgodności co do tego zagadnienia i wielu badaczy prezentuje podobne jak on sta-
nowisko (o czym piszę w przyp. 43 na s. 31). Mimo to w dalszym ciągu bronię 
swojej hipotezy i uważam, że jest ona bardziej prawdopodobna. 

Trudno podważyć logiczny wywód krytyki recenzenta. To prawda, że prze-
kaz skalda Þórbjörna hornklofiego nie jest jednoznaczny, a niektóre sagi zdają się 
sugerować, iż berserkir i úlfheðnar to ten sam typ wojownika. Na obronę swojej 
hipotezy przytaczam jednak również argumenty, które Morawiec zdaje się pomi-
jać. Mam na myśli przede wszystkim istnienie dwóch oddzielnych od siebie pojęć: 
berserkir i úlfheðnar. Potraktowanie tego drugiego jako poetyckiego określenia 

1 J. M o r a w i e c , O szalonych wojownikach i współczesnych historykach, PH, t. CI, 2010, z. 1, 
s. 107–114.
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berserków jest moim zdaniem uproszczeniem. Wszakże pojęcie úlfheðinn wy-
stępuje nie tylko w poemacie skalda Þórbjörna, ale i w sagach islandzkich oraz 
w imionach średniowiecznych Islandczyków (s. 38, 46). Istnienie dwóch terminów 
sugeruje, że pierwotnie odnosiły się do różnych, choć podobnych do siebie, typów 
wojowników. Kolejny argument na istnienie dwu grup szalonych wojowników mo-
żemy otrzymać czerpiąc z etnologii. Dzięki interpretacji obu pojęć dowiadujemy 
się, że berserkir (ber–serkr „niedźwiedzie koszule”) w swojej totemicznej ideolo-
gii odnosili się do symboliki niedźwiedzia, natomiast úlfheðnar (úlf–heðinn „wil-
czy płaszcz”, „wilczoskóry”) — do wilka. Idąc tropem totemicznego związku sza-
lonych wojowników z tymi zwierzętami, możemy łatwo scharakteryzować różnice 
pomiędzy nimi. Wilk to zwierze stadne, drapieżnik podziwiany za swoją zajadłość 
i odwagę. Świetnie nadawał się jako totemiczny patron dla młodych wojowników 
zorganizowanych w grupach na wzór watahy (úlfheðnar). Natomiast niedźwiedź 
postrzegany był jako samotnik, władca lasów i ich najgroźniejszy drapieżnik. Stąd 
wojownicy, którzy traktowali go jako swoje totemiczne zwierzę, byli samotnikami 
trzymającymi się z dala od reszty społeczeństwa (s. 32–35). I to właśnie różnice 
w symbolice między wilkiem i niedźwiedziem oraz totemiczny związek wojow-
ników z tymi zwierzętami posłużyły mi za główny argument na rzecz hipotezy 
mówiącej o istnieniu dwóch różnych grup szalonych wojowników. Ponadto o wy-
stępowaniu wojowników utożsamiających się z wilkami (takich jak úlfheðnar) mo-
gą świadczyć popularne wśród niemal wszystkich Indoeuropejczyków wierzenia 
w wilkołactwo (s. 22–23, 92–101).

Kolejny zarzut recenzenta odnosi się do mojej hipotezy o tworzeniu bractw 
przez szalonych wojowników. Morawiec całkowicie odrzuca tę możliwość. Wiele 
jego spostrzeżeń jest słusznych, głównie tych odnoszących się do braku przeka-
zów źródłowych jednoznacznie opisujących takie bractwa. Jego zdaniem wszel-
kie wzmianki o związkach między berserkami można wytłumaczyć zwykłym 
pokrewieństwem. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią. Po pierwsze w trady-
cji islandzkiej zachowało się przekonanie o istnieniu mocno ze sobą związanych 
drużyn berserków, zwykle liczących po dwunastu członków. Najsławniejszym 
przykładem drużyny tego typu był oddział Angantyra, opisany w eddaicznej pieśni 
„Hyndluljód” oraz w „Örvar–odds saga” i w „Hervarar saga ok Heiðreks”. Choć 
źródła te rzeczywiście sugerują, że jej członkami byli bracia, należy uznać, że byli 
oni połączeni przysięgą krwi. Związek taki prawo islandzkie traktowało na równi 
z pokrewieństwem biologicznym. Trudno sobie bowiem wyobrazić dwunastu braci 
będących w wieku na tyle zbliżonym do siebie, by mogli stworzyć drużynę (s. 44–
45). W książce podałem znacznie więcej przykładów drużyn berserków składają-
cych się z dwunastu członków, takich jak berserkowie króla Athisa i króla Haralda 
Pięknowłosego, podałem też przykłady z „Sagi o Egilu” (drużyna Skalla–Grima), 
„Hrólfs saga Gautrekssonar” (drużyna króla Halfdana), „Göngu–Hrolfs saga” (dru-
żyna króla Eryka) czy „Grettis saga” (drużyna Thorira Pięści i Ogmunda Złego) 
(s. 46–47, 48, 49, 84, 136, 154, 173). Nie jest więc prawdą, że wywód w tej materii 
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oparłem tylko na jednej pieśni i jednej sadze, jak zarzuca mi recenzent. W obli-
czu tak licznych przykładów drużyn berserków liczących po dwunastu członków, 
trudno zgodzić się z Morawcem, że lwia część berserków występujących w sagach 
była samotnikami. Tacy występowali, co podkreślałem w mojej książce (s. 32, 47), 
ale ten fakt nie przeczy hipotezie o istnieniu zorganizowanych bractw wojowni-
ków. Podtrzymuję więc swoje stanowisko, że berserkowie (zwłaszcza úlfheðnar) 
mogli tworzyć bractwa, natomiast niektórzy szaleni wojownicy (zwłaszcza ci, któ-
rzy utożsamiali się z niedźwiedziami) byli samotnikami (s. 32). Dowodów na to 
znów możemy szukać w etnologii. W społeczeństwach, w których praktykowano 
wierzenia totemiczne, bardzo często występowały grupy połączone ze sobą wię-
zami braterstwa. Takie grupy tworzyli na gruncie indoeuropejskim m.in. Dakowie 
(s. 23). Tym bardziej wojownicy utożsamiający się z wilkami (úlfheðnar) powinni 
organizować się na wzór watahy, którą dowodził „samiec alfa”. Na tej podstawie 
przedstawiłem wiele sugestii dotyczących możliwego sposobu organizacji szalo-
nych wojowników. Najważniejsze spośród nich to: zorganizowanie się wokół sil-
nego przywódcy, poczucie solidarności grupowej zacieśnione przysięgą braterstwa 
oraz przyjmowanie odzwierzęcych imion (s. 43–48). Ten ostatni zwyczaj, szczegó-
łowo omawiany w cytowanej literaturze (s. 47), mógł symbolizować przystąpienie 
do „wilczej rodziny”, której nowy członek stawał się de facto krewnym pozosta-
łych przedstawicieli grupy. Stąd sięgnąłem po przykłady opisów pokrewieństwa 
szalonych wojowników, dostrzegając w nich nie rzeczywiste więzy krwi, lecz zin-
stytucjonalizowane relacje miedzy nimi (s. 44–45). 

Szukając dalszych wskazówek dotyczących sposobu organizacji bractw wo-
jennych i chcąc udowodnić fakt ich istnienia, sięgnąłem również po „Jómsvikinga 
saga”. Całkowicie zgadzam się z recenzentem, że nic nie wskazuje na to, by któ-
rykolwiek z Jomswikingów był berserkiem, jednak nigdzie w swojej książce tego 
nie sugerowałem, więc jego krytyka w tej materii jest bezzasadna. Niewątpliwie 
Morawiec słusznie zwrócił uwagę na to, że na autora sagi wpłynęła kultura ry-
cerska Europy. Równocześnie trudno odmówić relacji o Jomswikingach korzeni 
sięgających rodzimej tradycji bractw bitewnych. Dwie zasady w sposobie ich or-
ganizacji niewątpliwie należą do rodzimej kultury: system podziału łupów i nakaz 
zemsty za śmierć członka bractwa. Pierwsza z nich obowiązywała zapewne od za-
rania zorganizowanych wypraw łupieskich. Nie inaczej było w okresie Wikingów; 
wojownicy zjednoczeni wokół wodza ustalali podział łupów zanim jeszcze wyru-
szyli na wyprawę. Natomiast nakaz zemsty za śmierć „brata krwi” jest tematem 
wielu sag islandzkich i niewątpliwie obowiązywał w tym kraju w średniowieczu. 
Według mnie obie zasady można uznać za uniwersalne dla wszystkich skandynaw-
skich bractw krwi, w tym dla drużyn berserków.

W części poświęconej bractwom wspominam o bohaterach „Sagi o Egilu”. 
Jednak, wbrew opinii recenzenta, nie uznaję postaci dziada Egila, Kveldulfa, za 
przykład dowodzący istnienia bractw wojennych. Wyraźnie piszę że nie działał 
on w żadnym zorganizowanym bractwie, a jedynie, że miał wspólnotę majątko-
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wą z innym berserkiem Berdlu–Karim (s. 49). Natomiast wspominam, że zarów-
no Egil, jak jego ojciec Skalla Grim, miał drużynę złożoną z dwunastu członków 
(s. 46). Fakt ten został opisany w sadze (rozdz. 25, 65) i — moim zdaniem — 
wpisuje się w islandzką tradycję mówiącą o istnieniu bractw bitewnych. Analiza 
stosunków ojca z synem w rodzinie Egila, przedstawiona przez recenzenta, jest 
bardzo ciekawa i trudno z nią polemizować, gdyż w zasadzie jest zgodna z moimi 
odczuciami i z tym, co napisałem w książce (s. 47, 121–126). Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że saga ta opisuje berserków samotników (Egila, Kweldulfa i Skalla–
Grima), żyjących na uboczu społeczeństwa, jak również i to, że niektórzy z nich 
mieli drużyny składające się z dwunastu członków.

Z krytyką spotkał się również rozdział poświęcony trybowi życia berserków. 
Punktem wyjścia tych rozważań jest relacja Tacyta dotycząca Chattów. Moim 
zdaniem informacje w niej zawarte są bardzo cenne i mogą posłużyć do zobra-
zowania trybu życia berserków, którzy mogli spełniać funkcję podobną do „wo-
jowników w obrożach” Tacyta. Szczególną uwagę poświęciłem informacjom tego 
autora, zgodnie z którymi owi wojownicy nie mieli własnych domów i rodzin, lecz 
byli utrzymywani przez resztę społeczeństwa, i że prowadzili taki tryb życia aż 
do starości. Śladów potwierdzających prowadzenie podobnego trybu życia przez 
„szalonych wojowników” szukałem w sagach islandzkich. Przykładem potwier-
dzającym pierwszą informację był dla mnie popularny wizerunek berserka awan-
turnika, który nie miał własnego gospodarstwa, lecz wyzywał innych na pojedynki 
by zdobyć majątek (cytat z „Gisla sagi” na s. 80; potem kontynuacja tych rozważań 
na s. 157–162 z przywołaniem większej liczby źródeł). Natomiast przykładem po-
twierdzającym „przejście na emeryturę” szalonych wojowników był dla mnie frag-
ment z „Sagi o Egilu” mówiący o berserkach: Kweldulfie i Berdlu–Karim, którzy 
na starość osiedli we własnych gospodarstwach. Nie potrafię więc zrozumieć za-
rzutu recenzenta, że nie wymieniam owych „śladów trybu życia berserków” skoro 
poświęcam temu kilka stron (80–81 i 157–162). Nie jest też prawdą, że rekonstru-
uję tryb życia berserków tylko na podstawie islandzkich sag; po prostu pokazałem, 
które elementy z relacji Tacyta są obecne w tych sagach.

Morawiec zarzucił mi także brak zdecydowania i konsekwencji w ocenie związ-
ku berserków ze społeczeństwem. Jego zdaniem albo berserkowie egzystowali po-
za nawiasem społeczeństwa, albo byli integralną jego częścią żyjąc w otoczeniu 
władcy. Moim zdaniem oba poglądy wzajemnie się nie wykluczają. Monarchowie 
skandynawscy korzystali z usług berserków z powodu ich walorów militarnych, 
a także ze względu na ich — jak wierzono — bliskie związki z Odynem, co we-
dług Skandynawów miało przynosić szczęście (przychylność bogów) w bitwie. 
Podczas wojny byli więc cenionymi i podziwianymi herosami, głównie w kręgu 
wojowników. Zarazem w oczach prostych gospodarzy byli niechcianym elemen-
tem, zwłaszcza w okresie pokoju, ponieważ swoim awanturniczym zachowaniem 
często zaburzali reguły życia społecznego. Stąd szaleni wojownicy żyli na ubo-
czu społeczeństwa, co nie przeszkadzało im być cennym nabytkiem dla władców. 
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Mówiąc inaczej — podczas wojny byli herosami i byli akceptowani jako integralna 
część społeczeństwa, natomiast w czasie pokoju żyli poza „normalną” organizacją 
społeczną (nie mieli własnych domów, nie wchodzili w trwałe interakcje z przed-
stawicielami innych grup), z reguły nie uczestniczyli też w zwyczajowym życiu 
społecznym. Zagadnieniu podwójnego wizerunku berserka, jako herosa i łotra, po-
święciłem kilka stron w mojej książce (9, 78–89, 113, 118, 132, 152–163, 191). 

W drugiej części mojej pracy umieściłem podrozdział poświęcony rytuałom 
praktykowanym przez berserków. Piszę m.in. o składaniu ofiar z ludzi, praktyko-
wanych wśród antycznych Germanów i być może przez pogańskich Skandynawów. 
Następnie odnoszę się do tradycji islandzkiej (sagi z XIV w.) i podaję, że zacho-
wały się w niej echa składania takich ofiar przez berserków, co nie może budzić 
wątpliwości. Jednak wbrew temu, co zarzuca mi recenzent, nie wysnułem na ich 
podstawie teorii o składaniu ludzi w ofierze przez berserków w czasach pogań-
skich; przeciwnie, piszę że sagi te „nie stanowią dostatecznego dowodu na prak-
tykowanie tego typu ofiar z ludzi” (s. 118). Wysunąłem natomiast domysł (i wcale 
nie ukrywałem, że jest to moje przypuszczenie), iż w tej tradycji może tkwić ziar-
no prawdy i jeśli takie ofiary rzeczywiście miały miejsce w czasach pogańskich, 
mogli je również praktykować berserkowie. Ufam, że w pracy naukowej, obok 
umieszczenia hipotez i teorii, autor może przedstawić swoje domysły dotyczące 
danej kwestii, oczywiście pod warunkiem, że nie udają one faktów historycznych, 
a tego moim zdaniem udało mi się uniknąć. Nie bardzo rozumiem, dlaczego re-
cenzent odbiera mi prawo do wysuwania własnych przypuszczeń tam, gdzie brak 
dostatecznych informacji źródłowych, i twierdzi, że są one źródłem słabości mojej 
pracy. Nigdy nie twierdziłem, że są one niepodważalne i zawsze podkreślałem, że 
wynikają z moich przemyśleń.

W mojej książce, w części poświęconej mitycznemu wizerunkowi berserków, 
wprowadziłem podział wojowników związanych z Odynem na trzy grupy: berser-
kowie, einherjar oraz faworyci Odyna (s. 119). Jak słusznie zauważył recenzent, 
sam podałem słabe strony takiego podziału, który może się wydawać nieco ogólny 
i sztuczny (s. 133–134). Nie zgodzę się jednak z Morawcem, że wprowadzenie go 
było błędem. Zdaniem recenzenta faworytów Odyna należało potraktować jako 
jedną z kategorii einherjar. Takie podejście pomija jednak jedno ważne rozróżnie-
nie. Einherjar to „wybrańcy Odyna”, którzy zasiadali u jego boku w Walhalli. Są 
to więc martwi herosi. Trudno żywych wojowników, faworytów i czcicieli Odyna, 
zrównywać ze zmarłymi. Inna rzecz, że faworyci Odyna po śmierci zwykle stawali 
się einherjar. Obie te kategorie wojowników były do siebie zbliżone (s. 134), ale 
trudno ich ze sobą zrównywać w każdym przypadku. Np. nazwanie Starkadra jed-
nym z einherjar wydaje mi się wielce niefortunne, gdyż choć powszechnie uważa 
się go za faworyta Odyna, jednak był bardziej łotrem niż herosem, a w źródłach 
brak jakiekolwiek wzmianki, by po śmierci trafił do Walhalli i stał się jednym 
z einherjar (s. 129–132).
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W tekście wspominam, że faworytami Odyna byli Grettir Ásmundarson oraz 
Viga–Glum. Opinia ta jest powszechnie akceptowana w literaturze i brak tutaj 
miejsca na dłuższy wywód potwierdzający tę informację tym bardziej, że ma ona 
mało wspólnego z berserkami. Stąd nie koncentrowałem się na tych postaciach, 
wspominając je jedynie jako przykłady faworytów Odyna. Zgadzam się, że utoż-
samianie Gluma i Grettira z członkami rodu Volsungów jest, jak to ujął recenzent, 
„najdelikatniej rzecz ujmując nieporozumieniem”, ale nie wynika ono z mojej nie-
wiedzy. Nie sugerowałem też tego w mojej pracy. Wyliczając przedstawicieli tej 
kategorii wojowników napisałem jedynie: „Do najbardziej znanych faworytów 
Odyna należeli: Grettir Ásmundarson, Viga–Glum, [oraz] przedstawiciele rodu 
Völsungów”. Przepraszam, jeśli niezręczność tego sformowania wprowadziła ko-
goś w błąd.

Morawiec podał również w wątpliwość opisany przeze mnie związek rodziny 
Egila z Odynem i potraktowanie niektórych jej przedstawicieli jako faworytów 
jednookiego boga (s. 121–126). Co ciekawe, sam przyznaje, że taki związek ist-
niał, ale wynikał jedynie z faktu, że Egil był skaldem, a patronem tychże był Odyn. 
Związek skaldów z Odynem nie budzi wątpliwości i idąc tym tropem należałoby 
również stwierdzić, że z Odynem związani byli także Kveldulf oraz Skalla–Grim, 
którzy też byli skaldami. Nie rozumiem więc, czemu recenzent wątpi w związek 
Kveldulfa i Skalla–Grima z Odynem. Na ten związek wskazuje zresztą wiele in-
nych cech przedstawicieli tej linii, np. to, że zmieniali kształt, znali się na magii 
(Egil), czy żyli wedle heroicznych zasad postępowania. Wbrew temu, co zarzuca 
mi recenzent, z książki jak najbardziej można się dowiedzieć, że związek między 
przedstawicielami rodu Egila a Odynem wynikał m.in. z tego, że byli oni skaldami 
(s. 124). Natomiast opinia, że Egila, Kveldulfa i Skalla–Grima można zaliczyć do 
szalonych wojowników, jest dość powszechnie akceptowana w literaturze przed-
miotu (s. 121). 

Zgadzam się natomiast z recenzentem, że fakt wygania rodziny Egila z Nor-
wegii nie może być głównym argumentem potwierdzającym ich społeczną aliena-
cję zwłaszcza w sytuacji, gdy większość sag rodowych zaczyna się od wygania 
założycieli islandzkich rodów z Norwegii. Jednak Morawiec mylnie zarzuca mi, 
że na tym argumencie opieram całą teorię o skonfliktowanej ze społeczeństwem 
postawie rodziny Egila. Informację na ten temat zamieszczam jedynie w przypisie 
293 jako przykład konfliktu rodu z władzami Norwegii, co jest niepodważalne. 
Natomiast w samej sadze wyraźnie widać, że zarówno podczas pobytu w Norwegii, 
jak na Islandii, Kweldulf, Skalla–Grim i Egil trzymali się zwykle z dala od życia 
społecznego. Nie mogę się też zgodzić, że Grim i Egil usilnie starali się być waż-
nymi osobistościami w społeczeństwie. To prawda, że zwłaszcza Egil w niektó-
rych częściach sagi jawi się jako obrońca społeczeństwa (np. kiedy broni lokal-
ną społeczność przed berserkiem Ljotem Bladym), ale jego wszelkie działania są 
skrajnie egoistyczne. Poza tym często występuje jako wróg właścicieli ziemskich 
(np. w scenie pojedynku z Atlim kiedy de facto gra rolę złego berserka). Recenzent 
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ma rację twierdząc, że Thorolfowie są w sadze opisani jako bohaterowie, którzy 
zdobyli sławę i majątek. Jednak interpretacja, że Egil i Grim usilnie dążyli do te-
go, by upodobnić się do swych braci (będącymi ich super ego?), ale nie wiedzieć 
czemu nie udawało im się to, wydaje mi się tylko indywidualną oceną recenzenta, 
wykorzystującą wiedzę nowoczesnej psychoanalizy.

Dziwię się też, że Morawiec wątpi w patronat Odyna nad berserkami. Związek 
ten jest powszechnie akceptowany w literaturze przedmiotu i — szczerze mówiąc 
— nie spotkałem się nigdy z opinią, która by go podważała. Same źródła są zresztą 
co do tego jednoznaczne. Odyn był bezwątpienia patronem nie tylko poetyckie-
go transu, ale również wszelkich stanów ekstatycznych, takich jak berserksgangr. 
Świadczy o tym chociażby jego najpopularniejsze imię: Óðinn (od óðr — szalony, 
wściekły), oraz imię jego germańskiego odpowiednika: Wodan (od wut — szał) 
(s. 110).

Morawiec zgadza się, że Odyn był patronem wielu skandynawskich władców. 
Zarzuca mi równocześnie, że temu patronatowi nadaję zbyt duże znaczenie, a za 
przykład podaje postać Haralda Pięknowłosego. To prawda że ród Ynglingów pró-
bował akcentować swoje więzi z Frejem, jest to wiedza powszechnie znana i ak-
ceptowana. Wątek ten umyślnie pominąłem, gdyż rozdział ten dotyczył związków 
władców norweskich z Odynem a nie z Frejem. Recenzent zarzuca mi również, 
że w niemal każdym przypadku heroicznej postawy widzę związek z berserkami. 
W rzeczywistości zarzut ten odnosić się może tylko do jednego opisanego przeze 
mnie przypadku, tj. do postaci Haralda Pięknowłosego. Jego związki z Odynem są 
dość powszechnie akceptowane w literaturze przedmiotu. Nie ulega też wątpliwo-
ści, że część tradycji islandzkiej przedstawiała go jako faworyta Odyna, a Snorri 
Sturluson w poświęconej mu sadze napisał, że król podczas bitwy walczył w sza-
le (s. 127). W książce zasugerowałem, że stan ten mógł być podobny do szału, 
w którym walczyli berserkowie, którymi zresztą król chętnie się otaczał. Nigdy 
nie twierdziłem jednak, że Harald był berserkiem, zatem zarzut Morawca jest prze-
sadzony. W książce wspomniałem też, że w tradycji skandynawskiej (poezji skal-
dycznej) Eryk Krwawy Topór i Haakon Dobry byli uznawani za faworytów Odyna, 
czy też może bardziej za einherjar (s. 127–128). Jednak nigdzie nie sugerowałem, 
że któryś z nich był berserkiem, co zdaje się zarzucać mi recenzent. Ma on jednak 
rację, że Haakon Dobry był wychowany w wierze chrześcijańskiej, o czym zresztą 
piszę na s.164–165, a po powrocie do Norwegii został apostatą. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w oczach swych poddanych mógł uchodzić za faworyta Odyna, 
o czym świadczy poemat ułożony na jego cześć oraz pogański pochówek (s. 165). 
Recenzent ma rację, że jarlowie z Haðir oraz Olaf Skotkonung szukali nawiązań do 
pochodzenia z rodu Asów. Jak sam jednak zauważył, nie ma sugestii, by którykol-
wiek z nich był związany z berserkami. Stąd w ogóle o nich nie pisałem.

Najpoważniejsze zarzuty recenzenta wobec mojej książki dotyczą niedocią-
gnięć metodologicznych. Recenzent imputuje mi brak krytycyzmu wobec źró-
deł. W moim odczuciu osąd ten jest błędny. I tak, nie wiedzieć czemu, Morawiec 
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zarzuca mi, że pierwszy rozdział dotyczący szalonych wojowników w IX–X w. 
opieram tylko na jednej pieśni skaldycznej („Haraldskvæði”), na jednym wier-
szu eddaicznym, („Hyndluljód”) oraz sagach z XIII i XIV w. W rzeczywistości 
część tę w znacznej mierze oparłem na przekazach: Leona Diakona, Konstantyna 
Porfirogenety, Ksenofonta, Herodota, Prokopiusza, Strabona, Plutarcha, Juliusza 
Cezara, Tacyta, Grzegorza z Tours, Pawła Diakona, Adama z Bremy, Thietmara, 
Ibn Fadlana, Saxo Grammaticusa, „Íslendingabók”, „Landnámabók”, sagach 
królewskich („Heimskringla”, saga Oddra Snorrasona o Olafie Tryggvasonie), 
tekstach prawnych („Grágás”), poezji anglosaskiej („Beowulf”, „The Battle of 
Aldon”), kilku poematach skaldycznych i eddaicznych, źródłach archeologicznych 
i ikonograficznych, analizach etnologicznych i językoznawczych (onomastycz-
nych). Natomiast sagi z XIII i XIV w. służyły mi niemal wyłącznie do pokazania, 
jak pewne rzeczy funkcjonowały w tradycji islandzkiej. Sagi te były traktowane co 
najwyżej jako potwierdzenie pewnych hipotez, a nie ich główne źródło.

W książce wspominam również o poemacie Viga Styrra, tradycyjnie datowa-
nym na rok 983. Recenzent słusznie zwrócił uwagę, że tekst ten może być nieco 
młodszy. Mija się jednak z prawdą jego zarzut, że w pracy nie korzystałem z po-
ematu „Harbardsljód” (robię to na s. 132–133). Natomiast faktycznie nie sięgną-
łem po jedną z lausavísur Grettira Asmundarsona (strofa 64 w „Grettis saga”). Nie 
zrobiłem tego, ponieważ poza stwierdzeniem, że Grettir walczył z berserkami, nie 
ma tam żadnej informacji na temat szalonych wojowników. Na marginesie dodam, 
że „Grettis saga” została spisana w XIV w. (choć poezja w niej zawarta z pewno-
ścią jest starsza) i należy do późniejszych sag rodowych. Zarzut braku wykorzy-
stania tego późnego tekstu brzmi trochę dziwnie wobec tak skondensowanej kry-
tyki korzystania przeze mnie z późnych źródeł (w tym zapewne starszego poematu 
Viga–Styrra).

Wydaje się, że krytyka wykorzystywania późnych źródeł (z XIII i XIV w.) 
do badań pogańskiej części okresu wikingów wynika z pewnych różnic metodo-
logicznych. Z recenzji wynika, że Morawiec jest skrajnym zwolennikiem wyko-
rzystywania myślenia indukcyjnego w procesie badawczym i krytykiem podejścia 
dedukcyjnego. W moim jednak odczuciu, myślenie dedukcyjne jest równoprawne 
z indukcją, a co więcej jest jedyną możliwą drogą postępowania w przypadku ba-
dania problemów słabo naświetlonych w źródłach. Przykładem może być chociaż-
by krytykowany przez recenzenta problem istnienia bractw bitewnych. Stosując 
myślenie indukcyjne, opierające się na analizie poszczególnych źródeł skandy-
nawskich i konstruowaniu na tej podstawie ogólnej hipotezy, trudno stwierdzić 
z całkowitą pewnością ich istnienie — mamy za mało wiarygodnych tekstów, które 
jednoznacznie by tego dowodziły. Natomiast stosując dedukcję możemy zaczerp-
nąć od etnologów hipotezę o istnieniu takich bractw wśród społeczeństw totemicz-
nych i próbować szukać jej potwierdzenia w dostępnych nam źródłach skandynaw-
skich. Moim zdaniem możemy znaleźć takie potwierdzenia i próbować zarysować 
funkcjonowanie omawianych grup na podstawie symboliki wilka i niedźwiedzia 
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w kulturze nordyckiej. Efektem podejścia dedukcyjnego jest też w znacznej mierze 
rozdział poświęcony miejscu berserków w społeczeństwie. Wykorzystałem w nim 
koncepcję Georgesa D u m é z i l a  o podziale społeczeństwa na trzy grupy i przed-
stawiłem jej zastosowanie w odniesieniu do berserków, szukając jej potwierdzenia 
w dostępnych źródłach skandynawskich (s. 81–85). 

Recenzent wyraził też pogląd, że o słabości źródeł skandynawskich — poezji 
i sag — świadczy to, że zawarte w nich informacje o berserkach są bardzo sche-
matyczne. Moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie — schematyzm jest zaletą tych 
źródeł. Gdyby każda relacja o berserkach wyglądała inaczej, ich wartość źródłowa 
byłaby znikoma, gdyż można by było przypisać je wyobraźni autorów. Jednak kie-
dy mamy informacje powtarzające się, np. dotyczące niewrażliwości berserków na 
ogień, ich roli w społeczeństwie czy umiejętności wpadania w szał bitewny, może-
my być pewni, że nie są one indywidualnymi wymysłami autorów. I nie jest ważne, 
czy bohater X faktycznie pokonał berserka Y, ale to, że zrobił to w sposób opisany 
także w innych źródłach. W takim przypadku mamy tylko dwa rozwiązania — albo 
źródłem tego schematu jest konkretna saga a inne teksty ją powielają, albo schemat 
ten odnosi się do rzeczywistych wierzeń dotyczących berserków i został zacho-
wany w zbiorowej świadomości Islandczyków. W moim odczuciu w wielu przy-
padkach dotyczących berserków mamy do czynienia z tą drugą opcją. Dowodem 
może być chociażby wiara w niewrażliwość berserków na ogień i broń. Można ją 
łatwo wytłumaczyć na gruncie psychologicznym — zadawanie sobie fizycznych 
okaleczeń czy poparzeń było znanym i często praktykowanym w różnych kultu-
rach środkiem pomagającym wpaść w trans i użytecznym w nauce znoszenia bólu. 
Sposób ten prawdopodobnie wykorzystywali również berserkowie, a w zbiorowej 
świadomości Skandynawów pozostała informacja, że byli oni „odporni” na ogień 
i  żelazo (a raczej na spowodowany przez nie ból) (s. 75–76, 178–183).

Wielu historyków i etnologów dostrzega zalety analizy strukturalnej mitów 
i legend. Jak dowiódł Claude L é v i – S t r a u s s, dzięki takiej analizie możemy 
dostrzec nie tylko wiele idei i wierzeń, lecz także kulturowych mechanizmów rzą-
dzących społeczeństwem, ukrytych za strukturą opowieści. Na przykład etnolodzy 
wykorzystują przesądy i legendy chłopów polskich z XIX w. by zrekonstruować 
niektóre idee pogańskich Słowian (np. słynne „Drzewo Życia” T o m i c k i c h). Nie 
widzę więc przeszkód, by także w badaniach skandynawistycznych wykorzysty-
wać analizę strukturalną sag do rekonstrukcji pogańskich wierzeń i obyczajów.

Niewątpliwie recenzent ma rację pisząc, że sagi są źródłami skomplikowany-
mi, a na ich powstanie miało wpływ wiele czynników. Ostatnio głośno podnosi się 
wpływ źródeł łacińskich oraz piętno chrześcijańskiego światopoglądu autorów ich 
pisemnych wersji na ich treść. Jednak moim zdaniem recenzent przesadza twier-
dząc, że nie uwzględniam specyfiki tych źródeł. Co ciekawe, w jednym miejscu 
Morawiec zarzuca mi, że niepotrzebnie we wstępie przeanalizowałem problemy 
badawcze wynikające z korzystania z sag, a w innym krytykuje to, że nie uwzględ-
niam ich specyfiki. Natomiast zarzut, że moja analiza źródłoznawczej wartości 
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sag nie jest zgodna z obecnym trendem w literaturze przedmiotu, jest tylko opi-
nią recenzenta nie popartą żadnymi argumentami, trudno więc z nią polemizować. 
Generalnie zgodzę się jednak z Morawcem, że przywoływanie sag z XIII i XIV w. 
przy opisywaniu dziejów stuleci IX i X może budzić kontrowersje. Warto jednak 
zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to jedyne źródła. W moim odczuciu badacz 
powinien korzystać z każdego dostępnego przekazu i próbować konstruować hi-
potezy nawet mimo ubóstwa źródeł pisanych, i nawet wtedy, gdy są to hipotezy, 
których prawdziwości nie da się dowieść w stu procentach. Jednak jeszcze raz pod-
kreślam, że w części pierwszej wykorzystuję sagi by potwierdzić pewne hipotezy, 
a nie budować na ich podstawie teorie. Ufam, że takie podejście jest jak najbar-
dziej poprawne metodologicznie.

Uwzględniając powyższe uwagi nie mogę się zgodzić z tezą recenzenta, że 
powinienem zrezygnować z opisywania większości tematów w części pierwszej. 
Historyk powinien dążyć do odtworzenia przeszłych dziejów nawet wtedy, gdy 
musi opierać się na nie do końca wiarygodnych przekazach. Może bowiem sięgać 
do metod i osiągnięć innych nauk (etnologii, archeologii, toksykologii, psycholo-
gii) przy odtwarzaniu życia średniowiecznych Skandynawów. Rezygnacja i stwier-
dzenie niemożności poznania pewnych wycinków dziejów człowieka nie wydaje 
mi się właściwą postawą.

Morawiec podważył również celowość podziału mojej pracy na trzy części: 
historia, mity, legendy. O słabości i zaletach takiej konstrukcji pisałem w książce 
(s. 8–10). Pokrótce przypomnę, że głównym celem takiego układu tekstu było za-
pewnienie mu przejrzystości i pokazanie, że pewne historyczne elementy mogły 
zmienić się w mit, a potem w legendę. Równocześnie zaznaczyłem, że podział 
ten jest przykładem podejścia współczesnego badacza i nie odzwierciedla rzeczy-
wistego światopoglądu średniowiecznych Skandynawów. Miał przy tym również 
odzwierciedlać rodzaj źródeł, na których się opierałem — dotyczy to głównie czę-
ści trzeciej, poświęconej roli berserków w sagach heroicznych (legendarnych). 
Generalnie zgadzam się z recenzentem, że oddzielenie warstwy mitologicznej i le-
gendarnej jest zadaniem bardzo trudnym, a być może niewykonalnym. Późniejsze 
przemyślenia skłaniają mnie do przyznania, że w niektórych kwestiach faktycznie 
mogłem posunąć się za daleko, opisując proces przemiany berserków „historycz-
nych” w mitycznych i legendarnych. Ponadto recenzent bardzo słusznie wytknął 
mi błędy ze „zmianą płci” dwójki autorek. Za błąd ten winien jestem przeprosiny 
zarówno autorkom, jak czytelnikom. 

Morawiec słusznie zwrócił mi uwagę, że część cytowanych przeze mnie tek-
stów, pochodzących z portalu internetowego snerpa.is nie jest zapisana w orygi-
nalnym języku staronordyckim. Nie są to jednak również przekłady na język is-
landzki, lecz edycje wykorzystujące pisownię współczesnego języka islandzkiego. 
Oprócz pisowni niektórych wyrazów nie różnią się więc od oryginału. Przyznaję 
też rację recenzentowi, że praca zyskałaby na wartości, gdyby teksty źródłowe 
cytowane były z klasycznych, książkowych wydań źródłowych („Íslenzk fornrit” 
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i „Fornaldarsögur Norðrlanda”). Cytowanie wydań internetowych, które zresz-
tą cechują się bardzo wysoką jakością, ma jednak jedną bardzo ważną zaletę — 
pozwala szerszemu gronu czytelników sięgnąć po oryginały sag, których edycje 
książkowe są w Polsce niedostępne.

Podsumowując, jeszcze raz chciałbym podziękować Jakubowi Morawcowi 
za trud włożony w recenzję. Zawiera ona liczne interesujące spostrzeżenia i choć 
z nie wszystkimi się zgadzam, nie można im odmówić błyskotliwości i zasadno-
ści. Moja praca, jak każda książka historyczna, zawiera obraz przeszłości silnie 
ukształtowany przez sposób myślenia autora. Książka ta nie jest również wolna 
od moich przypuszczeń, z których część, jak słusznie zauważył recenzent, nasu-
nęła mi intuicja badawcza. Jednak nie traktuję tego jako wady ponieważ wierzę, 
że intuicja, obok zdolności prowadzenia logicznego wywodu, jest bardzo istotna 
dla każdego historyka. Wierzę również, że o sile badań historycznych stanowi ich 
różnorodność, a w nauce jest miejsce na wiele rozpraw reprezentujących skrajnie 
odmienne poglądy na ten sam temat, jako że świat nauki powinien być miejscem 
swobodnej wymiany opinii. Ważne, by nikt nie uzurpował sobie prawa do jedynej 
możliwej interpretacji dawnych dziejów człowieka i jego kultury.
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ELŻBIETA WIERZBICKA
(Lublin)

Kilka uwag do artykułu Grzegorza Kucharczyka

Czwarty zeszyt tomu LXXXIX „Przeglądu Historycznego” z 2008 r. zawiera 
artykuły, których osią jest zdrada, spisek lub morderstwo. Wśród nich znajduje się 
tekst Grzegorza K u c h a r c z y k a  poświęcony Eugeniuszowi Brezie (s. 541–551), 
którego przewiną jest, według autora, „apostazja narodowa” przejawiająca się słu-
żeniem piórem Prusakom. Tematy takie wymagają szczególnej wnikliwości tak 
w zakresie poznania źródeł, jak ich interpretacji i oczywiście odpowiednich opra-
cowań. Jednoznacznie negatywna ocena osoby lub czynu — bez poznania wielu 
faktów, okoliczności podejmowanych działań, próby zrozumienia pobudek i fak-
tycznych skutków postępowania — nie wydaje się właściwa. Omawiany artykuł 
pod tym względem nie jest zadowalający.

Pierwszą rzeczą, która zastanawia, jest niedbałość w naszkicowanej biografii 
bohatera artykułu. Autor oparł ją na wydanym w 1926 r. artykule niemieckiego hi-
storyka Manfreda L a u b e r t a, raczej niechętnego Polakom. Dlaczego w ogóle nie 
skorzystał z „Polskiego Słownika Biograficznego” (t. II, s. 430–435, 1936)? Nie 
chodzi tu nawet o biogram samego Eugeniusza Brezy, ale przede wszystkim jego 
brata Włodzimierza i ich ojca Stanisława, choć są tylko dziesięć lat późniejsze niż 
artykuł Lauberta i wykorzystują go. Uchroniłoby to autora przynajmniej przed kil-
koma błędami. Mniej ważne było ustalenie prawidłowej daty śmierci Eugeniusza 
(1856 a nie 1860 r., publikacja internetowa „Teki Dworzaczka”), ale nie jej miejsce 
— Warszawa, i fakt, że jego syn Eustachy wstąpił do wojska rosyjskiego, a zmarł 
właśnie w 1860 r. Eugeniusz nie był trzecim dzieckiem, ale siódmym, choć trzecim 
synem, który dożył pełnoletniości; po nim urodziło się jeszcze dwóch braci. By do-
wiedzieć się, jakie znaczenie dla wychowania dzieci miała śmierć trójki starszego 
rodzeństwa, a także brak stabilizacji (przenosiny do i z Drezna), wystarczy zajrzeć 
do wydanego pamiętnika jego ciotki Wirydianny Radolińskiej 1 voto Kwileckiej 
2 voto Fiszerowej („Dzieje moje własne i osób postronnych”, Warszawa 1998), 
niezbyt zresztą przychylnie oceniającej rodzinę siostry. Autor nie wnikał też, kim 
była żona Eugeniusza — Matylda Maybaum (nie Maubaum), a była nieślubną cór-
ką księcia Leona Radziwiłła, ordynata kleckiego, taka to była najbliższa koligacja 
Brezów z Radziwiłłami. W sferze faktów biograficznych najbardziej niewłaści-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



ELŻBIETA WIERZBICKA308

we jest rozciągnięcie odium na całą rodzinę, a takim zabiegiem jest przypis 3, 
w którym autor wspomina o pobieraniu pensji od Hohenzollernów przez przodka 
Wojciecha Brezę, wojewodę poznańskiego (zm. 1698). „Kontynuatorem tradycji 
rodzinnej” był ojciec Eugeniusza Brezy Stanisław, korzystający z różnych form 
wsparcia od rządu pruskiego, a wiedzę o tym autor czerpie oczywiście z artykułu 
Lauberta. Opierał się na tej pracy także Zdzisław G r o t , autor biogramu w PSB, 
ale obecnie niewątpliwie istnieje możliwość szczegółowej weryfikacji źródłowej 
tej kwestii, a także określenie, jak wielu Polaków skorzystało z podobnych, pojed-
nawczych gestów Fryderyka Wilhelma. Breza nie był jedynym obdarzonym przez 
monarchę państwa zaborczego. Dla ilu przyjęcie tych dobrodziejstw było koniecz-
nością życiową, tak jak dla niego (w 1817 r., gdy przyznano mu pruską pensję, 
najmłodszy syn miał pięć lat), a dla ilu tylko dodatkiem do dochodów? Z drugiej 
strony nie powstrzymało to przecież jego synów od udziału w powstaniu listopado-
wym. Autor szkicując sytuację materialną rodziny Stanisława Brezy mija się z fak-
tami. Świątkowo zostało sprzedane dopiero przez wnuka Stanisława — Adama 
(1850–1936), syna Włodzimierza (1812–1876). Pominięcie postaci tego ostatniego 
najbardziej przyczynia się do przedstawienia rodziny Brezów w krzywym zwier-
ciadle, choć brak także wzmianki np. o szanowanym w Wielkopolsce ich bracie 
stryjecznym, powstańcu listopadowym Józefie Brezie (1795–1877). Włodzimierz 
również studiował w Lipsku i „za przewinienia polityczne” był więziony w wię-
zieniach saskich i pruskich. Czy nie miało to wpływu na wiernopoddańcze gesty 
rodziny? Również i on był publicystą, ale po przeciwnej stronie niż brat, kryty-
kował bowiem ucisk narodowościowy. Czynny w życiu publicznym, dwukrotnie 
posłował na sejm pruski, niewątpliwie należał do grona pozytywistów ocenianych 
rzekomo negatywnie przez brata.

Kucharczyk nie przywiązuje większej wagi do niektórych faktów, co powo-
duje niedostatki interpretacyjne i bezkrytyczne przyjmowanie niektórych prze-
kazów, natomiast przedstawione oceny i informacje są w zasadzie oderwane od 
kontekstu ówczesnych wydarzeń i toczonej debaty. Autor uznał np. za nieistotny 
fakt, że Eugeniusz został wybrany w czasie powstania posłem z okręgu słonim-
skiego i dlatego został skazany na karę śmierci. Czy informacja M. Mottego (wyd. 
1890 r.), że w 1842 r. Eugeniusz wraz z rodzicami często bywał u nadprezydenta 
Arnima (s. 542) nie budzi wątpliwości? Stanisław miał bowiem już 90 lat i był 
prawie niewidomy, ale nawet jeśli była to prawda, czy nie wymuszało tego objęcie 
Eugeniusza amnestią? Dość dziwnie połączył to autor z opisami bywania Brezy 
w kawiarniach. Autor nie zastanawia się nad warunkami amnestii, które nakłada-
ły poważne zobowiązania na amnestionowanych i spowodowały, że odrzucili je 
jego bracia stryjeczni, Maksymilian i Teofil Brezowie. Wydaje się, że nie przyjął 
ich też rodzony brat Eugeniusza, Fryderyk August (1808–1873), który osiedlił się 
w Dreźnie. Eugeniusz, raczej nieposiadający konkretnych umiejętności pozwala-
jących na utrzymanie się we Francji, pochłonięty różnymi ideami, ostatecznie wi-
dział możliwość stabilizacji tylko w powrocie do Wielkopolski. Zresztą chyba na-
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ruszył warunki amnestii, bo w 1843 r. przejściowo został znów wydalony, o czym 
brak informacji w artykule. Kucharczyk nie podkreśla zbieżności w czasie powsta-
nia publikacji o wydźwięku niewątpliwie patriotycznym, cytatem z której rozpo-
czął artykuł z rzekomo jednoznacznie propruską broszurką „Markiz de Custine 
w 1844 r. ...”. Autor z góry wyrokuje, że przyczyną przejścia Brezy od sympatii dla 
Ligi Polskiej do drwin z tej organizacji były pruskie pieniądze, czyli jak rozumiem 
niemała kwota 50 talarów miesięcznie, pobierana przez 12–14 miesięcy za reda-
gowanie pisma, bo o innych pieniądzach autor nic nie wspomina. Moim zdaniem 
pomiędzy Brezą a Ligą zaistniał jakiś konflikt, najprawdopodobniej odrzucono 
„patronackie” zapędy Brezy, a ten urażony zemścił się piórem.

Jeśli chodzi o krytykę, trudno się niekiedy nie zgodzić z Eugeniuszem Brezą 
tak jeśli chodzi o przeszłość Polaków, jak zjawiska mu współczesne, czy ocenę 
poczynań rządu pruskiego. Nie ma potrzeby wszczynać dyskursu o przyczynach 
upadku Polski, czy płytkości zainteresowań szlachty, która była niewątpliwie ra-
żąca dla osoby żyjącej w świecie idei, choć niekiedy dość dziwnych. Breza mógł 
czerpać pewne informacje o zachowaniu szlachty wielkopolskiej w 1806 r. i póź-
niej po upadku Księstwa choćby ze wspomnianego pamiętnika ciotki Wirydianny 
Fiszerowej, a może i z tradycji rodzinnej. Niewątpliwie był uprawniony do oceny 
prądów ideowych, które pojawiały się wśród emigrantów, po części czuł się ich 
ofiarą. Nie dostrzegam krytyki powstania listopadowego w wypowiedzi umiesz-
czonej w „Listach”, najwyżej może niewłaściwie żartobliwą formę (s. 545).

Przynajmniej jedna z publikacji Brezy doczekała się odrębnie wydanej od-
powiedzi, a mianowicie August Hatzfeld polemizował z broszurą o „rusomanii”. 
Przypuszczalnie w ówczesnej prasie znalazł się odzew na inne publikacje bohatera 
artykułu, być może czasami świadomie prowokacyjne. Poza oceną Mottego autor 
nie przedstawił głosów krytycznych wobec Brezy, a do Gurowskiego (s. 548) po-
równała go już Bibianna Moraczewska.

Wątpliwe, czy rzeczywiście po zamknięciu „Przyjaciela Chłopa” w 1851 r. 
(nawiasem mówiąc brak informacji, kiedy ukazał się ostatni numer tego pisma, 
kluczowego dla zdrady narodowej Brezy), dalej służył piórem Prusakom. Mają 
o tym świadczyć dwie broszury propagujące poglądy Józefa de Maistre’a, w tym 
adresowana do nowego premiera Prus Ottona Manteuffla, które omawia autor na 
podstawie artykułu Lauberta. Jednak ukazały się w tym samym roku, co ostat-
nie numery „Przyjaciela Chłopa”, a ponadto — czy idee de Maistre’a, głoszącego 
nie tylko zwierzchność papieża, ale i np. potrzebę zniesienia protestantyzmu, były 
w jakikolwiek sposób do przyjęcia przez władze i większość mieszkańców Prus? 
A więc nie ma tu kontynuacji, choć autor zapomniał o jeszcze jednym „dziele” 
Brezy zatytułowanym „Jakie są zdolności Niemców i Polaków”. Zapewne była 
kontynuacją krytyki wad narodowych, choć może kolejną woltą jego poglądów.

W sumie publicystykę Brezy można uznać za szkodliwą i dla Polaków i — jak 
w końcu osądzono — dla interesów pruskich, trudno jednak przypuszczać, by jego 
poglądy miały jakiś realny wpływ na rzeczywistość. Brak w zbiorach bibliotecz-
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nych choćby pojedynczych egzemplarzy „Przyjaciela Chłopa” — wychodzącego 
przecież w niemałym nakładzie — wskazuje, jak pisemko było mało cenione, a mo-
że nawet częściowo zostało zniszczone przez same władze. Breza był tolerowany 
i niekiedy wykorzystywany w okresie liberalnym, który skończył się wraz z nomi-
nacją Manteuffla. Breza, zapewne rozczarowany, udał się do Królestwa Polskiego 
i zmarł w Warszawie pod koniec 1856 r. (pochowany na Powązkach). Był osobą 
ambitną, potrzebującą zaistnienia na forum publicznym nawet kosztem pewnej nie-
sławy. Krytykował wady narodowe, czy różne fakty z dziejów Polski, gdy należało 
raczej milczeć. Prawdopodobnie niezdolny do systematycznej pracy, także w sferze 
myślowej, ulegał pokusom snucia różnych, często kontrowersyjnych idei. Gdyby 
był zamożniejszy, lub mniej dążył do popularności, odkładałby swoje pomysły do 
szuflady lub publikował własnym kosztem bez narażania się na zarzut zdrady na-
rodowej za pieniądze. Bohater artykułu był raczej kiepskim literatem (może lepsze 
są jego ostatnie „Dwie powieści”, wydane w 1856 r.), osobowością chimeryczną, 
a chyba jedyną rzeczą, od której nie odszedł, była religia. Wyniosła ją z domu jego 
córka Gabriela, jedna z założycielek apostolatu Zmartwychwstanek. Z wrodzoną 
sobie „konsekwencją” Breza wydał ją za zwolennika pracy organicznej — prawni-
ka Antoniego Wrotnowskiego (zm. 1900), a ich syn Lucjan, poświęcając swój czas 
i majątek dla wspierania kultury narodowej, zmazał być może nieco winy dziada, 
która wydaje się dużo mniejsza niż sądzi autor.

Z drobnych uchybień zauważonych w artykule należy wymienić niekon-
sekwentne nazewnictwo pruskich urzędów w przypisach — raz po polsku raz 
po niemiecku i nie stosowanie dużej litery w nazwie Ministerstwa Oświecenia 
Publicznego (s. 542) oraz urzędu — Naczelnego Prezydium w Poznaniu, które-
go oficjalna nazwa brzmiała nieco inaczej — Naczelne Prezydium Prowincji 
Poznańskiej (przypisy 40–44).

Artykuł Grzegorza Kucharczyka jest publikacją przygotowaną pod z góry 
sformułowaną tezę. Przybliżenie prawdy o Eugeniuszu Brezie nie jest łatwe m.in. z 
uwagi na zniszczenie archiwum tej linii rodu, choć archiwalia z archiwum Brezów 
związanych z Ukrainą (w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie) zawierają 
interesujące informacje, potrzebę przebadania archiwów francuskich czy ówcze-
snej publicystyki. Jednak wydanie osądu w materii tak wrażliwej jak zdrada naro-
dowa wymaga najwyższej pieczołowitości w prowadzeniu badań i piszący winni 
mieć tego świadomość.
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BOGDAN MUSIAŁ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Obrona dorobku naukowego z okresu PRL
oraz haseł stalinowskiej propagandy

Replika na recenzję Andrzeja G a r l i c k i e g o  pt. „Popis ignorancji”,
PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125

W „Przeglądzie Historycznym” tom CI, zeszyt 1, s. 121–125 ukazała się recen-
zja Andrzeja G a r l i c k i e g o  zbioru dokumentów pod tytułem „Przewrót majowy 
1926 roku w oczach Kremla”, pod redakcją Bogdana M u s i a ł a  przy współpracy 
Jana S z u m s k i e g o, wydanego w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej1. 
Garlicki, tytułując swoją recenzję „Popis ignorancji”, zarzuca wydawcom szereg 
błędów, niekompetencję i ignorancję, a przede wszystkim brak znajomości źródeł 
i stanu badań. 

Jednak te bardzo poważne zarzuty nie odpowiadają faktom, a niektóre są 
wręcz groteskowe. Recenzja Garlickiego nie jest merytoryczną krytyką tego zbio-
ru dokumentów, lecz w rzeczywistości próbą obrony dorobku naukowego recen-
zenta z okresu PRL, a tym samym także haseł i tez stalinowsko–komunistycznej 
propagandy. Aby to ukazać, konieczne jest obszerniejsze omówienie zarówno za-
rzutów stawianych przez Garlickiego jak i leżącej u podstaw owych zarzutów „po-
lityki historycznej” PRL, więc także jej głównych decydentów oraz udziału w niej 
samego recenzenta.

Głównym zarzutem Garlickiego jest twierdzenie: „Gdyby bowiem wydawcy 
spełnili podstawowy warunek pracy historyka, czyli zapoznali się ze stanem badań 
ustaliliby, że znakomita większość publikowanych w tym zbiorze dokumentów 

1 A. G a r l i c k i  sformułował swoje zarzuty po raz pierwszy w recenzji opublikowanej w „Po-
lityce” nr 18 (2754), z 1 maja 2010 (s. 78 n) pod tytułem Wywrotka na przewrocie; w „Rzeczpospolitej” 
(5–6 czerwca 2010) ukazała się moja replika pod tytułem Nie ma byłych historyków partyjnych; w su-
kurs Garlickiemu przyszedł D. P a s s e n t  („Polityka”, nr 25 (2761), 19 czerwca 2010, s. 97: Styl to 
człowiek). Passent twierdzi, że jakoby wykluczam możliwość przemiany byłych komunistów na lepsze 
(co nie jest prawdą), lecz przemilcza, iż Garlicki do dzisiaj podtrzymuje i rozprzestrzenia tezy i hasła 
komunistycznej propagandy, jako rzekomo zweryfikowane wyniki badań naukowych, co napisałem 
bardzo wyraźnie. I to był i jest mój główny zarzut wobec Andrzeja Garlickiego.
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od dawna jest w obiegu naukowym”. Owe dokumenty, które miałyby pochodzić 
według Garlickiego z „archiwum Kominternu” są jakoby przechowywane dzisiaj 
w Archiwum Akt Nowych (AAN). „Gdyby więc Bogdan Musiał udał się do AAN 
mógłby bez żadnych trudności ustalić, co z dokumentacji Kominternu jest od lat 
znane polskim historykom”. 

Problem w tym, że nie opublikowaliśmy ani jednego dokumentu z „dokumen-
tacji Kominternu”. W „Przewrocie majowym” znajdują się wyłącznie dokumenty 
z Biura Politycznego, zespołu Dzierżyńskiego oraz Stalina, które dzisiaj są prze-
chowywane w RGASPI (Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno–
Politycznej = Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Socialno–Politiczieskoj Istorii), 
i które są całkowicie innej proweniencji. A tych dokumentów, czy ich mikro-
filmów nie było i nie ma w AAN. Wyjątkiem są niektóre dokumenty z zespo-
łu Dzierżyńskiego (zespół 76, opis 1) dotyczące jednak wcześniejszego okresu 
(1895–1917). Opisy 2, a w szczególności 3, gdzie przechowują się m.in. sprawoz-
dania OGPU, wywiadu wojskowego itd., nigdy nie były mikrofilmowane i udo-
stępniane stronie polskiej ani też innej2.

Opublikowane w „Przewrocie majowym” dokumenty dotyczą w znakomitej 
większości wewnętrznych procesów decyzyjnych w kierownictwie partii bolsze-
wickiej, m.in. są to protokoły biura politycznego oraz sprawozdania wywiadu so-
wieckiego. Gdyby Garlicki miał chociaż szczątkową wiedzę o archiwaliach prze-
chowywanych w archiwach moskiewskich, wiedziałby, że takie dokumenty nie 
znajdowały i nie znajdują się w zespole Kominternu, a tym bardziej na mikrofil-
mach w AAN. A właśnie dopiero te źródła rzucają światło na rzeczywistą politykę 
sowieckich komunistów wobec Polski.

Natomiast wspomniana przez Garlickiego „dokumentacja Kominternu” 
przechowywana jest w jednym z zespołów RGASPI (fond 495), gdzie znaj-
dują się m.in. poszczególne inwentarze dokumentów dotyczących historii 
ruchu komunistycznego w Polsce: opis 123 — Przedstawicielstwo KPP przy 
Kominternie, opis 124 — KPP, opis 125 — Dokumentacja kadrowa KPP, 
KPZB, KPZU, itd. Obecnie istnieje też obszerny elektroniczny katalog doku-
mentów Kominternu, liczący ponad 1,2 mln zeskanowanych kopii, udostępnia-
nych w formie elektronicznej, jednak nie zawierają one materiałów związanych 
z działalnością KPP3. 

2 Cf. Ż. G. A d i b i e k o w a, Fond 76 „Dzierżyński F. E.”, „Nauczno–informacionnyj biuletin 
RCCIDNI”, 1995 nr 6. W każdej teczce znajduje się karta wypożyczeń, zamówionych kopii lub mi-
krofilmów poszczególnych stron teczki. Na tej podstawie wiedzieliśmy, jakie dokumenty z opisu 1 
zostały udostępnione stronie polskiej. 

3 Vide O. N a u m o w, O mieżdunarodnom projekcie kompjutierizacii Archiwa Komintierna: 
„Projdiena piłotnaja stadija” i „Mietodiczieskije osnowy podgotowki informacji o dokumentach 
Archiwa Komintierna dla wwoda w bazu dannych, „Nauczno–informacionnyj biuletień RCCIDNI”, 
1998, nr 10, s. 5–27. 
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Co ciekawe, stawiając wspomniany zarzut Garlicki powołuje się na opubli-
kowane w „Z pola walki” nr 4 z 1963 r. teksty z konferencji na temat dyskusji 
wewnętrznej w KPP po przewrocie majowym, w szczególności na referat Józefa 
K o w a l s k i e g o, czołowego stalinowskiego propagandysty–„historyka” po 
1945 r. w Polsce. Jednak Garlicki najwidoczniej nie przeczytał do końca tytułu 
i wprowadzenia, gdzie jest mowa, że nasza dokumentacja traktuje o reakcjach 
Kremla na przewrót majowy, a nie o sporze wewnątrz KPP, czym zajmował się 
Kowalski i jego koledzy po fachu. A są to przecież dwa różne zagadnienia i dwie 
różne podstawy źródłowe.

STALINIZACJA POLSKIEJ HISTORIOGRAFII 
WEDŁUG WYTYCZNYCH Z KREMLA

Postać Józefa Kowalskiego, a w szczególności jego działalność w ramach sta-
linizacji polskiej historiografii są nam dobrze znane także z badań w archiwach 
moskiewskich (sic!), podobnie jak i źródła, na które Kowalski się powoływał 
w swoim artykule  z 1963 r., a na które wskazuje Garlicki. Kowalski opiera się 
mianowicie na starannie wyselekcjonowanych przez stronę sowiecką mikrofil-
mach dokumentów z „archiwum Kominternu”, które znajdują się dzisiaj rzeczywi-
ście w Archiwum Akt Nowych. 

Owe dokumenty (mikrofilmy) dotyczące działalności KPP były przekazywane 
na mocy oddzielnych decyzji KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego (da-
lej: KPZS) polskiemu kierownictwu komunistycznemu. Nadawano materiałom nowe 
sygnatury Archiwum Zakładu Historii Partii, podając jedynie ogólnikową informację 
o pochodzeniu dokumentu — „IML [Instytut Marksizmu i Leninizmu] Moskwa” czy 
„CAP [Centralne Archiwum Partyjne] Moskwa” 4. Mikrofilmy te są nam znane, lecz 
nie mają faktycznie żadnej wartości dla naszej publikacji. Miały one służyć i służy-
ły do „źródłowego” podbudowania haseł stalinowsko–komunistycznej propagandy 
o „pokojowym i postępowym” Związku Sowieckim, „przyjaźni” polsko–sowieckiej 
czy też o „faszystowskiej” Polsce okresu międzywojennego. 

Z recenzji Andrzeja Garlickiego wynika natomiast, że on sam nigdy jednak 
nie widział tych źródeł, chociaż zajmował i zajmuje się przewrotem majowym, ani 
też nie ma pojęcia, kiedy i co zostało przekazane. Pomimo tego wprowadza w błąd 
czytelnika pisząc z godną uwagi pewnością siebie: „po dokonanej w 1956 roku 
rehabilitacji KPP zapadła w kierownictwie KPZR decyzja o selektywnym udostęp-
nieniu archiwów Kominternu polskim historykom zatrudnionym w instytucjach 
partyjnych. Wysyłano ich więc służbowo do Moskwy gdzie mogli zamawiać mi-
krofilmy”. 

4 Vide chociażby: AAN, mf. 728/3. Dokumenty Przedstawicielstwa KPP przy Komitecie Wy-
konawczym Międzynarodówki Komunistycznej, 1923–1926, IML Moskwa.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



314 BOGDAN MUSIAŁ

W rzeczywistości udostępnianie „archiwów Kominternu”, a właściwie ma-
teriałów ówczesnego Centralnego Archiwum Partyjnego (CAP) i Instytutu 
Marksizmu i Leninizmu (IML) zaczęło się wcześniej. Na podstawie decyzji 
KC Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) (dalej WKP(b)) 
a na wniosek KC PPR w 1946 r. rozpoczęto pracę nad przekazaniem „części ma-
teriałów z historii polskiego ruchu robotniczego i KPP”5. Doborem dokumentów 
zajmowała się „specjalna komisja powołana przez dyrekcję IML–u”, zatem żaden 
z polskich partyjnych „historyków” nie mógł „zamawiać mikrofilmów”. W notatce 
do sekretarza KC WKP(b) Andrieja Kuzniecowa z 12 lutego 1947, wystosowanej 
przez Michaiła Susłowa i Gieorgija Aleksandrowa, wnioskowano o przekazanie 
kierownictwu PPR dokumentów KPP, podając w uzasadnieniu m.in. „postępową 
rolę poprzednika PPR, Komunistycznej Partii [Polski]” oraz konieczność „zwal-
czania ideologii PPS, która na łamach swojej prasy na wszelkie sposoby podkreśla 
swoje »historyczne zasługi« przed polską klasą robotniczą i narodem polskim”6. 

Skład pięcioosobowej „Polskiej Komisji Historycznej przy IML–u”, na czele 
z Solomonem Natansonem (który od 1952 r. nazywa się Józef Kowalski), został 
zaproponowany przez KC PPR i zatwierdzony przez KC WKP(b). Komisja ta do-
stawała do rąk tylko starannie wyselekcjonowane przez stronę sowiecką materiały, 
przebywając do tego przez cały czas pod pieczołowitą „opieką” swoich mocodaw-
ców. Zgodnie z decyzją KC WKP(b) polskie kierownictwo komunistyczne otrzy-
mało z Moskwy następujące dokumenty: 1. Sprawozdania, informacje oraz listy 
z kraju (dotyczące KPP); 2. Dyrektywy KC KPP na kraj; 3. Sprawozdania komi-
tetów wojewódzkich i okręgowych KPP; 4. Materiały komunistycznej organizacji 
młodzieżowej; 5. Prasę, ulotki; 6 Część dokumentacji PPS; 7. Materiały brygady 
Dąbrowskiego w Hiszpanii. 

Pełnomocnik KC PPR Solomon Natanson, alias Józef Kowalski, który for-
malnie pracował w oddziale PAP w Moskwie, a właściwie był poufnym informa-
torem strony sowieckiej w różnych sprawach7, otrzymał w okresie od kwietnia 
1947 do lutego 1949 r. w Moskwie mikrofilmy dokumentów dotyczących powyż-
szych zagadnień. Całą sprawę po stronie sowieckiej osobiście nadzorował sekre-
tarz KC WKP(b) Michaił Susłow8. 

5 RGASPI, f. 17, op. 137, d. 80., k. 4. Notatka służbowa do sekretarza KC WKP(b) Michaiła 
Susłowa w sprawie toku przekazywania KC PPR dokumentacji na temat polskiego ruchu robotniczego 
i KPP, 26 luty 1949.

6 RGASPI, f. 17, op. 128, d. 1018., k. 21. Pismo do sekretarza KC A. Kuzniecowa w sprawie moż-
liwości przekazania stronie polskiej dokumentów KPP, 12 luty 1947. 

7 Na temat roli Natansona–Kowalskiego w sprawie scharakteryzowania różnych środowisk pol-
skich historyków i pozyskaniu ich części do ewentualnej współpracy z sowieckimi historykami pod 
koniec 1950 r. vide: L. G o r i z o n t o w, „Mietodołogiczieskij pierieworot” w polskoj historiografii na 
rubieżie 1940–1950–h godow i sowietskieje istoriki, „Sławianowiedienie” 1993, nr 6, s. 57.

8 RGASPI, f. 17, op. 137, d. 80., k. 4. Notatka służbowa do sekretarza KC WKP(b) Michaiła 
Susłowa w sprawie toku przekazywania KC PZPR dokumentacji na temat polskiego ruchu robotnicze-
go i KPP, 26 luty 1949.
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Gdy w lutym 1949 r. Jakub Berman, który sterował odgórnie stalinizacją pol-
skiej historiografii, zwrócił się do Susłowa z prośbą o zwiększenie składu komi-
sji zajmującej się wyszukiwaniem i przekazywaniem wspomnianych dokumentów 
oraz poszerzeniem tematyki na obszar Zachodniej Białorusi i Ukrainy; otrzymał 
odpowiedź negatywną. Berman po zapoznaniu się z dostarczonymi przez stronę 
sowiecką materiałami stwierdził, że — zdobyte po trzech latach prac komisji — 
mają niewielką wartość naukową i prosił m.in. o dodatkowe kopie mikrofilmów 
i kontynuacje prac, podając w uzasadnieniu, że „odnalezienie, zgromadzenie oraz 
zbadanie tego materiału ma pierwszorzędne znaczenie dla naukowego opracowa-
nia historii Polskiej Partii Robotniczej w duchu marksizmu–leninizmu”9. Po „wy-
jaśniającej” rozmowie telefonicznej 9 czerwca 1949 z Janem Dzierżyńskim (sy-
nem Feliksa), ówczesnym referentem Komisji Zagranicznej KC WKP(b), Berman 
wycofał się ze swoich postulatów10.

Jako inne „naukowe”, wiarygodne i ważne źródło informacji, którego rzekomo 
nie powinniśmy pominąć, Andrzej Garlicki wskazuje artykuł „T. Feder” (Teodora 
M a d a l i n – F e d e r ) z 1967 r. Feder — podobnie jak Natanson / Kowalski — 
była stalinowską propagandystką i zajmowała się „gleichszaltowaniem” w duchu 
stalinizmu i komunizmu polskiej historiografii11. Same te fakty dyskwalifikują ją 
jako wiarygodnego historyka tego okresu. 

W grudniu 1957 r. Feder, będąc zastępcą kierownika Wydziału Propagandy KC 
PZPR, zwróciła się do KC KPZS z prośbą o umożliwienie jej wyjazdu do ZSRS na 
sześć tygodni w celu zapoznania się z materiałami na temat Adolfa Warskiego oraz 
działalności z KPP w latach 1919–1931. KC KPZS udzielił tej zgody 8 stycznia 
1958, aczkolwiek z ograniczeniem ram czasowych do lat 1918–1923. Zezwolenia 
na pracę z dokumentami do okresu późniejszego, w tym do przewrotu majowego, 
Feder nie dostała12. Usiłowała jeszcze interweniować, ale bez sukcesu. W efek-
cie otrzymała zamówione mikrofilmy z dokumentami KC KPP za okres lat 1921–
1923, głównie korespondencję KC KPP z przedstawicielstwem KPP w Moskwie13. 

9 RGASPI, f. 17, op. 137, d. 80, k. 3–3v. Pismo skierowane przez Jakuba Bermana do Michaiła 
Susłowa w sprawie Polskiej Komisji Historycznej IML, 1 luty 1949. Podpisano: „w imieniu 
Sekretariatu KC PZPR Jakub Berman”. 

10 RGASPI, f. 17, op. 137, d. 80, k. 14. Notatka do sekretarza KC WKP(b) Michaiła Susłowa 
w związku z pismem Bermana z 1 lutego 1949 r., 16 czerwca 1949.

11 Teodora Mandalin–Feder, urodzona w 1900 r. w Lublinie, 1923–1940 członek WKP(b), 
w 1925–1938 także KPP; 1923–1929 pracownik polityczny Kominternu w Moskwie; 1930–1933 słu-
chacz w Instytucie Czerwonej Profesury w Moskwie, 1933–1936 kierownik Wydziału Propagandy 
KW w Woroneżu, 1937–1939 kierownik Wydziału Prasowego Ambasady ZSRS w Hiszpanii. Po 
1945 r. przerzucona na „odcinek polski”, członek PPR/PZPR, 1955–1966 zastępca kierownika 
Wydziału Propagandy KC PZPR, <http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=F&katalogId=1&
subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=10899&osobaId=18720&>.

12 RGANI, f. 5 op. 49, d. 55, k. 73. Informacja do KC KPZR do Jurija Andropowa w sprawie przy-
jazdu T. Feder do ZSRS, 28 marca 1958.

13 Ibidem, k. 116. 
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Ten fakt pokazuje, że sowieccy towarzysze nawet takim badaczom jak Feder 
nie ufali i nie udostępniali im kluczowych dokumentów dotyczących historii stosun-
ków polsko–sowieckich. W maju 1959 r. do Moskwy przybyła delegacja z Polski, 
w skład której wchodzili Henryk Jabłoński, Natalia Gąsiorowska, Henryk Altman, 
Stanisław Arnold, Leon Grosfeld, Walentyna Gostyńska, Tadeusz Daniszewski, 
Józef Kowalski i Czesław Madajczyk. 20 maja odbyło się spotkanie, na którym 
obecni byli sowieccy dygnitarze państwowi wysokiej rangi. Rozmawiano o wspól-
nej publikacji dokumentów dotyczących historii stosunków polsko–sowieckich. 
Sowiecki przedstawiciel Zarządu Archiwów oświadczył wówczas polskim towa-
rzyszom otwarcie, że „mamy zasadę niewydawania badaczom dokumentów, które 
mogą zaszkodzić naszej przyjaźni”14. Tej zasady przestrzegano konsekwentnie do 
końca lat osiemdziesiątych.

Towarzysze z Moskwy nie ograniczyli się jednak do takich działań, lecz poszli 
dużo dalej. To przecież w Moskwie ustalano i zatwierdzano cele, metody i główne 
tezy badań historyków partyjnych w Polsce. Podczas polsko–sowieckiej konferen-
cji metodologicznej w Otwocku na przełomie 1951 i 1952 r. ustalono „wspólnie” 
wytyczne dotyczące sposobów i kierunków badań, według których polscy towa-
rzysze mieli badać historię Polski. A były to w pierwszej linii następujące tema-
ty: 1. Klasa robotnicza i jej rola w budowie państwa polskiego; 2. Imperializm 
w Polsce oraz 3. Polska w okresie międzywojennym („piłsudczyzna i faszyzm”)15.

W Otwocku ustalono zatem, w jaki sposób należy wypaczać i fałszować hi-
storię Polski. „Badania” polegały z jednej strony na gloryfikacji KPP, polskiego 
i międzynarodowego „ruchu robotniczego”, Kraju Rad, no i oczywiście Lenina 
oraz Stalina. Tego ostatniego jednak gloryfikowano tylko do 1956 r., później wy-
dano polecenie pomniejszania i pomijania jego roli w historii ZSRS i stosunków 
polsko–sowieckich. W rezultacie Stalin zniknął z polskiej historiografii jako „oj-
ciec założyciel” PRL, i ten stan trwa do dzisiaj! We wszystkich pracach polskich 
historyków partyjnych nie mogło znaleźć się oczywiście nic, co mogłoby podwa-
żyć „przyjaźń polsko–radziecką”, tj. przedstawić w negatywnym świetle Związek 
Sowiecki. Z drugiej strony polscy historycy partyjni mieli za zadanie oczernianie 
Polski międzywojennej, w tym w szczególności Piłsudskiego.

I właśnie w celu źródłowej podbudowy zatwierdzonych w Moskwie „prawd 
historycznych”, polscy historycy partyjni otrzymali starannie wyselekcjonowa-
ne dokumenty z „archiwum Kominternu”. Jakież „sensacyjne” dokumenty mogli 
więc ujawnić wspomniani przez Garlickiego Józef Kowalski czy Teodora Feder? 
Ponadto pełne wykazy dokumentów przekazywanych polskim historykom partyj-

14 Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk (ARAN), f. 1965, op. 1, d. 221, k. 21. Stenogram narady 
polskich i sowieckich historyków w Moskwie. Maj 1959 r. 

15 RGASPI, f. 17, op. 133, d. 220, k. 117–118. Sprawozdanie do KC WKP z wizyty sowieckich 
historyków podczas konferencji metodologicznej w Otwocku. 18 marca 1952.
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nym przechowywane są w Moskwie, i były nam znane przed przygotowaniem pu-
blikacji. Nie zrobiły na nas większego wrażenia.

Zarzucając nam pominięcie wspomnianych publikacji oraz źródeł, przekaza-
nych wtedy przez stronę sowiecką, Garlicki domaga się, aby prowadzić rzeczową 
i naukową dysputę ze stalinowską propagandą i takimiż historykami. Jednak pro-
wadzenie rzeczowej dyskusji z fałszerzami i ich fałszerstwami jest niemożliwe, 
jałowe i szkodliwe, doprowadza dyskurs naukowy ad absurdum, sprawia że staje 
się on karykaturą, jak to było w okresie PRL.

GROTESKOWE ZARZUTY

Również pozostałe zarzuty Garlickiego wobec zbioru dokumentów „Przewrót 
majowy 1926 roku w oczach Kremla” są bezpodstawne, wręcz groteskowe. Np. re-
cenzent wytyka nam, że w dokumencie nr 7 (s. 101–103) pojawił się skrót „ZSRR” 
(czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Garlicki poucza, „że wów-
czas [czyli w okresie międzywojennym] używano nazwy Związek Socjalistyczny 
Republik Sowieckich” (ZSRS). Po pierwsze, skrót „ZSRR” jest użyty w oryginale 
opublikowanego przez nas dokumentu, który notabene powstał w języku polskim 
w marcu 1926 r., co wynika z sygnatury i opisu dokumentu w zbiorze (s. 103). Nie 
było więc najmniejszego powodu zmieniać brzmienia oryginału. Poza takimi wy-
jątkami używaliśmy oczywiście konsekwentnie pojęć Związek Sowiecki, ZSRS, 
sowiecki, natomiast nigdy „radziecki”, jak tego wymagała propaganda PRL.

Groteskowo w tym kontekście wygląda fakt, że to sam Garlicki używa w swo-
jej obszernej biografii Piłsudskiego (więcej poniżej) konsekwentnie pojęć „Rosja 
Radziecka”, „Związek Radziecki”, czy „radziecki”, a nie sowiecki, Związek 
Sowiecki lub też Rosja bolszewicka. Garlicki przestrzega w ten sposób ustaleń 
cenzury okresu PRL i propagandy o zakazie używania takich pojęć jak „sowiecki” 
czy też „Związek Sowiecki”, co akurat jest prawidłowe, jak sam Garlicki tutaj 
przyznaje! 

Podobnie bezsensowne i nawet śmieszne są pozostałe zarzuty, w tym ten, że 
nie wiedzieliśmy, jakie hasła wysuwał „Kazimierz Lepa czyli Bartek Lubelski” 
w 1926 r., ponieważ tematyką naszego zbioru dokumentów (co sam tytuł daje wy-
raźnie do zrozumienia, nie wspominając o wprowadzeniu), nie była „wewnętrz-
na” dyskusja KPP, lecz postawa przywódców bolszewickich. Kluczem dla zbioru 
„Przewrót majowy w 1926 r. w oczach Kremla” była rekonstrukcja tego, co myślał 
i jak działał np. Feliks Dzierżyński lub Stalin, a nie jakiś pomniejszy sowiecki 
agent pokroju „Bartka” czy „Kazika”.

Andrzej Garlicki poddaje ostrej krytyce również moją tezę, zawartą w ob-
szernym wprowadzeniu do „Przewrotu…”, o „wyprawie kijowskiej” z kwietnia 
1920 r. jako o „wojnie prewencyjnej”. Odrzucając tezę „wojny prewencyjnej” 
Garlicki twierdzi, że opierałem się na badaniach Andrzeja N o w a k a  i Grzegorza 
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N o w i k a , z których jakoby nie wynika, „by wyprawa kijowska miała charakter 
wojny czysto prewencyjnej”. Recenzent wprowadza jednak czytelnika po raz ko-
lejny w błąd, ponieważ opierałem się w swoich wywodach przede wszystkim na 
własnych badaniach opublikowanych niedawno, co wyraźnie wynika z przypisu 
we wprowadzeniu16. 

Co ważne, w swoich badaniach korzystałem przede wszystkim ze źródeł z ar-
chiwów rosyjskich, co również wynika z przypisów i cytowanych dokumentów. 
A wynika z nich jednoznacznie, że od stycznia 1920 r. bolszewicy przygotowywali 
się do dużej ofensywy w kierunku zachodnim na odcinku północnym ówczesne-
go frontu polsko–bolszewickiego (dzisiejsze pogranicze białorusko–rosyjskie). 
Natomiast z pracy Nowika można się dowiedzieć, że strona polska miała wgląd 
w bolszewickie przygotowania (poprzez nasłuch radiowy) i zdawała sobie bardzo 
dobrze sprawę z zagrożenia17. I to właśnie w takich warunkach Piłsudski podejmo-
wał decyzję o „wyprawie kijowskiej”. Więc nazwanie tej ofensywy uderzeniem 
prewencyjnym (lub wojną prewencyjną) jest jak najbardziej na miejscu.

Problem jednak leży w tym, że Garlicki, nie znając kompletnie rosyjskich ar-
chiwów, nie może zaakceptować powyższych ustaleń, ponieważ podważa to nie 
tylko bolszewicką propagandę, lecz również jego własne tezy o rzekomo pokojo-
wej polityce Lenina w 1920 r., zawartych w jego biografii Piłsudskiego opubliko-
wanej w 2008 r.

DOROBEK NAUKOWY ANDRZEJA GARLICKIEGO

Kluczem do zrozumienia omawianej tutaj recenzji są badania i tezy Garlickiego 
z okresu PRL, które podtrzymuje do dzisiaj, a które stanowią jego życiowy doro-
bek naukowy. Dlatego konieczne jest przyjrzenie się sylwetce samego recenzenta, 
i jego ówczesnym oraz dzisiejszym publikacjom. 

Andrzej Garlicki należał do historyków partyjnych młodszego pokolenia i zaj-
mował się historią Polski międzywojennej oraz samego Piłsudskiego, minimalizu-
jąc przy tym rolę Stalina lub wręcz pomijając go w stosunkach polsko–sowieckich. 
Czyni to do dzisiaj, o czym świadczy jego dzieło życia, czyli wspomniana już 
biografia Piłsudskiego. O tym wspomniam expressis verbis we wprowadzeniu do 
„Przeglądu majowego” na stronie 42, co Garlickiego najwidoczniej wyprowadziło 
z równowagi.

16 B. M u s i a ł, Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen den Westen, Berlin 2008, 
s. 32–41; wyd. polskie: Na Zachód po trupie Polski, Warszawa 2009, s. 25–31.

17 G. N o w i k, Zanim złamano „Enigmę”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką 
Rosją 1918–1920, Warszawa 2005. 
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Wspomnianą biografię Piłsudskiego Garlicki opublikował w roku 2008 w wy-
dawnictwie „Znak”, pod tytułem „Józef Piłsudski 1867–1935”18. Jest to wznowio-
ne wydanie książki, która ukazała się jeszcze w 1988 r., czyli w trakcie rozpadu 
PRL. Garlicki w wydaniu z 2008 r. nie dokonał większych zmian, twierdząc na 
stronie 11: „Rozwój badań w latach ostatnich nie podważył tez sformułowanych 
w tej książce. Pogłębił je i lepiej udokumentował, poszerzył w sposób istotny na-
szą wiedzę o różnych kwestiach, lecz nie powstała konieczność sprostowania wy-
drukowanego tekstu. To jeśli chodzi o faktografię”. 

W swojej książce całe 200 stron Garlicki poświęcił samemu przewrotowi ma-
jowemu. Jednak nie ma tam ani słowa o sowieckich planach rozbicia i podboju 
Polski, a w takich realiach działał przecież Piłsudski, i podejmował swe trudne 
decyzje. Czyli faktografia się nie zgadza. Co więcej, Garlicki nie przytacza ani jed-
nego z dokumentów Kominternu, które są rzekomo znane już od pół wieku, i znaj-
dują się w AAN. Przypomnijmy, że jest to główny zarzut Garlickiego w stosunku 
do publikacji „Przewrót majowy”.

We wspomnianej pracy Garlicki pisze także o pokojowej polityce Rosji bol-
szewickiej wobec Polski na przełomie lat 1919 i 1920, która była jakoby igno-
rowana przez Piłsudskiego, przygotowującego się do napaści na Rosję sowiec-
ką (s. 337–341). Jest to klasyczne fałszerstwo bolszewickiej propagandy, które 
Garlicki nadal rozprzestrzenia. Także dalej pisze on o rzekomo pokojowej polityce 
Związku Sowieckiego w latach późniejszych, natomiast nazwisko Stalina w jego 
liczącej ponad 1000 stron książce pada tylko cztery razy (według indeksu osobo-
wego), bez wspomnienia chociażby, kim była ta postać. A przecież Stalin był od 
1927 r. głównym przeciwnikiem Piłsudskiego w polityce zagranicznej, a zbrodnie 
dokonane w tym okresie przez niego i jego towarzyszy, także na Polakach, zapie-
rają wręcz dech w piersiach. 

W międzyczasie stało się ogólnie uznanym faktem, że Rosja bolszewicka (od 
30 grudnia 1922 Związek Sowiecki) z Leninem, a później Stalinem na czele, była 
państwem szczególnie zbrodniczym i agresywnym, a głównym celem jej agresji 
była Polska. Po 1989 r. ukazało się w naszym kraju wystarczająco dużo publika-
cji podważających tezy i hasła propagandy bolszewicko–stalinowskiej, o rzeko-
mo miłującym pokój Związku Sowieckim, „dobrym” Leninie, nie wspominając 
o zbrodniach komunistycznych. Nie trzeba znać literatury międzynarodowej czy 
też archiwów rosyjskich, wystarczą publikacje polskie, nawet lżejszego kalibru. 
Jednak Garlicki albo ich nie zna, albo świadomie je pomija, nadal wprowadzając 
w błąd czytelników twierdząc, że faktografia się nie zmieniała.

Działalność Piłsudskiego można ocenić tylko biorąc pod uwagę warunki, 
w jakich działał (faktografia), w tym okoliczności rzeczywistego zagrożenia ze 
strony zbrodniczego państwa bolszewickiego. Garlicki natomiast po dziś dzień 

18 A. G a r l i c k i, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2008.
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przedstawia ZSRS jako państwo, które prowadziło jakoby pokojową politykę wo-
bec Polski.

Natomiast wybór dokumentów „Przewrót majowy” podważa tezy, jak i do-
robek naukowy Garlickiego, nie tylko z okresu PRL. Nie dziwią więc jego bez-
podstawnie skonstruowane zarzuty, albowiem na rzeczową, merytoryczną dys-
kusję mój polemista nie może sobie pozwolić. Musiałby najpierw przyznać, że 
jego dorobek naukowy z okresu PRL wymaga co najmniej gruntownej rewizji oraz 
fałszuje historię, a więc przynosi ogromne szkody i sieje spustoszenie w głowach 
czytelników. 

Z tego wszystkiego wynika tylko jeden wniosek: Andrzejowi Garlickiemu nie 
chodziło o napisanie merytorycznej recenzji zbioru dokumentów „Przewrót ma-
jowy 1926 roku w oczach Kremla”, lecz o obronę własnego dorobku naukowego 
z okresu PRL, a tym samym haseł i tez stalinowsko–komunistycznej propagan-
dy. Jednak rzeczowa obrona tych haseł i tez nie jest możliwa w obliczu znanych 
już faktów, więc Garlicki ucieka się do dyskredytowania oponentów, konstruując 
zmyślone zarzuty i przedstawiając ich jako ignorantów i nieuków. Robi to jednak 
prymitywnie i dość nieudolnie, zapominając najwidoczniej, że cenzura komuni-
styczna, która chroniłaby jego tezy naukowe przed zdemaskowaniem, w wolnej 
Polsce już nie istnieje.
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ANDRZEJ GARLICKI 
Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny

W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi*

Obszerna replika Bogdana M u s i a ł a  na moją recenzję w niczym nie pod-
waża zarzutu, że większość publikowanych w jego zbiorze dokumentów od daw-
na jest w obiegu naukowym, i że w związku z tym stwierdzenie ze wstępu, że 
„znakomita większość publikowanych tu dokumentów wykorzystywana jest zatem 
po raz pierwszy” jest nieprawdziwe. Musiał wyciąga ten wniosek z faktu, że na 
znajdujących się w materiałach archiwalnych kartach wypożyczeń nie ma zapi-
sów, że polscy badacze sięgali do nich. Mowa tu o przechowywanym w Rosyjskim 
Archiwum Państwowym Historii Społeczno–Politycznej (RGASPI) zespole 
Feliksa Dzierżyńskiego, z którego pochodzą 54 dokumenty (na 60) z opublikowa-
nego przez Musiała tomu. Zawiera on dokumenty z okresu od połowy marca do 
końca lipca 1926 r. 

Data końcowa nie wynika z tego, że Kreml przestał się interesować skutkami 
przewrotu majowego, lecz z faktu, że 20 lipca 1926 zmarł nagle Feliks Dzierżyński. 
Niezależnie od funkcji pełnionych w radzieckim aparacie władzy, śledził sytuację 
w Polsce i wchodził w skład różnych komisji powoływanych przez kierownictwo 
WKP(b) i Międzynarodówki Komunistycznej. Z tytułu uczestnictwa w tych ko-
misjach otrzymywał dokumenty dotyczące spraw polskich. Ostatnią komisją, do 
której został powołany była Komisja do spraw Polskich powstała na mocy decy-
zji Biura Politycznego KC WKP(b) z 25 marca 1926. W skład jej weszli również 
Grigorij Zinowjew (nie wiadomo dlaczego w omawianym tomie występujący jako 
Zinowiew) jako przewodniczący, Gieorgij Cziczerin, Kliment Woroszyłow i — ja-
ko sekretarz — przedstawiciel KPP przy Kominternie Wacław Bogucki. W tym 
samym składzie działała też Komisja Polska powołana jeszcze w lutym 1926 r. 
przez Komitet Wykonawczy Kominternu. To, że te dwie komisje działały w tym 
samym składzie personalnym, sprawia historykom kłopoty w ustaleniu, z jaką ko-

* Tym artykułem redakcja „Przeglądu Historycznego” zamyka polemikę wokół książki Przewrót 
majowy w oczach Kremla, pod red. B. M u s i a ł a  przy współpracy J. S z u m s k i e g o, Warszawa 
2009.
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misją mamy w danym wypadku do czynienia, lecz są to problemy formalne, a nie 
merytoryczne. 

Członkowie komisji otrzymywali materiały KPP w tłumaczeniu na rosyjski, 
bo poza Dzierżyńskim i Boguckim nikt z nich nie znał języka polskiego. Te tek-
sty w omawianym zbiorze ponownie przetłumaczył z rosyjskiego na polski Jan 
S z u m s k i . Nie wiadomo po co, bo dokumenty publikuje się w języku oryginału. 
Krótkie streszczenie, czy tylko informację czego dokument dotyczy zamieszcza się 
w regeście. W wyjątkowych wypadkach, a dotyczy to języków mniej popularnych, 
można obok tekstu oryginalnego zamieścić tłumaczenie.

Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do absurdów. Jeden tylko przykład. 
Tom przygotowany przez Musiała otwierają fragmenty listów Henryka Waleckiego, 
wysyłanych do Komitetu Centralnego KPP z Warszawy w okresie od 15 marca do 
19 kwietnia 1926. Były to listy pisane po polsku, o czym wiemy, bo oryginały 
się zachowały. Dla potrzeb Komisji Polskiej zostały przetłumaczone na rosyjski 
i w tej formie znalazł je Bogdan Musiał w zespole Dzierżyńskiego, błędnie uzna-
jąc, że są to oryginały. Twórczość translatorska daje takie kwiatki jak zastąpienie 
sformułowania: „nawet sympatyzujących z nami” na bezsensowne: „nawet współ-
czujący nam” (s. 76).

Rzecz w tym, że Musiał nie wie, że listy Waleckiego, podobnie jak wiele in-
nych odkrytych przez niego dokumentów, od mniej więcej pół wieku są w obie-
gu naukowym. I to nie tylko w tekstach autorów budzących jego obrzydzenie jak 
Józef K o w a l s k i  lub Teodora F e d e r , lecz również w obu książkach Krystyny 
T r e m b i c k i e j  („Między apologią a negacją. Studium myśli politycznej 
Komunistycznej Partii Polski w latach 1918–1932”, Lublin 1995 oraz „Między 
utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski 1918–
1938”, Lublin 2007), do których w tomie przygotowanym przez Musiała nie ma 
żadnego odniesienia, co pozwala przypuszczać, że prac tych po prostu nie zna. 

Gdyby je bowiem znał, dowiedziałby się, że odkryte przez niego listy 
Waleckiego zostały już opublikowane w jego „Wyborze pism” (tom II, Warszawa 
1967). Dowiedziałby się również, że w dniach 4 i 6–7 lipca odbyło się posiedzenie 
Komisji Polskiej Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej. 
W Archiwum Akt Nowych znajduje się mikrofilm stenogramu z posiedzeń 
w dniach 4 i 7 lipca oraz tekst przemówienia Nikołaja Bucharina wygłoszonego 
6 lipca.

W tym trzydniowym posiedzeniu uczestniczyli: Nikołaj Bucharin, Dmytro 
Manuilski, Osip Piatnicki, Lew Trocki, Grigorij Zinowjew, Palmiro Togliatti, 
Bohumil Šmeral, Hermann Remmele, Heinz Neuman, Wissarion Łominadze, 
Adolf Warski, Julian Leński, Edward Próchniak, Jan Paszyn, Wacław Bogucki, 
Aleksander Danieluk, Maria Koszutska, Henryk Walecki, Adam Landy, Leon 
Domski, Tomasz Dąbal, Stanisław Budzyński, Adam Sławiński i Janusz Lasocki. 
Nie uczestniczył w nim Dzierżyński i dlatego w zespole Feliksa Dzierżyńskiego, 
który wykorzystał Musiał, nie ma dokumentacji owego posiedzenia Komisji 
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Polskiej. Dyskusja, w której uczestniczyli czołowi przywódcy Kominternu powin-
na jednak znaleźć się w tomie dokumentów zatytułowanym „Przewrót majowy 
1926 roku w oczach Kremla”, bo miała ona kluczowe znaczenie dla formułowania 
ocen Kremla w sprawach polskich.

Ślad tej dyskusji znalazł się tylko w liście Wacława Boguckiego do Feliksa 
Dzierżyńskiego z 8 lipca 1926, w którym Bogucki wspomina, że na posiedzeniu 
Komisji Polskiej zarzucano mu „bezpodstawne przyklejanie niektórym towarzy-
szom etykiety ultralewicowców”. Wydawcy nie opatrzyli tego listu przypisem wy-
jaśniającym o jakim posiedzeniu Komisji Polskiej jest mowa. 

Musiał stwierdza, że „bezsensowne i nawet śmieszne są pozostałe zarzuty, 
w tym ten, że nie wiedzieliśmy jakie hasła wysuwał Kazimierz Lepa czyli Bartek 
Lubelski”. Nie formułowałem takiego zarzutu. Napisałem jedynie, że gdyby 
Musiał zapoznał się z literaturą wiedziałby, że występujący w dokumencie nr 32 
jako X, opatrzony przez wydawcę znakiem zapytania w nawiasie kwadratowym, 
co oznacza, że nie potrafili ustalić o kogo chodzi, to Kazimierz Lepa.

Jedną z zasad naukowego edytorstwa jest to, że wydając wcześniej opubliko-
wany dokument, informujemy gdzie był już ogłoszony. Wydawcy tego tomu nie 
przestrzegają tej zasady. Publikują np. oświadczenie Boguckiego i Turiańskiego 
(właśc. Jaremy Kuźmy) (dokument nr 35) w tłumaczeniu Szumskiego nie informu-
jąc, że tekst ten, w wersji różniącej się stylistyką i budową zdań był już publikowany 
w „Nowym Przeglądzie” (nr 6–7, sierpień — wrzesień 1926) i tam datowany na 13 
czerwca 1926 (wydawcy zaś datują go „czerwiec, nie wcześniej niż 9”). Reedycja 
tomów „Nowego Przeglądu” z 1926 r. ukazała się w PRL w 1961 r. Szerzej na 
ten temat w recenzji Piotra C i c h o r a c k i e g o  w „Dziejach Najnowszych” nr 3 
z 2010 r. 

Piszę o tym wszystkim z pewnym zażenowaniem, bo jest to elementarz działań 
historyka, z którym zapoznajemy naszych studentów już od pierwszego roku stu-
diów i nie przyszłoby mi do głowy, że trzeba będzie przywoływać te podstawowe 
zasady na łamach jednego z najpoważniejszych polskich czasopism historycznych.

W mojej recenzji zachęcałem Musiała do udania się do Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie gdzie przechowywane są archiwalia dawnego Zakładu Historii Partii, 
przemianowanego później na Centralne Archiwum KC PZPR. Nie skorzystał z tej 
zachęty stwierdzając, że zapoznał się w Moskwie z pełnymi wykazami dokumen-
tów przekazywanych polskim historykom partyjnym i że nie zrobiły na nim więk-
szego wrażenia. 

Otóż wedle sprawozdania Centralnego Archiwum KC PZPR za 1988 r., 
w zbiorach Archiwum Mikrofilmów znajdowało się 3 079 tys. zdjęć negatywo-
wych mikrofilmów, z czego 2 223 tys. dotyczyło źródeł archiwalnych (pozostałe to 
mikrofilmy różnego rodzaju druków). Być może ten zbiór mikrofilmów nie zrobi 
na Musiale większego wrażenia, ale zapewniam, że znalazłby tam bardzo ważne 
dokumenty, które powinny znaleźć się w tomie, który przygotował.
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Bogdan Musiał podejmuje też trud oceny mojego dorobku naukowego. 
Zarzuca mi, że poświęcając w biografii Józefa Piłsudskiego całe 200 stron prze-
wrotowi majowemu ani słowem nie piszę o sowieckich planach rozbicia i podboju 
Polski, „a w takich realiach działał przecież Piłsudski i podejmował swe trudne 
decyzje”. Teza, że Piłsudski podejmował decyzję o dokonaniu wojskowego za-
machu stanu, by przekreślić sowieckie plany rozbicia i podboju Polski jest nader 
oryginalna i ma ożywczą świeżość, ale autor niczym jej nie dokumentuje. Można 
więc tylko wyrazić nadzieję, że w dalszych badaniach potrafi ją udowodnić.

Musiał stwierdza też, że piszę „o pokojowej polityce Rosji bolszewickiej 
wobec Polski na przełomie lat 1919/1920, która była jakby ignorowana przez 
Piłsudskiego, przygotowującego się do napaści na Rosję sowiecką (s. 337–341). 
Jest to klasyczne fałszerstwo bolszewickiej propagandy, które Garlicki nadal roz-
przestrzenia”. Musiał dokonuje manipulacji, bo ani nie piszę o pokojowej polityce 
Rosji bolszewickiej, ani o gotowaniu się Piłsudskiego do napaści na Rosję sowiec-
ką. Na przywołanych przezeń stronach stwierdzam, że jesienią 1919 r. „otworzyły 
się możliwości realizowania koncepcji polityki wschodniej i jednocześnie takiego 
osłabienia Rosji Radzieckiej, by musiała ona zaakceptować rezultaty tej polityki. 
Toteż Piłsudski konsekwentnie odrzucać będzie oferty pokojowe Moskwy” (s. 337). 
Dalej stwierdzam, że Piłsudski znajdował się w trudnej sytuacji. „Przygotowując 
się do rozstrzygnięć zbrojnych, nie mógł lekceważyć radzieckich propozycji poko-
jowych, bo groziło to izolacją polityczną w Polsce. Jego posunięcia wojskowe, wo-
bec proklamowania przez rząd radziecki deklaracji, że terytorialne aspiracje Polski 
mogą być uwzględnione, stawały się coraz mniej zrozumiałe dla społeczeństwa 
polskiego. Piłsudski musiał się liczyć z narastającymi nastrojami antywojennymi, 
nie mógł też nie brać pod uwagę opinii europejskiej” (s. 338). Manipulacja doko-
nana przez Musiała polega na tym, że bezpodstawnie utożsamił dwa pojęcia: oferty 
pokojowe i politykę pokojową. Otóż nie są to pojęcia tożsame, czego Musiał nie 
może nie wiedzieć. 

Z uczuciem déjà vu czytałem zarzut, że w mojej ponad tysiącstronicowej 
książce tylko cztery razy wymienione jest nazwisko Stalina. Taki sam zarzut sfor-
mułowano wobec mojego przedmaturalnego wypracowania wiosną 1952 r. Pisanie 
natomiast Natanson alias Kowalski przypomina mi ponure czasy Marca 68.

W ostatnim zdaniu Repliki Bogdan Musiał był łaskaw napisać, że najwidocz-
niej zapomniałem, że cenzura komunistyczna, która chroniła moje tezy naukowe, 
w wolnej Polsce już nie istnieje. Rzeczywiście, cenzura chroniła moją biografię 
Piłsudskiego wstrzymując jej publikację przez 16 lat. Piszę o tym we wstępie, więc 
sformułowanie uczonego z IPN i UKSW cechuje swoista elegancja. 
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Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego*

Zaczynam od podstawowych danych biograficznych, które są oparte zwłasz-
cza na życiorysie, napisanym przez Jerzego G a c z y ń s k i e g o  prawdopodobnie 
w 1998 r.

Jerzy Zdzisław Gaczyński urodził się 14 czerwca 1928 r. w Warszawie ja-
ko syn Henryka, oficera zawodowego, i Marii z Piłków. Ojca stracił w 1939 r. 
Od 1942 r. uczył się w tajnym gimnazjum Anny Goldmanówny. Po powstaniu 
warszawskim znalazł się w Kielcach. Tam w 1947 r. był uczniem gimnazjum 
przyśpieszonego dla dorosłych. Miał wtedy za sobą także dwa lata nauki intro-
ligatorstwa. W latach 1948–1953 dwukrotnie przenosił się z Kielc do Warszawy 
i z powrotem, poza tym mieszkał w Radomiu, Ostrowcu, Świdnicy. Pracował jako 
referent zaopatrzenia w różnych przedsiębiorstwach budowlanych, był inspekto-
rem w Państwowej Organizacji Imprez Artystycznych „Artos” oraz instruktorem 
w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. W roku 1953 lub wkrótce potem wyjechał 
do Przemyśla, gdzie został zatrudniony w urzędzie statystycznym, co zapoczątko-
wało jego stabilizację zawodową. Studiował zaocznie w Krakowie ekonomię, ma-
gisterium uzyskał w 1960 r. Po przeniesieniu służbowym do Ciechanowa w 1975 r. 
objął stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. W 1981 r. 
przeszedł na rentę inwalidzką, którą w roku 1993 zastąpiła emerytura. Był żonaty 
z nauczycielką liceum, miał dwóch synów. Zmarł w Ciechanowie 16 lutego 2006.

Jeszcze mieszkając w Przemyślu Jerzy Gaczyński zaczął się interesować 
wczesnośredniowieczną historią Polski i podejmować opracowania z tego za-
kresu1. Charakter tych działań zmienił, gdy osiadł w Ciechanowie. Już w 1975 r. 
rzekomo odkrył w archiwum parafialnym średniowieczny rękopis zawierający 
rocznik. Tekst ten miał być napisany w roku 1475/1476 przez osobę znaną, miano-

* Redakcja nie bierze odpowiedzialności za poglądy przedstawione w tym artykule.
1 Np. J. Z. G a c z y ń s k i, Zarys dziejów plemiennych Małopolski, „Rocznik Przemyski”, t. XII, 

1968, s. 51–117; idem, Dokument mogileński — studium krytyczne, „Zapiski Ciechanowskie”, t. V, 
1983, s. 5–43.
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wicie przez Stanisława z Lipia (Lipskiego), ciechanowskiego pisarza ziemskiego 
i plebana, późniejszego podkanclerzego książąt Bolesława V i Janusza II. Rocznik 
miał się mieścić na pięciu stronach rękopisu wszytego do księgi pt. „Liber eccle-
siae praeposituralis Ciechanoviensis”. Gaczyński jakoby wykonał odpis rocznika, 
ale wkrótce potem ta księga zaginęła. Gdy w późniejszej polemice wskazałem, że 
Stanisław P a z y r a, który wcześniej korzystał z archiwum parafialnego do swe-
go opracowania dziejów Ciechanowa, nie widział owej księgi, rzekomy odkrywca 
znalazł proste wyjaśnienie: księga zaginęła dwukrotnie, najpierw po wojnie, gdy 
mógłby sięgnąć do niej Pazyra, a następnie znowu przepadła po odnalezieniu jej 
przed rokiem 1975 i wykorzystaniu przez Gaczyńskiego.

Rzekomego ręcznego odpisu rocznika ciechanowskiego autor nikomu nie 
pokazywał, natomiast dysponował maszynopisem, który najpierw udostęp-
nił ks. Tadeuszowi Ż e b r o w s k i e m u, dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego 
w Płocku. To właśnie ten historyk mediewista jako pierwszy podał do publicz-
nej wiadomości ciechanowską rewelację — na konferencji w Poznańskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk w listopadzie 1984 r.2 Wkrótce pojawiły się publi-
kacje, w których odwoływano się do rocznika, a zwłaszcza do dwóch jego zapi-
sek jako do danych źródłowych dotychczas nieznanych: o pobycie św. Wojciecha 
w Ciechanowie i o pierwszej lokacji tego miasta w 1266 r. Historycy zaintereso-
wani średniowiecznym Mazowszem, do których docierały informacje bezpośred-
nio lub pośrednio od Gaczyńskiego, mogli spodziewać się, że jest to autentyczne 
znalezisko, nie widzieli powodów, by zakwestionować wiarygodność „odkrywcy”. 
Tak np. Henryk S a m s o n o w i c z  uwzględnił lokację Ciechanowa z 1266 r. w na-
pisanych wspólnie z Marią B o g u c k ą  dziejach miast dawnej Polski3. Najwyższą 
rangę uzyskał ten dokument lokacyjny przez zamieszczenie w „Nowym kodeksie 
dyplomatycznym Mazowsza”4. Powściągliwie natomiast odniósł się do informacji 
o ciechanowskim odkryciu Stefan Krzysztof K u c z y ń s k i  zaznaczając, że obiekt 
„wymaga jeszcze krytycznego rozpoznania”5.

Kazimierz P a c u s k i, zajmujący się w Instytucie Historii PAN kartoteką 
średniowiecznego osadnictwa na Mazowszu, w jakimś czasie otrzymał od ks. 
Żebrowskiego kopię części maszynopisu rocznika (7 stron). Gdy z tej kartoteki za-

2 Vide T. Ż e b r o w s k i, [Głos w dyskusji], „Nasza Przeszłość”, t. LXIX, 1988, s. 204–206.
3 M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, 

Wrocław 1986, s. 88. Ta wczesna data lokacji Ciechanowa została przyjęta także w: Dzieje Mazowsza 
do 1526 roku, pod red. A. G i e y s z t o r a  i H. S a m s o n o w i c z a, Warszawa 1994, s. 271. Było to 
niedopatrzenie, skoro autorzy tej syntezy uznali wcześniej, że rocznik ciechanowski jest mistyfikacją.

4 Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. II: Dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. S u ł k o w s k a –
K u r a ś  i S. K u r a ś  przy współudziale K. P a c u s k i e g o  i H. Wa j s a , Wrocław 1989, s. 47–48, 
nr  49a.

5 S. K. K u c z y ń s k i, Historiografia i literatura Mazowsza w późniejszym średniowieczu, 
„Notatki Płockie”, 1990, nr 1–2, s. 3.
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czął korzystać Jerzy Gaczyński (tak było na pewno w pierwszej połowie 1987 r.), 
Pacuski przekazywał mu swoje uwagi do posiadanego tekstu.

Punkt zwrotny w sprawie nastąpił w 1991 r. 17 maja odbyła się w Ciechanowie 
konferencja historyczna m.in. z referatem Gaczyńskiego. Tego dnia Kazimierz 
Pacuski dostał drugi maszynopis, obejmujący całość rocznika (11 stron), różnią-
cy się w szczegółach od maszynopisu pierwszego. W parę dni później ten kolega 
udostępnił mi oba maszynopisy, z których wersja I miała naniesione jego uwa-
gi, a w wersji II była wprowadzona przez ks. Tadeusza Żebrowskiego numera-
cja zapisek. Z tych materiałów wykonałem dla siebie kserokopie. Na tej podsta-
wie już 26 czerwca przedstawiłem referat, który został wkrótce opublikowany 
w „Kwartalniku Historycznym”. Tezę streszczał tytuł: „Rocznik Ciechanowski 
jako mistyfikacja”6.

W tym miejscu chcę przekazać uwagi do artykułu Kazimierza Pacuskiego 
z 1992 r.7 W artykule czytamy: „Moje badania źródłoznawcze, przeprowadzone 
zwłaszcza po uzyskaniu wglądu w pełen tekst »rocznika« dzięki sesji mazowieckiej 
(17 maj 1991 r.), podważyły wiarygodność zapisów z XIII–XV w. w tym tekście. 
[...] Moje obserwacje konsultowałem z innymi mediewistami z IH PAN, docho-
dząc stopniowo do konkluzji, że mamy do czynienia z falsyfikatem sporządzonym 
już w XX w. Ustalenia te były zbieżne z badaniami H. R u t k o w s k i e g o, który 
pracował niezależnie, referując swe obserwacje w końcu czerwca 1991 r. [...]. Nie 
wydaje się prawdopodobne, by cokolwiek w tym tekście mogło pochodzić spoza 
znanej nam bazy źródłowej dla średniowiecza, nie ma zatem mowy, by był on w ja-
kimś stopniu kompilacją z XV w., jak do niedawna skłonni byliśmy przyjmować”8.

Przytoczone zdania mogą sugerować, że przebieg sprawy był inny niż w rze-
czywistości. Nigdy nie byłem skłonny przyjąć, że rocznik ciechanowski nie bu-
dzi wątpliwości, gdyż informacje o rzekomym rękopisie pojawiły się dopiero po 
jego zaginięciu. Kazimierz Pacuski aż do zebrania 26 czerwca 1991 nie wyrażał 
zastrzeżeń co do autentyczności rocznika. W dyskusji nad moim referatem uznał 
potrzebę większej ostrożności w ocenie maszynopisów Gaczyńskiego, lecz nadal 
opowiadał się za istnieniem średniowiecznego rękopisu, który zaginął. Swój po-
gląd zmienił wkrótce potem.

W 1993 r. „Kwartalnik Historyczny” zamieścił w dziale listów do redakcji 
polemikę Jerzego Gaczyńskiego i moją odpowiedź, w której podtrzymałem swoje 
stanowisko9. Wreszcie w 1995 r. Gaczyński wydał rocznik ciechanowski — jego 

6 H. R u t k o w s k i, Rocznik Ciechanowski jako mistyfikacja, KH, t. XCVIII, 1991, nr 4, s. 75–82.
7 K. P a c u s k i, Początki osad na obszarze dzisiejszego miasta Ciechanowa w świetle źródeł pisa-

nych, „Zapiski Ciechanowskie”, t. VII, 1992, s. 70–76. Tom wydano z okazji 725 rocznicy pierwszej 
lokacji Ciechanowa (1266–1991), której poświęcono sesję naukową w Muzeum Okręgowym w tym 
mieście 9 września 1991.

8 Ibidem, s. 70.
9 KH, t. C, 1993, nr 2, s. 187–189.
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rzekomy oryginał po łacinie i przekład polski10. W tym samym tomie opubliko-
wał artykuł polemizujący ze mną11. Ja z dużym opóźnieniem mogłem się zapoznać 
z tym tomem należącym do serii, którą wydawało Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe. Na podstawie tego materiału napisałem artykuł, który został wydruko-
wany w 2001 r. w „Studiach Źródłoznawczych”12.

Dowody, że rocznik ciechanowski był autorskim utworem Jerzego Gaczyń-
skiego, są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, świadczą o tym liczne zmiany wpro-
wadzone w tekście, tj. różnice między maszynopisami I i II, a także zmiany wi-
doczne w maszynopisie II. Potwierdzenie takich ingerencji w rzekomym źródle 
średniowiecznym można również znaleźć w wersji polskiej rocznika. Najbardziej 
wyrazistym tego przykładem jest dokument lokacyjny Ciechanowa, który między 
wersją I a II powiększył się o całe zdania13. Gaczyński z dużą swobodą poruszał 
się w łacinie średniowiecznej, ale czynił to nie dość starannie, mało przezornie i ze 
zbytnią pewnością siebie, skoro pozostawił tak wiele śladów fałszerstwa.

Drugiego rodzaju dowód wynika z objętości rocznika. Autentyczne pismo 
Stanisława z Lipia jest znane z księgi skarbowej Janusza II, przechowywanej 
w AGAD, a wydanej przez Jerzego S e n k o w s k i e g o14. Na tej podstawie można 
było ustalić, że tekst Gaczyńskiego znacznie przekracza pojemność pięciu stron 
rękopisu Stanisława z Lipia15.

Na tym moje zainteresowanie rocznikiem ciechanowskim się zamknęło. Chcę 
tylko dodać, że na konferencji, którą w 2007 r. zorganizował Klub Stypendystów 
Zagranicznych FNP o naukowych mistyfikacjach, temat rocznika ciechanowskie-
go omówili Marek S ł o ń  i ja. W nauce teza o falsyfikacie sporządzonym przez 
rzekomego odkrywcę została przyjęta.

O innej próbie Jerzego Gaczyńskiego wprowadzenia fałszywych wiadomo-
ści do nauki poinformował Stanisław S u c h o d o l s k i. Około 1980 r. ks. Tadeusz 
Żebrowski udostępnił Ewie S u c h o d o l s k i e j  kopię maszynopisu, którego 
główną treścią miał być list ks. Remigiusza Jankowskiego z Ciechanowa do ar-
cheologa Romana Jakimowicza, napisany 15 kwietnia 1921. List zawierał rela-
cję o odkryciach archeologicznych przy ciechanowskim kościele parafialnym. 
Miały tam się znajdować m.in. ślady kultu pogańskiego oraz pozostałości kamien-
nej rotundy z X/XI w., gdzie znaleziono dwie monety o wielkiej rzadkości: denar 
Bolesława Chrobrego z legendą GNEZDVN CIVITAS i denar czeski księcia libic-
kiego Sobiesława Sławnikowica sprzed 995 r. Stanisław Suchodolski wykazał, że 

10 J. G a c z y ń s k i, Rocznik Ciechanowski, „Zapiski Ciechanowskie”, t. IX, 1995, s. 41–66.
11 Idem, Spór o Rocznik Ciechanowski, ibidem, s. 195–208.
12 H. R u t k o w s k i, O mistyfikacji ciechanowskiej raz jeszcze, StŹr., t. XXXIX, 2001, s. 139–143.
13 Ibidem, s. 143.
14 Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477–1490, wyd. J. S e n k o w s k i, 

Warszawa 1959, odb. z KHKM.
15 H. R u t k o w s k i, O mistyfikacji, s. 140–141.
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maszynopis stanowił przemyślnie sporządzoną mistyfikację, która miała podnieść 
prestiż Ciechanowa16.

Między tym rzekomym odkryciem archeologicznym a wzmiankami w rocz-
niku o św. Wojciechu widać wyraźny związek. Biskup głosił wiarę chrześcijańską 
w Ciechanowie na górze Swarożysko — „na ruinach świątyni bałwanów” — tam 
gdzie wkrótce potem jego towarzysz Benedykt wybudował kościół św. Wojciecha 
i został w nim pierwszym kapłanem. Co więcej, sam Gaczyński cytował zdania 
z rzekomego listu ks. Jankowskiego17.

Ciechanowskiego twórcę falsyfikatów charakteryzuje niedrukowany tekst 
Adama P s z c z ó ł k o w s k i e g o  pt. „Goski–Wąsosze w bajecznym świecie Je-
rze go Gaczyńskiego”18. Na początku autor zaznacza, że Gaczyński pisał liczne 
artykuły na tematy z historii dawniejszej, które ukazywały się w czasopismach 
ciechanowskich i przasnyskich. Cytuję: „Niestety, miał on w złym zwyczaju okra-
szać swe artykuły rozmaitymi bajecznymi hipotezami, a czasem i zupełnymi baj-
kami własnej produkcji. Przy czym owe hipotezy i bajki traktował niemal na równi 
z faktami historycznymi i podpierał je przypisami źródłowymi (także nierzadko 
zmyślonymi — np. pochodzącymi z nieistniejących dokumentów czy ksiąg sądo-
wych!)”.

Osobą, która teraz spowodowała, że zająłem się ponownie omawianym au-
torem, jest jego syn Paweł G a c z y ń s k i, mieszkaniec Torunia. W lecie 2010 r. 
nawiązał ze mną kontakt korespondencyjny. Zapowiedział, że zmierza do obalenia 
mojej tezy o mistyfikacji, a także skierował do mnie słowa: „wzywam Pana do zwro-
tu znajdujących się w jego posiadaniu maszynopisów Rocznika Ciechanowskiego. 
[...] niezastosowanie się do niniejszego wezwania spowoduje wystąpienie na drogę 
sądową”.

16 S. S u c h o d o l s k i, Uwaga, fałszerstwo! O rzekomych znaleziskach denarów z legendą 
GNEZDVN CIVITAS i innych monet z czasów Bolesława Chrobrego (maszynopis przygotowany do 
druku w:) idem, Moneta polska i obca w średniowieczu. Pierwsza wersja w języku angielskim była 
drukowana w: „Notae Numismaticae/Zapiski Numizmatyczne”, t. III/IV, Kraków 1999, s. 303–321.

17 J. G a c z y ń s k i, Rocznik, s. 47, 59–61, 66; Mazowsze Ciechanowskie — moja mała ojczyzna. 
Szkice z dziejów regionu (do roku 1918), red. A. K o c i s z e w s k i, J. P e ł k a, Ciechanów 1996, s. 59–
60, 82 (cytaty z rzekomego listu w tekstach J. Gaczyńskiego). Ks. Tadeusz Żebrowski w rozmowie 
telefonicznej 14 grudnia 2010 powiedział mi, że nie pamięta, w jaki sposób znalazł się w jego rękach 
odpis listu rzekomo wysłanego w 1921 r. z Ciechanowa do Warszawy, do Romana Jakimowicza, który 
w 1950 r. jakoby przekazał ten list Zdzisławowi Rajewskiemu w Kierownictwie Badań nad Początkami 
Państwa Polskiego. Po odczytaniu przeze mnie z artykułu S. Suchodolskiego argumentów za tym, że 
była to mistyfikacja, oraz po wskazaniu zbieżności z rocznikiem ciechanowskim, które pozwalają au-
torstwo rzekomego listu przypisać Jerzemu Gaczyńskiemu, ks. Żebrowski uznał taki wniosek za uza-
sadniony.

18 Jest to maszynopis rozdziału większej całości. Autorowi dziękuję za możliwość wykorzystania 
tego tekstu.
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W odpowiedzi z 2 sierpnia wyjaśniłem, że nie posiadam maszynopisów, które 
stanowiły własność Jerzego Gaczyńskiego, natomiast mam kserokopie materiałów, 
które mi udostępnił Kazimierz Pacuski. Chociaż nie miałem żadnych zobowiązań, 
wysłałem Pawłowi Gaczyńskiemu kopie swoich kopii, aby na tym zakończyć ko-
respondencję.

Wątek rocznika ciechanowskiego podsumowuję następująco. Jedynym dowo-
dem przeciwko mojej tezie byłby oryginalny rękopis rocznika Stanisława z Lipia. 
Jestem pewien, że taki autentyk się nie odnajdzie, ponieważ nigdy nie istniał. 
Zapowiedziane przez Pawła Gaczyńskiego rzekome dowody: autentyczny maszy-
nopis jego ojca, inny niż te maszynopisy, które on przekazał ks. Żebrowskiemu, 
a także zeznania nowych świadków, którzy niegdyś widzieli średniowieczny ręko-
pis, będą bez wartości dla problemu naukowego.

Przechodzę do następnej części artykułu, poświęconej tym elementom bio-
grafii Jerzego Gaczyńskiego, które przypuszczalnie on sam, a na pewno jego syn 
Paweł, chciał podać do publicznej wiadomości. Paweł Gaczyński jest autorem bio-
gramu ojca opublikowanego w Wikipedii, czyli w „wolnej encyklopedii” w inter-
necie (korzystam z wydruku wykonanego 4 sierpnia 2010).

Biogram jest opatrzony fotografią Jerzego Gaczyńskiego w starszym wieku 
oraz rysunkiem, który jakoby przedstawia go w czasie powstania warszawskiego. 
W dacie urodzenia występuje drobna różnica w stosunku do źródeł wiarygodnych: 
18 zamiast 14 czerwca 1928. Informacje o zasługach Gaczyńskiego dla nauki opie-
rają się przede wszystkim na uznaniu autentyczności rocznika ciechanowskiego.

Umieszczenie herbu Sas przy nazwisku jest bezpodstawne. W żadnym her-
barzu nie występuje rodzina szlachecka Gaczyńskich. W takiej sytuacji Jerzy te-
go nazwiska uznał, że można się „dowiązać” do Garczyńskich. Była to szlachta 
w Prusach Królewskich mająca nazwisko od wsi Garczyn, położonej na połu-
dniowy zachód od Skarszew. Garczyńscy mieli herb własny, określany także jako 
odmiana herbu Sas. Jerzy Gaczyński nie poprzestał na przyznaniu sobie herbu, 
ale dodał godnego krewnego (?) w dawnym pokoleniu. Jak informuje cytowany 
Adam Pszczółkowski, Samson Garczyński na Garczynie i Orli, który był chorążym 
chełmińskim, a zmarł w 1667 r., stał się Samsonem Gaczyńskim na Grabowie–
Gaczy i Orli, oczywiście z wymienionym urzędem ziemskim. W czasie potopu 
szwedzkiego miał on być rotmistrzem ziemi ciechanowskiej dowodzącym od-
działem miejscowej szlachty19. Dodam, że na Mazowszu istniała wieś drobnosz-
lachecka o podobnej nazwie — Grabowo Gaczki, ale od niej nie powstałoby na-
zwisko Gaczyński. Wieś Orla sąsiaduje na Pomorzu Gdańskim z Garczynem, a na 
Mazowszu nie było takiej miejscowości.

19 J. G a c z y ń s k i, W odmętach szwedzkiego potopu, [w:] Mazowsze Ciechanowskie, s. 141. 
O rzeczywistym Samsonie Garczyńskim vide K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, t. IV, Lipsk 1839, 
s. 69; S. U r u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszawa 1907, s. 94; Urzędnicy Prus 
Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. M i k u l s k i, Wrocław 1990, s. 52.
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Sporządzony przez Pawła Gaczyńskiego biogram ojca tak informuje o okresie 
wojny i o pierwszych latach powojennych. Jerzy Gaczyński, pseudonim „Jurek”, 
był harcerzem Szarych Szeregów, powstańcem warszawskim, żołnierzem bata-
lionu „Zośka” (kompania „Rudy”, pluton „Alek”). Został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. „Po zorganizowanej przez UB akcji aresztowań żołnierzy »Zośki« 
w roku 1948, ostrzeżony przez matkę jednego z kolegów, przez kilka lat ukry-
wał się”. W świetle danych, które przedstawiłem na początku artykułu, wiadomość 
o ukrywaniu się nie jest dokładna, ma tylko związek z częstymi zmianami miejsca 
zamieszkania i pracy.

Sprawdzenie wątpliwości, czy Jerzy Gaczyński był bohaterem powstania 
warszawskiego (Krzyż Walecznych!), należało zacząć od gruntownej monografii 
batalionu „Zośka” pióra Anny B o r k i e w i c z – C e l i ń s k i e j20. Książka zawiera 
m.in. słownik biograficzny żołnierzy batalionu w ujęciu tabelarycznym, opracowa-
ny przez męża autorki, Bogdana C e l i ń s k i e g o 21. Jerzy Gaczyński nie występu-
je ani w tym słowniku, ani w indeksie osób. Występują natomiast dwaj żołnierze 
NN o pseudonimie „Jurek”, obaj w 1 kompanii „Maciek”, w różnych plutonach. 
Dla omawianej sprawy nie jest bez znaczenia fakt, że Bogdan Celiński, plutonowy 
podchorąży o pseudonimie „Wiktor”, był właśnie w 2 kompanii „Rudy”, w II plu-
tonie „Alek”, tam gdzie miał walczyć Gaczyński „Jurek”.

Żeby dokładniej wyjaśnić zagadnienie, zwróciłem się do Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzją kierownika Urzędu z 13 wrze-
śnia 2010 przekazano mi kserokopie dokumentacji odnoszącej się do Jerzego 
Gaczyńskiego (m.in. wzmiankowany na wstępie życiorys).

Pierwszy dokument, pochodzący z 1947 r., ma tytuł „Deklaracja zgłoszenia 
członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, 
Zarządu Powiatowego w Kielcach”. Formularz zawiera 20 rubryk wypełnionych 
przez kandydata. Z Urzędu ds. Kombatantów otrzymałem kserokopie dwóch eg-
zemplarzy deklaracji Gaczyńskiego, z których (pomijając nieistotne różnice for-
malne) tylko na jednym egzemplarzu znajdują się data i miejsce wstąpienia do 
organizacji oraz decyzja o przyjęciu do Związku (późniejszego ZBOWiD) z da-
tą 2 sierpnia 1947. W rubryce „stopień wojskowy” jest podane kapral, obok — 
pseudonim „Jurek”. O swoim wstąpieniu do organizacji Jerzy Gaczyński napisał: 
„Szare Szeregi”, 1 sierpnia 1944 w Warszawie. Jako nazwisko dowódcy wymienił: 
„kpt. Andrzej Romocki (pseud. »A. Morro«), d–ca komp. »Rudy« w bat. »Zośka«, 
grupy »Radosława«”. Na pytanie, czy był ranny, odpowiedział: „ciężko ranny: rę-
ka połamana pod gruzami zburzonego domu w akcji. Lekko ranny w głowę”.

Opis działalności w walce z okupantem ma treść następującą: „1 sierpnia 
1944 r. przyłączam się do komp. »Rudego« [sic!] na ul. Okopowej dzięki posia-
daniu własnej broni. Wraz z oddziałem walczę na pn. krańcu Woli, poczym obsa-

20 A. B o r k i e w i c z – C e l i ń s k a, Batalion „Zośka”, Warszawa 1990.
21 Ibidem, s. 687–790.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



HENRYK RUTKOWSKI332

dzamy magazyny wojskowe na Stawkach, gdzie 14 sierpnia zostaję ciężko ran-
ny i przebywam w szpitalu w kościele św. Jacka, następnie szpital Długa 7. Przy 
ewakuacji jako rekonwalescent odchodzę 1 września wiecz. kanałami w kolumnie 
st. sierż. Leszka. W pocz. września wracam do oddziału macierzystego, następnie 
walczę wraz z nim na przyczółku czerniakowskim; 20 września, w akcji, tracę kon-
takt z oddziałem, znajdując się w domu zdobytym przez niemców niszczę dowody, 
wraz z ludnością cywilną opuszczam Warszawę”.

Ostatnia ważna rubryka (pkt 19) zadaje pytanie, czy kombatant awansował 
i był odznaczony. Odpowiedź Gaczyńskiego brzmi: „Awansowany na kpr. rozka-
zem baonowym z 1–szej połowy sierpnia (dokładnej daty nie pamiętam) za paru-
godzinne wstrzymywanie nacierającego nieprzyjaciela zaporą ogniową”.

Deklarację kończą podpisy czterech osób wprowadzających, z których pierw-
sza jest objaśniona pieczątką: „Kierownik Komisariatu M.O.”. Na ten temat czyta-
my w życiorysie z 1998(?) r.: „W 1947 r. zostałem zatrzymany i osadzony w aresz-
cie komisariatu MO przy ulicy Sienkiewicza, gdzie byłem przesłuchiwany jako 
podejrzany o nielegalne posiadanie broni i kontakty z organizacją podziemną. 
W związku z brakiem dowodów i w wyniku starań rodziny zostałem zwolniony. 
Komendant tego komisariatu por. Stanisław Mroczek, były partyzant, wyjaśnił mi 
przy zwolnieniu, że jeśli jako były akowiec nie uczestniczyłem po wojnie w dzia-
łalności podziemnej, nie muszę ujawniać się w UB, lecz wystarczy, jeśli złożę 
deklarację wstąpienia do Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość 
i Demokrację. Wyraził też gotowość podpisania tej deklaracji obok innych człon-
ków wprowadzających, którzy poświadczyli moją przynależność do AK, co istot-
nie uczynił, uzupełniając podpis swoją pieczątką, co miało chyba uwalniać mnie 
od podejrzeń o kontynuowanie działalności podziemnej”.

Wydaje się, że z przytoczonej deklaracji Jerzego Gaczyńskiego można uznać 
za niebudzące wątpliwości stwierdzenia: doznanie złamania ręki pod gruzami zbu-
rzonego domu, pobyt w dwóch szpitalach powstańczych, wyjście 1 września kana-
łami ze Starego Miasta, dostanie się w ręce Niemców na Czerniakowie i opuszcze-
nie Warszawy wraz z ludnością cywilną. Nie można wykluczyć, że w pierwszych 
dniach sierpnia 1944 r. Gaczyński znajdował się wśród powstańców, ale brak na to 
dowodów. Jego informacje o czynnym udziale w powstaniu jako żołnierza kom-
panii „Rudy” batalionu „Zośka” są twierdzeniami niepoświadczonymi, a nawet 
w szczegółach sprzecznymi z wiedzą bezsporną.

Zdobyte magazyny wojskowe na Stawkach były obsadzone przez żołnierzy 
batalionu „Czata 49”, a nie batalionu „Zośka”. Powstańcy zostali wyparci z ma-
gazynów ostatecznie 13 sierpnia, więc Gaczyński nie mógł być tam ranny dopiero 
następnego dnia22.

22 Ibidem, s. 566, 594–595, 598–602; Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, 
t. I, Warszawa 2006, s. 568–569.
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Opis w punkcie 19 czynu bohaterskiego („parugodzinne wstrzymywanie na-
cierającego nieprzyjaciela zaporą ogniową”) jest niewiarygodny. Według informa-
cji udzielonej mi przez Bogdana Celińskiego, awans na kaprala mógł być nadany 
tylko przez wyższe dowództwo, a nie „rozkazem baonowym”.

Następny dokument z Urzędu ds. Kombatantów nosi datę 7 lipca 1994. Jest 
to kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich. 
W stosunku do pierwszego dokumentu wykazuje następujące różnice: działalność 
konspiracyjna w Szarych Szeregach jest datowana od lipca 1942 r.23, nie ma poda-
nej kompanii w batalionie „Zośka”, doszła też informacja o działalności konspira-
cyjnej w ostatnim kwartale 1944 r. w placówce AK w Zagnańsku koło Kielc. W ru-
bryce dotyczącej odznaczeń są wymienione dwa medale, nadane w lipcu 1947 r. 
przez Zarząd Główny Związku Uczestników Walki Zbrojnej: Medal za Warszawę 
1939–1945 oraz Medal Zwycięstwa i Wolności.

Po kilku latach od wypełnienia kwestionariusza, 9 lipca 1998 Urząd ds. 
Kombatantów przyznał Gaczyńskiemu uprawnienia kombatanckie, akceptując 
zgłoszony okres od lipca 1942 do grudnia1944 r.

Po śmierci Jerzego Gaczyńskiego jego syn Paweł, umieszczając w Wikipedii 
biogram ojca, ujął jego działalność wojenną w niewielu słowach, ale dodał dwa no-
we elementy: pluton „Alek” oraz Krzyż Walecznych. W tej drugiej sprawie należy 
zaznaczyć, że w słowniku zestawionym przez Bogdana Celińskiego wśród odzna-
czonych KW jest tylko 9 osób nieznanych z nazwiska, z których 8 poległo, a jed-
na wyemigrowała do Izraela24. Gaczyński byłby więc niezrozumiałym wyjątkiem, 
chyba że chodzi o odznaczenie nadane po roku 1945, a takie nie jest tutaj przed-
miotem zainteresowania. Co więcej, gdyby Gaczyński miał Krzyż Walecznych 
w 1994 r., to starając się o uprawnienia kombatanckie przecież by go nie ukrywał.

W sierpniu 2010 r. rozwinęła się w Wikipedii dyskusja na temat biogramu 
Jerzego Gaczyńskiego z udziałem Marka Słonia (ja w niej nie uczestniczyłem). 
W dyskusji Paweł Gaczyński odwołał się do „Pamiętników żołnierzy baonu 
»Zośka«” w wydaniu z 1959 r., gdzie w plutonie „Alek” znalazł kaprala „Jurka” 
bez nazwiska, z którym utożsamił ojca. W tym celu musiał jednak przypisać mu 
drugi pseudonim „Iks”, o czym wcześniej nie było mowy. Konsekwencją dyskusji, 
która nie rokowała dojścia do pożądanego wyniku, było 23 sierpnia wycofanie 
biogramu z Wikipedii.

Odniesienie pseudonimu „Iks” do Jerzego Gaczyńskiego jest sprzeczne z fak-
tem, że ten pseudonim należał do Jerzego Sękowskiego, urodzonego w 1923 r.25 

23 Na kwestionariuszu widać w tym miejscu, że najpierw został napisany rok 1944, a następnie 
uległa zmianie ostatnia cyfra.

24 A. B o r k i e w i c z – C e l i ń s k a, op. cit., s. 690, 695, 697, 707, 725, 766, 783, 784.
25 Informacja Witolda Sikorskiego „Boruty” przekazana mi przez Bogdana Celińskiego. Taka sa-

ma identyfikacja w Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, t. VI, Warszawa 
2004, s. 442. „Iks” występuje w rozdziałach pióra Sikorskiego „Boruty” w: Pamiętniki żołnierzy ba-
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O negatywnej ocenie tego, co Gaczyński pisał o sobie, decyduje przede wszystkim 
brak wiarygodnych świadków z batalionu „Zośka”. Podpisy czterech osób na de-
klaracji wstąpienia w Kielcach w 1947 r. do Związku Uczestników Walki Zbrojnej 
nie oznaczają świadków z powstania, lecz wyrażają poparcie członków Związku 
dla kandydata do tej organizacji. Ów rzekomy bohater powstania warszawskiego 
nie powołał się na opinię żadnego żołnierza „Zośki”, nie przedstawił świadectwa 
choćby jednej osoby, które nie budziłoby wątpliwości.

W tej sprawie szczególną wagę ma przekazane mi oświadczenie Bogdana 
Celińskiego. Cytuję: „Bogdan Celiński, długoletni przewodniczący Komisji Wery-
fikacyjnej i Komisji Historycznej Środowiska Żołnierzy Batalionu »Zośka«. — 
Oświadczenie — Oświadczam, że pan Jerzy Gaczyński nigdy nie był żołnierzem 
Batalionu »Zośka« — [podpis]”26.

Chcę podjąć próbę wyjaśnienia działań Jerzego Gaczyńskiego. Mistyfikacja 
z rocznikiem ciechanowskim miała mu dać sławę historyka, odkrywcy źródła 
z XV w., które informuje m.in. o nieznanym dotychczas pobycie św. Wojciecha na 
Mazowszu i o nieznanej pierwszej lokacji miasta Ciechanowa. Spreparowanie ży-
ciorysu miało stać się podstawą dumy z bohaterskiego udziału w walce sławnego 
batalionu i pod sławnym dowódcą. Jak wiadomo, działania w podobnym celu — 
chociaż nie posunięte do fałszowania faktów — nie należą do wyjątków, niektórzy 
kombatanci potrafią nadawać swoim czynom wojennym nadmiernie wysoką ran-
gę. Wydaje się, że w przypadku Gaczyńskiego Urząd ds. Kombatantów mógł od-
nieść się z większą uwagą do późnego kandydata na zasłużonego żołnierza Armii 
Krajowej, mógł dostrzec twierdzenia budzące wątpliwości i spróbować je wyjaśnić 
(kilkanaście lat temu żyło więcej żołnierzy „Zośki” niż teraz).

Tutaj należy jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt sprawy. Życiorys ujaw-
nia, że obok przypisania sobie bohaterstwa w deklaracji z 1947 r. Jerzy Gaczyński 
był poddany przeżyciom o charakterze zupełnie przeciwnym. Był ogarnięty stra-
chem, który objawiał się niedomaganiami psychicznymi. W życiorysie oświad-
czył, że pomimo wspomnianego poparcia deklaracji przez oficera MO był w latach 
1948–1949 kilkakrotnie wzywany na przesłuchania do organów bezpieczeństwa, 
co pogłębiało jego zły stan psychiczny. Oto fragmenty: „pod wpływem psychozy 
prześladowczej i w obawie przed uwięzieniem, w latach 1948–1953 wielokrot-
nie zmieniałem miejsce zamieszkania i pracę”. Gdy sprzeciwiono się w 1953 r. 
jego awansowi, ponieważ był w AK — „wpadłem ostatecznie w ciężki rozstrój 
nerwowy. Lekarze zalecili mi wówczas unikanie wszystkiego, co powodowało-
by wspomnienia, które były przyczyną moich urazów”. Uzasadniając późne wy-
stąpienie o prawa kombatanckie deklarował: „Opisane urazy psychiczne, a także 

onu „Zośka”, wyd. 5, Warszawa 1986, s. 317, 320, 322 (poza tym na liście poległych i w indeksie 
„Iks” ma błędną identyfikację). W książce A. Borkiewicz–Celińskiej (s. 714) „Iks” jeszcze nie jest zi-
dentyfikowany z Jerzym Sękowskim.

26 Rękopiśmienne oświadczenie nie ma daty, otrzymałem je 8 listopada 2010.
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zamieszkiwanie z dala od Warszawy spowodowały, że nie nawiązałem po wojnie 
kontaktu z dawnymi kolegami, a potem starałem [się] w ogóle wymazać z pamięci 
przeszłość kombatancką, chociaż byłem z niej w istocie dumny”.

Uwzględniając wszystkie okoliczności można by jeszcze zadać pytanie: czy 
Jerzy Gaczyński był mitomanem, mającym chorobliwą skłonność do zmyślania fak-
tów i nieprawdziwych opowieści? Tego nie wiadomo, ale dla oceny jego działań 
— moim zdaniem — to nie ma znaczenia. Tutaj potrzebne jest następujące rozróż-
nienie. Można wyrozumiale odnieść się do kogoś, kto przeżywał trudności spowodo-
wane strachem, i ubolewać nad jego słabością psychiczną. Nie można jednak uznać 
opisanych fałszerstw za usprawiedliwione i nie można uniewinnić ich autora.
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Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne 
w powojennej Polsce 

(na marginesie książki Anny Ł o ś, „Styl życia ziemiaństwa polskiego 
po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142)

Dzieje ziemiaństwa należą do stosunkowo młodych tematów w polskiej historiogra-
fii. Jeszcze nie tak dawno trudno było znaleźć miejsce dla tej grupy społecznej w ramach 
zideologizowanej wizji cywilizacyjnego postępu, która do rangi elity w kapitalizmie wy-
nosiła raczej burżuazję lub inteligencję, „postępowe” zjawiska nowych czasów. Ziemian 
z reguły mechanicznie zamykano w granicach obu wspomnianych grup. O ile ze wzglę-
dów ekonomicznych w mniejszym stopniu dotyczyło to badań nad pierwszą połową 
wieku XIX1, to im bliżej współczesności, tym częściej ziemiaństwo (jako autonomiczna 
warstwa) było wykluczane z głębszych dociekań, godne co najwyżej zdawkowych 
uwag. Nie trzeba było jednak czekać roku 1989, aby nastąpił wyraźny przełom. Atmosfera 
ostatnich lat PRL umożliwiła powolne rozluźnianie komunistycznych restrykcji. 
W 1985 r. ukazał się zbiór artykułów „Ziemiaństwo polskie 1795–1945” pod redakcją 
Janiny L e s k i e w i c z o w e j, spiritus movens pierwszych poważnych prac w tej dziedzi-
nie, od dziesięcioleci badaczki problemów wiejskich2. Mimo, że zgodnie z zainteresowa-
niami redaktorki, treść tomu dotyczyła głównie XIX w., tytułowe daty wyznaczały kie-
runek badań na przyszłość. Trzy lata później Leskiewiczowa zredagowała książkę 
„Ziemiaństwo polskie 1920–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi”. Część autorów 
współtworzących oba fundamentalne wydawnictwa zaangażowała się także w prace nad 
prozopografią ziemiańską w XX stuleciu (od 1901 r.), którym patronował Instytut 
Historii PAN. W ich efekcie zaczęto wydawać słownik biograficzny „Ziemianie polscy 

1 Charakterystyczne, że autorki piszące swoją krótką rozprawę na temat ziemiaństwa w Królestwie 
Polskim ani razu nie odwołały się do wcześniejszych opracowań na ten temat — J.  L e s k i e w i c z o -
w a, I. R y c h l i k o w a, Ziemiaństwo, [w]: Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, 
pod red. W. K u l i  i  J. L e s k i e w i c z o w e j, Wrocław 1979, s. 371–387. Cf. komentarz redaktorów 
na temat szczupłości bibliografii do dziejów ziemiaństwa — ibidem, s. 508–509. 

2 Bibliografia prac prof. Janiny Leskiewiczowej, oprac. T. E p s z t e i n, [w]: O polskich elitach raz 
jeszcze, red. T. E p s z t e i n, S. G ó r z y ń s k i, A. K a r p i ń s k i, Warszawa 2007, s. XV–XXXII. 
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XX wieku” (t. I–IX, Warszawa 1999–2010). W międzyczasie powstało wiele nowych 
opracowań, poczynając od syntetyzujących monografii (np. Wojciecha R o s z k o w -
s k i e g o3 czy Szymona R u d n i c k i e g o4) a skończywszy na rozmaitych tekstach o cha-
rakterze przyczynkarskim. Większość prac dotyczących XX w. dociera co najwyżej do 
roku 1939, względnie 19455. Sporadycznie tylko wykracza się w „ziemiańskich” bada-
niach poza datę reformy rolnej6. Pod tym względem godny przywołania wyjątek stanowi 
„Kultura szlachty polskiej w latach 1864–2001” autorstwa Stanisława S i e k i e r  s k i e g o 
(Pułtusk 2003). Mimo że książka nie spełnia wielu wymagań warsztatowych, z pewno-
ścią wybija się przez sam fakt dostrzegania środowiska postziemiańskiego jako szczegól-
nego fenomenu powojennej Polski. 

Z chwilą wywłaszczenia cała warstwa ziemiańska straciła fundament dotychcza-
sowej egzystencji, zarówno w sferze ekonomicznej jak i społecznej oraz kulturowej. 
Członkowie omawianej grupy, kształtowani od dziecka do odgrywania szczególnej roli 
w społeczeństwie, nagle zostali poddani masowej deklasacji. Nawet w latach okupacji, 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa dobra ziemskie były kontrolowane i zarządzane 
przez narzuconych administratorów, jednak tylko sporadycznie zawłaszczane — jak 
w przypadku pałacu Potockich w Krzeszowicach zamienionego na rezydencję Hansa 
Franka, czy innych rezydencji oddawanych w użytkowanie niemieckim urzędnikom i do-
wódcom niższego szczebla7. Jeżeli można mówić o dewaluacji statusu ziemiańskiego 
w tym okresie, należy go rozpatrywać na tle „upadku” i faktycznego zniewolenia wszyst-
kich grup społecznych. Wraz z końcem wojny sytuacja się zmieniła, gdyż poniżając jed-
nych wywyższono drugich w ramach tego samego społeczeństwa.

Rzecz jasna konfiskaty na szeroką skalę nie były obce poprzednim pokoleniom. Całe 
rodziny traciły dorobek przodków w wyniku zaborczych represji. Także ekonomiczna nie-
frasobliwość właściciela przyczyniała się nie raz do licytacji. Niemniej trwałe wyzucie 
z własności nigdy nie stało się zjawiskiem na skalę powszechną. Ziemię odbierano jednost-
kom, czasem setkom, a nawet tysiącom, lecz zawsze tylko ułamkowi całej społeczności. 
Dlatego nietrudno było szukać pomocy i wsparcia u krewnych i przyjaciół, którym nic nie 
odebrano. Niejeden były ziemianin osiadał w obcym dworze w charakterze rezydenta, jesz-

3 W. R o s z k o w s k i, Landowners in Poland 1918–1939, New York 1991. 
4 S. R u d n i c k i, Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996. 
5 Mimo znacznej popularności tematyki wojennej, powstało dotychczas niewiele prac poświęco-

nych ziemiaństwu w tym okresie. Ziemianie wobec okupacji 1939–1945, pod red. M. We n k l a r a, 
Kraków 2006 (zbiór artykułów z konferencji pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej); J. G a -
p y s, Postawy społeczno–polityczne ziemiaństwa w latach 1939–1945. Na przykładzie dystryktu ra-
domskiego, Kielce 2003. 

6 Vide: Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956, t. I–II, oprac. K. J a s i e w i c z, Warszawa 
1995; S. I w a n i a k, Ziemiańskie dobra kulturowe w województwie kieleckim (1944–1946), Kielce 
1996 (ostatni rozdział dotyczy starań reprywatyzacyjnych w PRL i III RP); także w słowniku Ziemianie 
polscy XX wieku biogramy nie pomijają losów powojennych, a niekiedy wręcz poświęcone są współ-
czesnym właścicielom o korzeniach ziemiańskich, jak Renata i Beata Ostrowskie z Korczewa. 

7 Np. dwór w Czerwonce k. Sochaczewa czy pałac w Końskich, przeznaczone na siedziby naczel-
ników powiatowych (kreishauptmannów).
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cze więcej „szło dzierżawami”. W każdym razie utrata ziemi nie musiała oznaczać odejścia 
ze wsi, a co więcej nie przesądzała porzucenia ziemiańskiego statusu8.

Za czasów II Rzeczypospolitej wiele ziemiańskich rezydencji stało się nowym 
domem dla uchodźców, których dobra znalazły się poza granicami odrodzonego państwa. 
Życie ich zmieniło się diametralnie, lecz pociechę zapewniała atmosfera ziemiańskiego 
dworu. Ponadto osobiste doświadczenie pozwalało podejmować pracę w cudzych mająt-
kach9. W istocie nie opuszczali oni szeregów ziemian, nawet jeśli perspektywa zakupu 
(lub dziedziczenia) własnej posiadłości przedstawiała się mało realnie. Podstawą było 
zachowanie odpowiedniego stylu życia (ograniczanego jedynie możliwościami ekono-
micznymi), przy równoczesnej akceptacji ze strony własnego środowiska w imię swego 
rodzaju ziemiańskiego solidaryzmu.

Jeszcze raz przed ostatecznym upadkiem ziemiaństwu przyszło zetknąć się z podob-
ną sytuacją podczas okupacji. Poszczególni właściciele, wyrzuceni z terenów włączo-
nych do Rzeszy lub ZSRR, mogli oczekiwać pomocy w Generalnym Gubernatorstwie, 
zarówno indywidualnej jak zbiorowej, organizowanej przez Związek Ziemian czy 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Na tym tle rok 1944 był ze wszech miar szczególny. 
Przyniósł bowiem niepojęty dotąd śmiertelny cios, wykraczający daleko poza krzywdzą-
ce ziemiaństwo plany przedwojennych reformatorów rolnych. Mając na celu klasową 
„sprawiedliwość”, skonfiskowano ziemię każdemu, co do hektara. Praktyczna realizacja 
przepisów ustawy obejmowała także bezprawne upaństwowienie obszarów i budynków 
o przeznaczeniu rekreacyjnym lub mieszkalnym. W ten sposób wraz z polami, lasami czy 
zakładami przemysłowymi, własnością społeczną stały się także dwory oraz otaczające 
je parki i ogrody. Zakaz przebywania w pobliżu dawnych posiadłości wymuszał prak-
tyczne zerwanie wszelkich związków, które dotąd łączyły właścicieli z majątkami nie-
rzadko pozostającymi w rękach rodziny od pokoleń. O przenosinach pod gościnny dach 
innego dworu nie było już mowy. Z chwilą opuszczenia dotychczasowych domostw lu-
dzie ci byli zdani wyłącznie na siebie, dobrze wiedząc że rzeczywistość, w jakiej przy-
szło im się teraz znaleźć nie jest ani przyjazna, ani bliska. Wielu wyjechało za granicę, 
aby schronić się przed szykanami, lecz dawnego świata nie byli już w stanie sobie przy-
wrócić do życia10. Nieliczni zostali wywiezieni na Wschód, jak grono arystokratycznych 
rodzin z Januszem Radziwiłłem na czele, przetrzymywanych w latach 1945–1947 w pod-
moskiewskim obozie jenieckim w Krasnogorsku11. Większość jednak musiała lub chciała 
zostać. Co się wówczas z tymi ludźmi stało? Jak udało im się usytuować w ramach ko-
munistycznego społeczeństwa? W jakim stopniu wspomnienie przeszłości i poczucie 
krzywdy odbiło się na ich losie własnym oraz najbliższych? Ile zostało z tak charaktery-
stycznego przed wojną społecznego ekskluzywizmu?

8 Respektuje ten fakt słownik Ziemianie polscy XX wieku, publikując biogramy dzierżawców.
9 Przykładem chociażby Ordynacja Zamoyskich w Zwierzyńcu, gdzie wśród powojennej kadry 

znalazło się wielu wywłaszczonych ziemian. Cf. H. M a t ł a w s k a, Zwierzyniec, Zwierzyniec 2001.
10 Nie można jednak zapomnieć o próbach odtworzenia ziemiańskich struktur organizacyjnych na 

emigracji, czego przykładem Związek Ziemian w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Cf. R. G u -
m i ń s k i, W nurcie wydarzeń, Warszawa 2005 (pamiętniki wieloletniego prezesa tej instytucji).

11 Cf. A. B r a n i c k a – Wo l s k a, Listy nie wysłane, Warszawa 1999.
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Jak dotąd nikt nie pokusił się o odpowiedź na te i wiele innych pytań, co wydaje się 
w części uzasadnione niedoborami bazy źródłowej. Niezależnie od charakteru badań 
(studium świadomości, czy przekrój demograficzny), podjęcie ich nad środowiskiem, 
którego obecności w społeczeństwie nie dostrzegano (poza samymi jego przedstawiciela-
mi) stanowi nie lada wyzwanie12. Nawet jeżeli ograniczymy się wyłącznie do grona wła-
ścicieli znacjonalizowanych dóbr i zdołamy odtworzyć ich listę, gdzie szukać źródeł do 
ich powojennych życiorysów? Istniejąca kartoteka służąca redaktorom „Słownika bio-
graficznego ziemian” obejmuje jedynie skromny odsetek całości. Powszechnie dostępne 
dane genealogiczne, które mogą stanowić istotny punkt wyjścia, dotyczą jedynie wybra-
nych rodzin czyli w najlepszym razie kilkuset nazwisk. Rozpatrywanie kilku konkret-
nych przypadków (według metody zastosowanej przez Siekierskiego) z pewnością po-
zwala na pobieżną orientację w temacie, lecz co dalej? Ciągle trzeba by poruszać się 
w kręgu tych samych ludzi, kiedy były ich tysiące. Z kolei przy próbie spojrzenia na 
omawiany okres z perspektywy „ziemiańskiej”, wszelkie oczywiste przekazy (listy, 
dzienniki, wspomnienia i wszelkie inne pisma własne) są właściwie nieosiągalne. Mimo 
że dysponujemy coraz bogatszym zbiorem wydanych pamiętników i wspomnień (a także 
popularnonaukowych kompilacji), ich tematyka pozostaje dość jednostronna. Dotyczy 
przede wszystkim, głównie ze względów komercyjnych, arystokracji przedwojennej. Co 
gorsza (dla badaczy sytuacji w Polsce), autorzy tych tekstów powstałych po 1945 r. prze-
bywali z reguły na emigracji, relacjonując wydarzenia krajowe co najwyżej z drugiej 
ręki13. 

O ile dla pierwszej połowy XX w. tzw. archiwa podworskie oferują prawdziwą 
skarbnicę wiedzy o życiu prywatnym, zawodowym czy publicznym, o tyle w przypadku 
drugiej z oczywistych względów podobne źródła pozostają skrzętnie chronioną własno-
ścią prywatną, niedostępną do wglądu, nie mówiąc już o publikacji. Historykom społe-
czeństwa i kultury szczególny zawód musi sprawiać zwłaszcza niedobór „ziemiańskich” 
memuarów. Wiele wskazuje na to, że niezależnie od problemu ich dostępności, dorobek 
w tym zakresie jest na razie dość skromny14. Z różnych względów era ziemiańskiego pa-

12 Termin „pochodzenie obszarnicze” co prawda istniał, ale nie miał w zasadzie charakteru for-
malnego. W ankietach personalnych które wypełniano po wyzwoleniu, w rubryce „pochodzenie spo-
łeczne — przynależność klasowa rodziców” można było wybrać między robotniczym, chłopskim, 
„z inteligencji pracującej”, drobnomieszczańskim oraz burżuazyjnym.

13 M.in.: A. C z e t w e r t y ń s k i, Czetwertyńscy. Na wozie i pod wozem, Warszawa 2004; 
K. C o l o n n a – C z o s n o w s k i, Na łasce losu. Wspomnienia z lat 1939–1999, Warszawa 2007; 
E. S a p i e h a, Tak było. Niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy, Warszawa 2000; M. z e 
Z d z i e c h o w s k i c h  S a p i e ż y n a, Moje życie, mój czas. Wspomnienia, Kraków 2008; A. T a r -
n o w s k i, Ostatni mazur. Opowieść o wojnie, namiętności i stracie, Warszawa 2008; Z drugiej strony 
nie można zapomnieć o kilku „arystokratycznocentrycznych” pozycjach popularnych, w których wiele 
miejsca poświęcono życiu powojennemu — m.in. J. J a k u b o w i c z, Sagi rodów polskich, Lublin 
2000; P. S. Ł o ś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005 (znaleźć tu można 
także średnioziemiańskie przykłady); A. M a t a ł o w s k a, Z tym nazwiskiem, Warszawa 1998; 
M. M i l l e r, Arystokracja, Warszawa b.d. 

14 Dyskusja: Wybrane głosy, [w]: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. II, pod red. R. M a l i -
s z e w s k i e j, Kozłówka 2003, s. 587 (wypowiedź Andrzeja Żółtowskiego).
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miętnikarstwa przeszła raczej do przeszłości. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że sytu-
acja nie jest tak beznadziejna jak mogłoby się z pozoru wydawać. W badaniach nad po-
tomkami warstwy ziemiańskiej można stosować właściwie te same metody, jak 
w przypadku innych grup społecznych. Problem stanowi jedynie ustalenie przedwojen-
nego zajęcia danej jednostki bądź jej rodziców. Informacje na ten temat (szczególnie dla 
pierwszych lat po 1945 r.) bywały niekiedy odnotowywane w dokumentów urzędowych 
(np. służb specjalnych). Nie można zapominać także o wciąż żyjących ludziach; rozmo-
wy z nimi powinny zastąpić brak pamiętników. Tak jak w odniesieniu do innych epok, 
jest to źródło wielkiej wagi, nie tylko w przypadku badań nad stanem świadomości, choć 
należy traktować je ostrożnie, uzbrajając się w odpowiedni aparat krytyczny.

* * *

Przed dwoma laty ukazała się skromna objętością (niespełna 150 stron) książka 
Anny Ł o ś  pod prawdziwie intrygującym tytułem „Styl życia ziemiaństwa polskiego po 
II wojnie światowej”. Autorka nie jest z wykształcenia historykiem, lecz absolwentką 
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzowana 
praca jest poszerzoną wersją pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Kicińskiego (socjologa moralności). Choć nie była z założenia pisana jako 
książka historyczna, ze względu na temat, zakres chronologiczny i metodę badawczą po-
winna spotkać się z krytycznym zainteresowaniem historyków. Jest bowiem swoistym 
wzorem publikacji, która na ten temat nie powinna się ukazać.

Tytułowy „styl życia” (definiowany na podstawie teorii habitusu klasowego Pierre’a 
B o u r d i e a u ), a ściślej „główne kierunki zmian” w tym zakresie, stanowią punkt wyj-
ścia dla bardziej ogólnej (a właściwie ogólnikowej) prezentacji losów byłych ziemian na 
przestrzeni przeszło półwiecza, aż po czasy najnowsze. Autorka nie ukrywa, że jej zda-
niem ziemiaństwo przetrwało powojenny przełom jako wciąż funkcjonująca warstwa 
społeczna, poddana jedynie pewnym modyfikacjom w nowych warunkach politycznych 
i ekonomicznych. Stawiając własne doświadczenia jako jedno ze źródeł wiedzy, Anna 
Łoś jasno deklaruje: „tak więc istnieją jeszcze ziemianie, ale nie mają ziemi”. Abstrahując 
od oczywistej niedorzeczności postawienia kwestii w tak bezkrytyczny sposób, trzeba 
przyznać autorce, że poruszyła istotny problem społecznej tożsamości ziemiaństwa, 
znany z epoki wcześniejszej. Wspominałem już o fundamentalnej roli ziemi przy okre-
ślaniu ziemiańskiego statusu. Chociaż nie każdy posiadacz ziemski stawał się automa-
tycznie ziemianinem, a nie każdy ziemianin musiał był właścicielem, w gruncie rzeczy 
specyficznie ziemiański stosunek do wiejskiego majątku, jako konkretnego typu gospo-
darstwa rolnego, był warunkiem sine qua non o nie mniejszej wadze niż podtrzymywane 
tradycje szlacheckie15. Po 1944 r. związek z ziemią ograniczał się w zasadzie już tylko do 
sfery emocjonalnej lub pożółkłych dokumentów. Opinia licznych przedstawicieli „zie-
miaństwa” (używając nomenklatury przyjętej w książce) naszych czasów na temat nie-
przerwanej kontynuacji nie może być z pewnością argumentem rozstrzygającym. Choć 

15 Na temat problemów z definicją ziemiaństwa i ustaleniem ścisłych kryteriów cf. T. E p s z t e i n, 
Wokół definicji ziemiaństwa, [w:] O polskich elitach, s. 55–68.
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autorka jest z wykształcenia socjologiem, u podstaw prezentowanego wywodu pojawił 
się trudny do zrozumienia błąd. Wynika on z apriorycznego założenia, że powojenne 
„ziemiaństwo” zachowało czołową pozycję w hierarchii społecznego prestiżu. Tym 
samym stanowiąca klucz do całej pracy teoria Bourdieau, w zasadzie odnosząca się do 
obiektywnie rozpoznawalnych klas (warstw) wyższych, została zastosowana przy opisie 
grupy której jakakolwiek społeczna precedencja wynikała co najwyżej z indywidualnego 
usposobienia jej reprezentantów. To zjawisko oczywiście samo w sobie stanowi interesu-
jący problem badawczy, godny oddzielnej pracy. Trudno jednak opierać na nim bardziej 
ogólny wywód odnoszący się do struktury całego społeczeństwa. Przywoływane w tek-
ście przykłady niejednoznacznej fascynacji światem ziemiaństwa w okresie komunizmu 
wydają się mało przekonujące. Niczym nie skrępowane współczesne zainteresowanie 
także nie zakłada powrotu do dawnej hierarchii społecznego prestiżu, nawet jeśli pozory 
zmuszają niekiedy do zastanowienia się nad ambiwalencją tej kwestii16. 

Charakterystyczne, że ułomności obranego przez siebie toku myślenia autorka do-
strzega już we wstępie, podnosząc niejednoznaczność pochodzenia ziemiańskiego we 
współczesnej Polsce. Nawet jeśli podobne problemy znane były już wcześniej, trudno je 
ze sobą porównywać. Po drugiej wojnie światowej tego typu niejasności, które naturalnie 
nie mogły automatycznie zniknąć, musiały ograniczyć się do zacisza domowego ogniska. 
Nawet jeśli na ogół dobór małżonków wciąż pozostawał społecznie uwarunkowany we-
dług dawnych norm, odchodzenie od klucza wspólnoty pochodzenia może wydawać się 
z pokolenia na pokolenie coraz powszechniejsze (jeśli oprzemy się przynajmniej na do-
stępnych informacjach genealogicznych). Stąd też kłopotliwe dla autorki kwalifikowanie 
jako „ziemian” prawnuków wywłaszczonego właściciela w sytuacji, gdy jego pozostali 
pradziadkowie wywodzili się z odmiennych środowisk. Nawet w przypadku zachowania 
ziemiańskiego nazwiska trudno badać odziedziczoną pozycję społeczną (szczególnie we 
współczesnej Polsce) tylko w linii męskiej.

Bazę źródłową książki stanowi skąpy zbiór wywiadów z 37 potomkami — dziećmi 
bądź wnukami dawnych właścicieli ziemskich z Lubelszczyzny i Mazowsza, choć nie 
brak w niej także arbitralnie dodanych wypowiedzi spoza tego obszaru. Autorka wyraź-
nie traktuje swoich respondentów jako grono jednorodne, pozbawione wewnętrznych po-
działów, tak bardzo charakterystycznych dla oryginalnego ziemiaństwa. Tym bardziej 
jest zastanawiające, że tak usilnie stara się utożsamiać ze sobą obie społeczności — 
przed– i powojenną. Warto jednak zaznaczyć, że paradoksalnie nieuwzględniony aspekt 
wewnętrznej hierarchii powojennego „ziemiaństwa” może stanowić jeden z nielicznych 
argumentów ratujących tezę autorki o jego powojennym trwaniu. Co prawda obecnie 
funkcjonujące związki i stowarzyszenia ziemiańskie nie dzielą się na reprezentację po-
szczególnych kręgów towarzyskich z arystokracją na czele. Podobna sytuacja miała 

16 Cf. kilka artykułów na temat potomków rodowej arystokracji w III Rzeczy pospo litej, opubliko-
wanych w czołowych tygodnikach społeczno–politycznych: M. N o w i c k i, Arystokraci III RP, 
„Wprost” nr 11 (902), 2000; D. S t y c z e k, Logo z herbem, „Wprost” nr 34 (978), 2001; S. S i e r a d z k i, 
Burmistrz herbowy, „Wprost” nr 51/52 (1047), 2002; E. W i n n i c k a, Radziwiłł. Nazwisko akustycz-
ne, „Polityka” nr 38 (2368), 2002; A. K r z e m i ń s k a, J. W i l c z a k, Herbowi. Jak żyją arystokraci 
w III RP, „Polityka”, nr 37 (2773), 2010.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



343ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

miejsce także przed wojną, gdy w zarządach różnych organizacji ziemiańskich zasiadali 
ludzie o rozmaitej pozycji w hierarchii ziemiańskiego prestiżu, nie wspominając już 
o rozwarstwieniu majątkowym. O ile od strony formalnej podobne podziały nie były 
i wciąż nie są rozpoznawane (głównie z praktycznych względów organizacyjnych), nie 
oznacza to wcale, że nawet dzisiaj nie można ich dostrzec na innych płaszczyznach. Pod 
tym względem szczególnie reprezentatywne jest środowisko zgrupowane wokół Związku 
Kawalerów Maltańskich. W teorii to dewocyjno–charytatywne zrzeszenie jest nastawio-
ne jedynie na certyfikowaną czystość krwi szlacheckiej, w praktyce opanowane jest 
przez potomków rodzin arystokratycznych, którzy noszą „historyczne” nazwiska, piastu-
ją poczucie rodzinnej więzi, a także wspomnienie ziemiańskiej przeszłości na poziomie 
„pańskim” (choć nie zawsze latyfundialnym)17. Z pewnością jeżeli ktoś doszukiwałby się 
w naszych czasach śladów ziemiańsko–szlacheckiego ekskluzywizmu, przykład maltań-
czyków wydaje się najbardziej oczywisty, co oczywiście nie oznacza, że społeczna dys-
tynkcja spotkała się w ich przypadku z jakimkolwiek zewnętrznym uznaniem. Nadal jest 
to raczej kwestia indywidualnego usposobienia i snobizmu powiązanego z pielęgnacją 
domowej tradycji, która mogła odgrywać istotną rolę w procesie wychowawczym. 
W ogólnoziemiańskim kontekście podobnie można patrzeć na członków Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego, czy powiązanego z nim środowiska redaktorów i czytelni-
ków „Wiadomości Ziemiańskich” (kwartalnika wydawanego od 2002 r.). Pytanie o istot-
ny rodowód tej współczesnej „ziemiańskiej” tożsamości pozostaje wciąż otwarte, ocze-
kując wspólnej dyskusji historyków i socjologów.

Anna Łoś starała się połączyć ujęcie problemowe z chronologicznym. Podzieliła 
swój wywód na trzy okresy „ziemiańskich” dziejów: stalinizm, lata 1956–1989 oraz 
III Rzeczpospolitą. O tym ostatnim nie chciałbym się wypowiadać, jako o kwestii zbyt 
aktualnej. Zresztą w książce okresowi po 1989 r. poświęcono najmniej miejsca, jest to 
bowiem praca przede wszystkim o PRL. Autorka skrupulatnie wypisuje (szczędząc za-
zwyczaj komentarza) powtarzające się we wspomnieniach rozmówców spostrzeżenia na 
temat bolączek dnia powszedniego, niezależnie od tego czy jest to perspektywa kilkulet-
niego dziecka czy osoby dorosłej. Cała epoka powojenna przewija się przed oczami czy-
telnika na podstawie tego jednego „obiektywnego” źródła. W każdym rozdziale znaleźć 
można wyraźną tematyczną dominantę. Przy opisywaniu pierwszych lat po wywłaszcze-
niu autorka poświęca wiele uwagi warunkom mieszkaniowym. Przeprowadzka z wielo-
pokojowych i raczej obszernych domów otoczonych kilkuhektarowymi parkami do cia-
snych mieszkań, zatłoczonych dokwaterowanymi lokatorami przeróżnej konduity, 
musiała być rzeczywiście szokującym przeżyciem. Nie tylko niski standard odgrywał 
w tym szczególną rolę. Choć nieliczni zapewne przedwojenni ziemianie nie rozporządza-
li przynajmniej mieszkaniem w prowincjonalnych „stolicach”, przymusowe stałe wysie-
dlenie ze wsi stanowiło poważną rewolucję. Tragizm sytuacji potęgował dodatkowo 
zakaz zbliżania się do byłych posiadłości na odległość kilkudziesięciu kilometrów (do-
kładne liczby wahały się w zależności od przypadku i powierzchni majątku). 

17 Cf. lista członków w: J. B a r a n o w s k i, M. L i b i c k i, A. R o t t e r m u n d, M. S t a r n a w -
s k a, Zakon Maltański w Polsce, Warszawa 2000.
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Wywłaszczeni musieli zapomnieć nie tylko o akcie własności, ale i o możliwości odwie-
dzania dawnego domu czy grobów rodzinnych (nie mówiąc już o własnym pochówku). 
Na podstawie swego pobieżnego rozeznania mogę wnioskować, że najczęściej decydo-
wano się na najbliżej położone miasto lub miasteczko, kulturalne i ekonomiczne centrum 
danego obszaru z którym już dawniej pozostawano w ścisłym kontakcie. Ludzie starsi 
z reguły osiadali tam na stałe, młodsi przenosili się do większych ośrodków jak Warszawa, 
Poznań, czy Kraków. Niekiedy ostateczny akt wywłaszczenia następował dopiero w kilka 
lat po ogłoszeniu reformy, jak w przypadku Łopusznej odebranej Lgockim w 1949 r., po 
ustaniu walk partyzanckich na Podhalu. Warto podkreślić, że zdarzały się także sytuacje 
wyjątkowe, o których uwzględnieniu nie powinno się zapominać, nawet jeśli dotyczyły 
tylko jednostek. Taki los spotkał rodzinę du Château, która co prawda utraciła swój ma-
jątek koło Zamościa, lecz zachowała wystawny dom (powszechnie zwany dworem) 
w centrum Hrubieszowa, już przedtem stanowiący jej główną rezydencję i skarbnicę ro-
dowych pamiątek. Stojąca na stosunkowo niewielkiej działce budowla nie podlegała 
przepisom reformy, stąd ostatni prywatni właściciele mieszkali w niej aż do 1969 r., 
kiedy budynek został sprzedany państwu18. Trudno nie wspomnieć także o licznych nie-
ruchomościach w innych miastach i miasteczkach całej Polski (poza Warszawą), które 
częstokroć przetrwały w rękach ziemian przez cały omawiany okres. Nawet jeśli nie 
miały one tak ziemiańskiego charakteru jak hrubieszowski dwór, stanowiły materialną 
namiastkę upadłej fortuny, od początku będąc integralnym elementem ziemiańskiego 
stylu życia. Pod tym względem wyjątkowo interesującym przykładem może być Kraków. 
Bliskie związki z Kościołem, scementowane w pierwszych powojennych latach działa-
niami kardynała Sapiehy oraz silna reprezentacja „ziemian” pośród miejskich „kamie-
niczników” zapewniły wielu z nich społeczno–kulturową dystynkcję, nierzadko w skali 
całego kraju. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym przez autorkę w rozdziale „stalinow-
skim” jest problem zatrudnienia. Nieprzypadkowo podkreślone zostało ubóstwo warun-
ków, w których żyły wywłaszczone rodziny w latach czterdziestych. Żadna osiągalna 
płaca nie była w stanie ich zniwelować. Bieda doskwierała niemal wszystkim Polakom, 
choć z pewnością ziemianie stanowili grupę dla której kontrast mógł być szczególnie 
szokujący. Pozostawiając na boku wzajemną wrogość ideologiczną, istotnym atutem by-
łych ziemian na ówczesnym rynku pracy było ich ponadprzeciętnie wysokie wykształce-
nie. Wertując biogramy słownika ziemian nietrudno odnieść wrażenie, że preferowanymi 
wydziałami, na których za młodu studiowali, było rolnictwo (lub pokrewne dziedziny, 
np. leśnictwo), a także prawo. Wielu wyjeżdżało na studia zagraniczne, głównie do 
Niemiec, Francji lub Szwajcarii. Nie oznacza to jednak, że wszyscy dysponowali jakimś 
dyplomem, przed wojną studiowano bowiem, tak samo jak w poprzednich pokoleniach, 
dla zdobycia teoretycznego przygotowania pod przyszłą praktykę, przy której nikt nie 
wymagał stopni czy tytułów. Oprócz wykształcenia uniwersyteckiego ziemianie posiada-
li bogate doświadczenia w zakresie rolnictwa i przemysłu. Niejeden z nich pracował 
w przeszłości na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji państwowej, a zapew-

18 R. A f t a n a z y, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. VI: Województwo 
bełskie. Ziemia Chełmska Województwa Ruskiego, Wrocław 1995, s. 40–45. 
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ne jeszcze więcej było zaangażowanych do 1945 r. w różnego rodzaju przedsięwzięcia 
społeczne. Stąd pod wieloma względami niektórzy przedstawiciele dawnego ziemiań-
stwa mogli uchodzić za atrakcyjnych kandydatów na rozmaite stanowiska w odbudowu-
jącej się Polsce. W ten sposób zatrudnienie na stanowisku inspektora dóbr ziemskich 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymał Aleksander Mazaraki, dawny stu-
dent (ale nie absolwent) Uniwersytetu w Cambridge, ostatni prezes Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego (do stycznia 1949 r.), były właściciel ponad tysiąchektaro-
wych dóbr na Mazowszu i powiązanych z nimi zakładów przemysłowych. Udało mu się 
uzyskać tę posadę dzięki staraniom ówczesnego rektora Franciszka Staffa, z którym łą-
czyła go przedwojenna działalność na polu rybactwa (Mazaraki był przez wojną preze-
sem Związku Organizacji Rybackich)19. Otrzymując potem stanowisko konsultanta do 
spraw uczelnianych gospodarstw stawowych, pozostał pracownikiem SGGW do emery-
tury w 1971 r., otrzymując nawet Srebrny Krzyż Zasługi (1957) oraz Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1962).

Los mógł potoczyć się także innym torem, mimo pozornego braku problemów 
z pracą. Przedstawiciel wspomnianej rodziny du Château uzyskał posadę w Państwowych 
Nieruchomościach Ziemskich, będąc delegowanym na tzw. Ziemie Odzyskane. Dopiero 
powrót w rodzinne strony i praca w miejscowej Centrali Nasiennej zakończyły się dla 
niego tragicznie. W wyniku rozmowy z miejscowym notablem partyjnym zmarł na za-
wał serca. Jak widać, wiele zależało od miejsca pracy i zamieszkania — im dalej od stron 
rodzinnych, tym warunki wydawały się prostsze. Nastroje wobec ziemiaństwa nie były 
entuzjastyczne, ale indywidualna zaradność umożliwiała ich przezwyciężenie20. Oczy-
wiście kłody rzucano pod nogi młodemu pokoleniu, uczęszczającemu do szkół lub wstę-
pującemu na studia. Mimo to „ziemiańskich” studentów nie mogło być mało (o czym 
świad czą późniejsze losy wielu z nich), a niektórym umożliwiono nawet karierę naukową.

Niejeden były ziemianin znalazł się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych za 
kratkami, co stało się później ważnym elementem środowiskowej martyrologii. Dotyczyło 
to również tych, którzy — podobnie jak Mazaraki — mogli pochwalić się posadami na 
stosunkowo wysokim szczeblu. Ten los spotkał chociażby Andrzeja Ciechanowieckiego, 
potomka bogatej białoruskiej rodziny, która straciła większość majątku po Traktacie 
Ryskim, zachowując jednak wysoką pozycję w arystokratycznym środowisku. Ten póź-
niejszy znany kolekcjoner i działacz emigracyjny (w III RP kawalera Orderu Orła 
Białego), był w latach 1945–1947 radcą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz szefem 
protokołu w Ministerstwie Żeglugi i Handlu Zagranicznego. Potem, ze względu na akow-
ską przeszłość, stracił tę pracę, co mu jednak nie przeszkodziło poświęcić się studiom. 
Dopiero po objęciu asystentury na Uniwersytecie Jagiellońskim został aresztowany 
i skazany na dziesięć lat za rzekome pomaganie szpiegom21. Jednak biorąc pod uwagę 

19 A. A r k u s z e w s k i, Mazaraki Aleksander, [w]: Ziemianie polscy XX wieku, t. II, Warszawa 1994, 
s. 101–102; Cf. także wstęp do spisu jednostek spuścizny po Aleksandrze Mazarakim w Archiwum PAN 
w Warszawie.

20 Cf. postać byłego ziemianina Jana Bieskierskiego (granego przez Jacka Zborowskiego) z filmu 
Kuchnia polska, w reżyserii J. B r o m s k i e g o z 1991 r.

21 Doktor Andrzej Ciechanowiecki. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
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znane materiały, nie wydaje się, aby liczba zatrzymanych i skazanych „ziemian” była 
nadzwyczajna w porównaniu z przedstawicielami innych przedwojennych grup społecz-
nych. W trakcie osławionych stalinowskich procesów, „obszarników” widywano ich na 
ławie oskarżonych raczej rzadko, a takie przypadki jak kara śmierci dla Ksawerego 
Grocholskiego, ostentacyjnie tytułowanego w mediach hrabią22, należały do wyjątków. 
Nawet w przypadku Witolda Pileckiego, byłego właściciela dóbr na terenie obecnej 
Białorusi, ziemiański status, jeżeli w ogóle, odgrywał marginalne znaczenie23. O ile nie 
było się zaangażowanym w działalność konspiracyjną w okresie wojny i tuż po niej, po-
chodzenie ziemiańskie nie stawało się oficjalną przyczyną prześladowań. Innym proble-
mem jest natomiast niechęć do „obszarników” ze strony władz (na różnym szczeblu), 
która mogła przekładać się na wiele decyzji urzędowych dotyczących np. zwolnień lub 
aresztowań. Z oczywistych względów ta kwestia wydaje się jednak o wiele trudniejsza 
do zweryfikowania. 

Można się domyślać, że w znacznie gorszej sytuacji życiowej musieli znajdować się 
potomkowie rodzin, który nazwiska były szeroko rozpoznawalne. Jednak także pośród 
książąt i hrabiów (zresztą nie wszystkich zaliczanych do tej kategorii) nie brakowało 
ludzi, którzy jeszcze w okresie stalinizmu rozpoczęli swoje późniejsze, nieraz błyskotli-
we kariery24. Nawet jeśli w niektórych przypadkach miały one być wspomagane tajną 
współpracą ze służbami bezpieczeństwa (jak w przypadku Wojciecha Dzieduszyckiego), 
tym bardziej świadczy to o indywidualnej determinacji w budowaniu pozycji w nowych 
czasach. Z pewnością przypadek Franciszka Dominika Radziwiłła, który zdecydował się 
zmienić nazwisko na „Lisowski” należy uznać za niezwykły. Brat stryjeczny zdespero-
wanego księcia, Krzysztof Mikołaj, reprezentował zgoła odmienne nastawienie. Ten 
przedwojenny, nieco ekstrawagancki demokrata, bardzo zamożny ale nie bogaty, niedo-
szły mąż Anny z Lilpopów Iwaszkiewiczowej, wykorzystał obozową znajomość 
z Józefem Cyrankiewiczem i uzyskał nominację na szefa protokołu dyplomatycznego 
jeszcze w czasach prezydentury Bieruta. Znamienne dla jego postawy są słowa, które 
kazał wyryć na swoim nagrobku: „W czasie największej niezgody, zgodę czynić usiłowa-
łem”. Zmarł w 1986 r., pochowano go na cmentarzu wilanowskim25. 

Kolejny rozdział, poświęcony okresowi 1956–1989, został opracowany pod kątem 
analizy prób dostosowania do szarej, ale spokojnej codzienności. Tezą autorki jest prze-
konanie, że tytułowy „styl życia” uniemożliwiał jakikolwiek kompromis z rzeczywisto-
ścią, a zatem nie ma właściwie mowy o dostosowaniu. „Ziemianie” wciąż trwali, ale 
osobno od społeczeństwa całkowicie od niego odstając, być może nawet dzięki temu za-
chowując swoją tożsamość. Wszelkie kontakty z innymi grupami społeczeństwa potwier-

22 „Życie Warszawy” nr 10 (796) z 11 stycznia 1947; „Głos Ludu” nr 10 (755) z 11 stycznia 1947.
23 A. C y r a, W. J. W y s o c k i, Rotmistrz Witold Pilecki, Warszawa 1997, s. 163–196.
24 W tym miejscu warto wspomnieć przykłady wybitnego geologa i organizatora polskich uzdro-

wisk Ignacego Potockiego oraz inżyniera Stanisława Lubomirskiego (później Lubomirskiego–
Lanckorońskiego). Artykuł sygnowany inicjałem „L” w: Nobile verbum część druga, czyli Dwa Obli-
cza Cnoty, „Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo–Hutniczej”, nr 61 z 27 stycznia 
1999. 

25 Cf. K. M. R a d z i w i ł ł, Od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio, Warszawa 2000.
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dzać miały przekonanie o własnej (lepszej) odmienności, w czym utwierdza czytelnika 
sama autorka na podstawie osobistej refleksji: „dostrzegałam również różnice w sposo-
bie bycia moich rodziców i ich znajomych [...], a rodziców moich rówieśników, którzy 
nie mieli takich korzeni. Na tej podstawie mogłam sądzić o zachowaniu się pewnych 
różnic między dawnymi klasami”. Choć od dawna nie mieszkali już we dworach czy pa-
łacach, świat otaczających ich przedmiotów miał petryfikować tę nieprzekraczalną gra-
nicę. Małe mieszkanka pełne starych mebli, obrazów, a ponad wszystko półek uginają-
cych się od ciężaru książek, stanowiły rzekomo żywe świadectwo tej prawdy. Dlatego też 
„ziemiaństwo” trzymało się razem, zdaniem autorki unikając bliższych kontaktów z in-
nymi, dla obu stron raczej krępujących. 

Nie można zostawić tej konstatacji bez komentarza. Istniał bowiem świat, który 
umyka z pola widzenia zarówno Anny Łoś, jak i jej rozmówców, daleki od romantycznej 
wizji zawartej w książce. Mimo deklaracji o trudnościach ze społeczną aklimatyzacją 
w ramach „inteligencji pracującej”, wielu „ziemian” nie ustawało w zasilaniu jej szere-
gów, wspinając się po kolejnych szczeblach kariery nie mniej aktywnie jak przed rokiem 
1956. Przynależność do szerokiego kręgu inteligencji nie oznaczała przecież automa-
tycznej afirmacji komunizmu. Pozycje kulturowo–światopoglądowe, silnie związane 
z wychowaniem, przyczyniły się zapewne do zauważalnego napływu „ziemian” w szere-
gi Klubu Inteligencji Katolickiej. Pośród jego głównych działaczy nie trudno odnaleźć 
„obywatelskich” synów i córek, jak Jacek Woźniakowski (Kraków), Andrzej Wielowieyski 
(Warszawa), Stefan Swieżawski (Kraków) czy Izabela z Bojanowskich Dzieduszycka 
(Warszawa). Również pokrewne środowisko „Tygodnika Powszechnego” nie odcinało 
się od tych tradycyjnych związków, czego dowodem obecność w redakcji takich osobi-
stości jak Zofia Starowieyska–Morstinowa czy ks. Adam Boniecki, a nawet (przez żonę) 
sam Jerzy Turowicz. Typową dla przedwojennego ziemiaństwa działalność dobroczynną 
kontynuowało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, jeszcze do 1950 r. 
kierowane przez założycielkę, Matkę Elżbietę, w stanie świeckim hrabiankę Różę 
Czacką. Ta podwarszawska miejscowość stała się wówczas prawdziwą „ziemiańską” 
oazą, a przyzakładowy cmentarz po dziś dzień zapełnia się grobami herbowych „przyja-
ciół Lasek” do których zaliczali się m.in. Michał Żółtowski, Antoni Marylski i Zofia 
Morawska. Nie były to bynajmniej organizacje i instytucje o jednoznacznym „ziemiań-
skim” obliczu. Spotykały się w nich osoby o różnym pochodzeniu, których przodkowie 
reprezentowali rozmaity poziom wykształcenia i zasobności materialnej. 

Stały napływ „ziemian” odnotowywały także wówczas środowiska akademickie. 
Pośród wybitnych humanistów tego okresu warto wymienić grono historyków takich jak: 
Stefan Kieniewicz, Emanuel Rostworowski, Anna Radziwiłł, Zofia Libiszowska 
(z Gołuchowskich) czy Stanisław Grodziski. Drogą powinowactwa związali się z przed-
wojennym ziemiaństwem także tacy wybitni badacze jak Gerard Labuda (mąż Marii 
z Wielopolskich, prawnuczki Aleksandra) czy Krzysztof Dunin–Wąsowicz (mąż Teresy 
z Radziwiłłów, następnie innej „ziemianki” Anny z Żaboklickich, też historyka), sam bę-
dący potomkiem zdeklasowanej gałęzi znanego „obywatelskiego” rodu. Ziemiańskie na-
zwiska nie trudno znaleźć także pośród ludzi pióra — Czesław Miłosz, Jerzy Szaniawski 
czy Juliusz Żuławski to jedynie bardziej znane przykłady. Także Zbigniew Herbert 
wszedł do tego grona dzięki małżeństwu (w 1968 r.) z Katarzyną Dzieduszycką. Wśród 
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dziennikarzy wyróżniał się z pewnością Zdzisław Morawski (imiennik dziadka Lu-
bomirskiego, regenta) wieloletni korespondent PAP we Włoszech, który w latach osiem-
dziesiątych doszedł do stanowiska redaktora naczelnego „Życia Warszawy”. W tyle za 
literaturą nie szły wcale szeroko pojęte kręgi artystyczne, gdzie „ziemiaństwo” reprezen-
towane było zarówno pośród aktorów (Zbigniew Cybulski, Janusz Zakrzeński, Beata 
Tyszkiewicz, Maja Komorowska), ludzi estrady (Wojciech Dzieduszycki), kompozyto-
rów (Witold Lutosławski), malarzy (Franciszek Starowieyski) czy fotografów (Eustachy 
Kossakowski). Nie brak „ziemian” także pośród duszpasterzy, z których m.in. Aleksander 
Fedorowicz, Stanisław Małkowski czy Joachim Badeni odegrali istotną rolę w dziejach 
polskiego Kościoła. W osobie Henryka Gulbinowicza, od 1970 r. administratora apostol-
skiego w Białymstoku, a następnie metropolity wrocławskiego i kardynała, „ziemiań-
stwo” miało swojego przedstawiciela w episkopacie26. Znaczą część z powyżej 
przytoczonych nazwisk wiązać należy z arystokracją, te związki są z oczywistych wzglę-
dów najłatwiejsze do wyśledzenia. Nietrudno jednak przypuszczać, że zwykłych „zie-
mian” musiało być znacznie więcej, skoro ich sytuacja, chociażby z racji mniej znanego 
nazwiska, była wyraźnie prostsza. 

Anna Łoś poruszyła jeszcze jedno istotne ale niedopracowane zagadnienie — na-
stawienie „ziemiaństwa” do reżimu komunistycznego. Z typowym dla siebie uporem 
autorka stara się przekonać o odrzuceniu wszelkich kompromisów nie tylko z resztą 
społeczeństwa, ale i oficjalną polityką. Jedynie w charakterze ciekawostki przytaczane 
są pojedyncze przykłady członków PZPR, ZMP lub funkcjonariuszy służb munduro-
wych, którzy znaleźli się w gronie jej respondentów. Cytowane fragmenty wspomnień 
wyraźnie poświadczają przekonanie o powszechnej wrogości komunistycznego społe-
czeństwa wobec „ziemiaństwa”. Tak z przyczyn ideologicznych, jak z poczucia krzyw-
dy, trudno podejrzewać aby szersze „ziemiańskie” kręgi darzyły komunistyczną czy 
socjalistyczną demokrację jakimkolwiek sentymentem. Dobrze pamiętający przedwo-
jenne czasy ekscentrycy, zafascynowani ideałami równości i postępu społecznego (jak 
wielokrotnie przywoływany Krzysztof Mikołaj Radziwiłł) sami przyznawali, że ich 
poglądy zarówno przed wojną, jak po niej odbiegały znacznie od przekonań ogółu. 
Przypadek Wojciecha Jaruzelskiego, syna zarządcy o ziemiańskich korzeniach, był pod 
wieloma względami wyjątkowy. Nikt o pochodzeniu innym niż robotnicze lub chłop-
skie nigdy nie zaszedł w PRL tak wysoko. Co jakiś czas ujawniane sensacyjne wieści 
o przypadkach podejmowania tajnej współpracy z SB niewiele mówią o motywach, 
a już na pewno nie stanowią dowodu na prokomunistyczne sympatie. Nie da się ukryć, 
że „ziemianie” nie dominowali wśród przywódców inteligenckiej opozycji lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, choć z drugiej strony nie sposób zapomnieć o takich 
działaczach KOR czy ROPCiO jak Andrzej Wielowieyski, Róża Thun (córka Jacka 
Woźniakowskiego), Michał Plater–Zyberk czy Marek Niesiołowski. Brat tego ostatnie-
go, Stefan, był współzałożycielem konspiracyjnego „Ruchu”. Jeszcze liczniejsi wstę-
powali w szeregi „Solidarności”, aktywnie uczestnicząc w ideowym buncie. „Ziemian” 
znaleźć można także po drugiej stronie barykady, lecz nie wśród komunistycznego es-

26 Na temat korzeni kardynała vide: L. Wo ł o s i u k, A Kościół trwa. Rozmowy z Kardynałem 
Gulbinowiczem, Wrocław 2000.
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tablishmentu ale w środowisku „kontraktowych” ugrupowań: Paxu, Znaku i Unii 
Chrześcijańsko–Społecznej. Już w sejmie stalinowskim zasiadał Aleksander Bocheński, 
brat Józefa Marii i Adolfa. Po 1956 r. kolejne pokolenie reprezentował m.in. Stanisław 
Stomma i Andrzej Kazimierz Grabski (syn Władysława). W dwadzieścia lat potem 
w ławach poselskich znaleźli się Kazimierz Morawski (w posagowym pałacu jego 
matki, z domu księżniczki Lubomirskiej, w Małej Wsi mieścił się ośrodek rządowy), 
Stanisław Jan Rostworowski i Konstanty Łubieński. „Ziemian” nie brakowało więc 
również w tej sferze aktywności, a generalnie skromne liczby można tłumaczyć cho-
ciażby ich niewielkim odsetkiem w społeczeństwie. Jak jednak odpowiedzieć na pyta-
nie o „ziemiańską” tożsamość reprezentowaną przez wszystkich tych ludzi? Jak wielką 
wagę wspomniani pisarze, artyści, politycy przywiązywali do swego pochodzenia? Na 
ile poczuwali się do społecznej wspólnoty? Brak rodzinno–ekonomicznych zobowią-
zań, dawniej determinujących bieg życia rodziców, paradoksalnie umożliwiał dowolny 
wybór zatrudnienia, a marginalizacja społecznych konwenansów (determinowana 
przez „demokratyczną” atmosferę) tym bardziej go ułatwiła. Nawet jeśli wciąż niektó-
rzy decydowali się na zawód rolniczy, miał on już wówczas odmienne znaczenie. 
Ponadto większość wybrała inne drogi karier. Praca stanowiła nie tylko źródło utrzy-
mania, lecz także odgrywała kluczową rolę przy społeczno–kulturowej formacji jedno-
stek oraz określeniu ich pozycji w społeczeństwie bez względu na przedwojenne ko-
rzenie. Z pewnością nie da się podważyć znaczenia bagażu kulturowego o którym 
wspomina Bourdieau, lecz fakty biograficzne potwierdzają, że był to tylko jeden 
z czynników kształtujących dorosłe życie każdego z „ziemian”. Co pokolenie świado-
mość pochodzenia ziemiańskiego coraz bardziej stawała się jedynie mglistym wspo-
mnieniem, szczególnie podatnym na idealizację. Snobujący się własnym urodzeniem 
„ziemianie” nie byli w stanie (abstrahując nawet od względów politycznych) znaleźć 
powszechnej akceptacji dla swoich pretensji, które co najwyżej mogli realizować w we 
własnym gronie rodzinno–towarzyskim.

Problem recenzowanej książki tkwi w samej koncepcji. Można bowiem wyobrazić 
sobie przynajmniej dostateczne opracowanie wszystkich zebranych przez autorkę wy-
wiadów pod kątem stanu świadomości współczesnych oraz „ziemiańskiej” wizji prze-
szłości. Nietrudno wyobrazić sobie owocne wykorzystanie tego cennego materiału także 
na wiele innych sposobów, lecz nie w formie jaką prezentuje omawiana praca. Mogłoby 
to być znakomite case study, ale w żadnym razie nie punkt wyjścia dla ogólnych rozwa-
żań, którym autorka nie podołała ze względu na brak odpowiednich kompetencji. 
Całkowicie bezkrytyczne podejście do źródeł i wiara w przedstawione tezy bez znajdo-
wania dla nich choć cienia naukowej argumentacji (przy równoczesnym przekonaniu, że 
pisze się niewzruszoną prawdę) stanowią kolejne wady, które marnują wysiłek włożony 
w badanie na etapie kwerendy. Wielka szkoda, że ta niedoceniona problematyka wraz 
z ukazaniem się kolejnej książki wciąż tkwi w punkcie wyjścia. Natomiast praca Anny 
Łoś prezentuje bogactwo możliwości stojących przed potencjalnym badaczem. Same za-
gadnienia które udało się w książce poruszyć, stanowią wskazówkę, jaką drogę należy 
obrać z początku, aby w końcu historiografia mogła odnotować poważniejszy dorobek na 
omawianym polu.
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* * *

Martin W i h o d a, Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách 
paměti, Argo, Praha 2005, s. 316, il. 34.

Książka Martina W i h o d y, mediewisty z Uniwersytetu im. Tomasza Masaryka 
w Brnie, dotyczy zabytku dyplomatyki uważanego przez historyków za jeden z najważ-
niejszych dokumentów ukazujących stosunek władców Czech do panów średniowiecznej 
Rzeszy. Chodzi o przywilej, który w 1212 r. otrzymał król Przemysł Ottokar I od 
Fryderyka II Staufa. Przedmiot zainteresowania autora książki wykracza jednak swoim 
znaczeniem poza pole eksploracji zarezerwowane dla historyków–bohemistów, jak rów-
nież badaczy przeszłości Niemiec. Tzw. Złota Bulla Sycylijska jest najstarszym zacho-
wanym kompletnym tekstem mówiącym o prawnym ułożeniu stosunków pomiędzy wła-
dzą centralną Cesarstwa a państwem słowiańskim. Przy tym układ poświadczony 
dokumentem — co ważne — respektował niemal pełną samodzielność państwa 
Przemyślidów — organizacji politycznej odmiennej etnicznie, ale także różnej pod inny-
mi względami, od pozostałych władztw terytorialnych Rzeszy.

Już chociażby umieszczenie zagadnienia w centrum skomplikowanej sfery relacji 
słowiańsko–niemieckich, połączone z obszernym rozbiorem poglądów historiografii 
sprawia, że książka Wihody jest dziełem interesującym. A przecież dochodzą do tego 
jeszcze kwestie wiążące się z głównym problemem pracy, np. pojawiające się w tle roz-
ważań autora szczegóły rywalizacji pomiędzy Cesarstwem i papiestwem, związane kon-
tekstem z ówczesną sytuacją polityczną w Europie Środkowej.

Dla polskiego czytelnika temat omawianej książki może okazać się tym bardziej 
zajmujący, że w naszej historiografii znaczenie Złotej Bulli nie było szeroko omawiane1. 
Tymczasem w czeskich, a także niemieckich podręcznikach i specjalistycznych opraco-
waniach od niemalże dwustu lat dokumentowi temu poświęca się liczne i szerokie ko-
mentarze.

Zanim przyjrzymy się wnikliwiej treści recenzowanej książki wypada nadmienić, że 
została ona napisana specyficznym, lekkim stylem. W gruncie rzeczy omawiany tom 
składa się z wielu szkiców poświęconych analizie wybranych sformułowań omawianego 
dokumentu, towarzyszących mu tekstów oraz tradycji historycznej i historiograficznej 
łączącej się ze Złotą Bullą Sycylijską. Formę książki cechują pewne walory literackie. 
W ten sposób autor wyraźnie nawiązuje do eseistycznego stylu części francuskiego pi-
śmiennictwa historycznego. Taki charakter książki dobitnie też podkreśla wybieranie cy-
tatów–mott, rozpoczynających każdą sekwencję wywodów, wziętych nie tylko z prac 
naukowych, ale również beletrystyki (np. D. L o d g e, „Mały światek”)2. Dążenie Wihody 

1 B. Z i e n t a r a, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968, s. 323, uważa że dzie-
dziczną koronę królewską Czechom przyznał papież Innocenty III w 1203 r.; inaczej: R. H e c k, 
M. O r z e c h o w s k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969, s. 56.

2 D. L o d g e, Mały światek, wyd. pol. Poznań 1992, 1998, 2001.
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do lekkości wywodu (czasami mającego nawet humorystyczne zabarwienie) — zdarza 
się przy tym, że podszytego swego rodzaju filozoficznym niedookreśleniem twierdzeń 
— jest zaskakujące, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę charakter dużej części piśmiennic-
twa historycznego tworzonego w naszym regionie (również w Polsce), które wyraźnie 
czerpie natchnienie z może niekiedy ciężkiej, za to przejrzystej i systematycznej, medie-
wistyki niemieckiej.

Wspomniana właściwość omawianej pracy może prowokować pytania o społeczny 
sens współczesnej historiografii: czy powinna ona zbliżać się do literatury zyskując czy-
telników, ale tracąc nieco na precyzyjności wypowiedzi, czy też trwać mocno na straży 
pryncypiów przekazu naukowego, co zawęża jednak krąg potencjalnych odbiorców.

Styl omawianej książki — który w efekcie sprawia, że dzieło to można pojmować 
miejscami bardziej jako impresję niż syntezę naukową — wpłynął mocno na jej strukturę 
i treść. Praca Wihody składa się ze wstępu (prologu), pięciu rozdziałów, zakończenia 
oraz dodatków. Każda z tych części ma chwytliwy, czasami przewrotny tytuł, którego 
literacką atrakcyjność podkreśla odpowiednio dobrany cytat.

Wstęp opatrzony został nagłówkiem „Problemy z pamięcią” i mottem „Te dzieje, 
które piszemy, są zawsze i bez wyjątku wymyślone”3. Następuje po nim stylizowana na 
nowelę opowieść o powrocie z Wiednia do Pragi w 1920 r. czeskiego archiwum koronnego, 
dalej autor pokazuje miejsce znajdującej się w tym zbiorze Złotej Bulli Sycylijskiej. 
Rozdział kończy postawienie problemu badawczego książki: znaczenia dokumentu w chwi-
li jego wystawienia oraz rozważania dotyczące jego wpływu na późniejsze losy kraju.

Podobnie następny rozdział („Warstwy pamięci”), który jest w zasadzie wyłożeniem 
stanu badań i prezentacją pytań wiążących się z interpretacją poszczególnych fragmentów 
i postanowień bulli, został podzielony na dwa podrozdziały („Odpowiedzi bez pytań” oraz 
„Pytania bez odpowiedzi”). Przydano mu następujący, przewrotny cytat wprowadzający: 
„Naukowo pragmatyczny opis dziejów nie mówi nic o różnym natężeniu wydarzeń histo-
rycznych”4 i „Każde dekodowanie jest nowym zakodowaniem” (s. 16).

Nie ma już potrzeby bliższej prezentacji następnych, podobnie ukształtowanych czę-
ści omawianej pracy: 3: „Pamięć dokumentu”; 4: „Pamięć w dokumencie”; 5: „Dokument 
w pamięci”; 6: „Miejsca pamięci” — z pewnością ich forma przykuwa uwagę czytelnika, 
zwłaszcza oczekującego fajerwerków „naukowych” nowości. Problem jednak w tym, że 
zewnętrzna szata książki jest nieco zwodnicza. Prócz kilku ciekawych, może nawet nowa-
torskich rozwiązań (o których za chwilę), tego rodzaju obudowa kryje przecież w gruncie 
rzeczy tradycyjną analizę historyczną. Dążenie zaś do wymyślnej i zgodnej z duchem czasu 
(stąd eksponowanie określeń „pamięć”, „miejsca pamięci” itp.) formy sprawiło, że nie do 
końca przemyślana została struktura tak budowanej monografii. W rezultacie znajdziemy 
w książce liczne powtórzenia, wątki powracające — co prawda przeważnie w nieco innej 
formie, jak temat muzyczny w fugach barokowych kompozytorów — ale w końcu tego 
rodzaju maniera może irytować znużonego nią czytelnika.

3 D. T ř e š t í k, Vymysliti si český národ, [w:] idem, Mysliti dějiny, Praha–Litomyšl 1999, s. 121–
135 (za: op. rec., s. 271).

4 Vědecky pragmatické wylíčení dějin nevypovídá nic o rozdlílné intenzitě historických udalálostí 
— ibidem, s. 14.
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Przechodząc do omawiania konkretów zauważmy na wstępie, że dokument, który 
przeszedł do historii pod nazwą Złotej Bulli Sycylijskiej to pismo Fryderyka II uznające 
tytuł królewski i prawa Przemysła Ottokara I, wraz z sukcesorami, do niemal pełnej nie-
zależności, włącznie z inwestowaniem biskupów5. Wihoda łączy jednak ów dokument, 
podobnie jak czynią to przeważnie także inni badacze, z dwoma innymi dyplomami: 
przywilejem potwierdzającym prawa własności króla czeskiego do pewnych dóbr poło-
żonych w Niemczech6 oraz aktem nadającym margrabiemu morawskiemu Władysławowi–
Henrykowi ziemie opatrzone niejasną nazwą Mocran et Mocran7. Wszystkie te dokumen-
ty zostały wystawione 26 września 1212 w Bazylei z polecenia Fryderyka II, sporządzone 
przez tego samego notariusza — Henryka z Pairis oraz zaopatrzone w identyczną listę 
świadków.

Autor traktuje trzy wyżej wymienione teksty zasadniczo jako jedność i razem stano-
wią one dla niego tzw. Złotą Bullę Sycylijską. Nazwa ta w rzeczywistości jest umowna; 
historiografia przywykła stosować ją pewnie dlatego, że wystawiając owe dokumenty 
Fryderyk II nie był jeszcze w tym czasie formalnie ani cesarzem, ani nawet królem nie-
mieckim, lecz jedynie królem Sycylii. Poza tym w owych tekstach występują cechy dy-
plomatyczne kancelarii sycylijskiej, łącznie z charakterystyczną pieczęcią.

Próbie odnalezienia autora wyżej wskazanych tekstów, znaczenia tytułu, którym 
w dokumencie posłużył się Fryderyk II (Romanorum imperator electus) oraz wyjaśnieniu 
pojawiającej się w tekście nazwy Mocran et Mocran, w końcu zaś wzajemnego związku 
trzech dyplomów wystawionych w Bazylei 26 września 1212, poświęcił autor pierwszą 
merytoryczną część swoich rozważań (3: „Pamięć dokumentu”). Zdaniem Wihody tytu-
latura zastosowana w dokumencie przez Fryderyka II związana była z faktem obwołania 
go w 1211 r. w Norymberdze (przyszłym) cesarzem. Wśród popierających tę kandydaturę 
był także król czeski Przemysł Ottokar I. Przywileje bazylejskie byłyby więc nagrodą dla 
sojusznika. Natomiast w niejasnym zwrocie Mocran et Mocran autor widzi ślad ówcze-
snego rozbicia Moraw (których miałaby dotyczyć nazwa) na część ołomuniecką i brneń-
ską. Pomysł Wihody jest wprawdzie interesujący, ale dowodzenie rozwinięte na jego po-
parcie, podobnie zresztą jak w przypadku wcześniej wspomnianego problemu tytułu 
Fryderyka II, ma tę wadę, że nie przynosi ze sobą próby odnalezienia kontekstu zastoso-
wania owych terminów w postaci chociażby wyszukania jakichś analogii w ówczesnej 
dyplomatyce. Brak ten osłabia stawiane przez autora hipotezy.

W następnej części pracy (4: „Pamięć w dokumencie”) autor zajął się analizą po-
szczególnych formuł dyplomów, określających powinności króla czeskiego. Wśród nich 
szczególnie interesujące dla czytelnika polskiego jest zdanie o obowiązku uczestnictwa 
Przemyślidy w sejmach Rzeszy, gdyby miały one odbywać się w Bambergu, Norymberdze 
lub Merseburgu. W przypadku uczestnictwa w Reichstagu władcy polskiego, król czeski 

5 W pracy M. Wihody pełny tekst dyplomu (z tłumaczeniem czeskim) znalazł się w aneksie nr 3; 
oryginalna edycja w: Archivum Coronae regni Bohemiae, wyd. V. H r u b ý , t. I, cz. 1, Praha 1935. 
s. 6–8, nr 3.

6 W aneksie nr 4 — ibidem, s. 8–10.
7 W aneksie nr 5 — ibidem, s. 10–11.
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miał doprowadzać Piasta na zjazd. Wiele generacji badaczy spierało się, co ów zwrot 
miał oznaczać.

Wihoda widzi w tych słowach przede wszystkim podkreślenie wyższej pozycji 
Przemyślidów niż Piastów w hierarchii władzy w regionie, której wierzchołek stanowił 
pan Rzeszy. Uzasadnieniem tej tezy stało się dla autora kilka wiadomości źródłowych 
o trybucie pobieranym przez władców czeskich z piastowskiego Śląska oraz doniesienie 
Kosmasa o tytule króla polskiego, który podobno miał używać Wratysław II (1061–
1092). Zwłaszcza ta ostatnia kwestia mocno interesuje Wihodę. W omawianej książce 
poświęcił on sporo miejsca na wyeksponowanie dawniej już zresztą postawionej przez 
siebie8 hipotezy. Według niej do koronacji pierwszego króla czeskiego użyto insygniów, 
które podobno zostawił w Polsce Otto III w roku 1000, i które mieli nałożyć sobie na 
głowy Bolesław Chrobry i Mieszko II w 1025 r.9 Przypuszczenia swoje autor uzasadnia 
rzekomym podobieństwem korony Wratysława II wyobrażonej na malowidłach kaplicy 
pałacowej w Znojmie do insygniów władzy doby ottońskiej. Jego zdaniem na ścianie 
kaplicy morawskiego palatium namalowano właśnie koronę Piastów, która wcześniej zo-
stała odebrana Mieszkowi II, a później podarowana Wratysławowi II przez Henryka IV.

Pomijając nawet mało stabilny grunt naszkicowanego wyżej dowodzenia, poważny 
problem pojawi się, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że kompozycje malarskie stanowią-
ce podstawę naszkicowanej wyżej hipotezy powstały dopiero około 1134 r. Natomiast 
monety bite przez Wratysława II z okazji jego wywyższenia monarszego, na których 
władca pokazuje się w koronie, przypuszczeń Wihody nie potwierdzają, bo przecież in-
sygnium tam przedstawione nie przypomina w ogóle trójkątnej korony ze Znojma, czy 
też w istocie nieco podobnych do niej diademów wyobrażonych na miniaturach czasów 
ottońskich10. W tym miejscu można też zarzucić rozważaniom brneńskiego mediewisty 
brak zastanowienia się, czy w czasach Wratysława II korona nabrała już znaczenia swego 
rodzaju medium władzy. Tylko bowiem wtedy dawne insygnium monarsze Piastów mo-
głoby łączyć się z tytułem króla Polski. Sprawa jest dość niejasna, ale wydaje się, że 
jeszcze wówczas korona była jedynie symbolem władzy, a nie przedmiotem, który sam 
w sobie uwierzytelniał majestat monarszy. Sam Wihoda w innej partii recenzowanej 
książki przyznaje, że tzw. korona św. Wacława, która spełniała już charakter medium 
władzy, powstała i spełniała opisane funkcje dopiero przed końcem XIV stulecia.

Bardzo ciekawe i doniosłe naukowo jest w omawianej pracy przyjrzenie się, jak 
Złota Bulla funkcjonowała w praktyce politycznej i prawnej średniowiecznych Czech. 
Rozważania na ten temat znajdziemy w różnych częściach omawianej książki, ale w po-

8 M. W i h o d a, Polská koruna českých králů, „Český Časopis Historický“, t. CII, 2004, s. 721–744.
9 Tezy jego zyskały u nas nawet pewien poklask: W. M i s c h k e, Emocje wokół Zjazdu 

Gnieźnieńskiego — świadectwa źródeł i spory historyków, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności 
w dziejach, źródach i studiach nad przeszłością, red. S. R o s i k, P. W i s z e w s k i, (Acta Universitatis 
Wratislaviensis No 3049; Historia CLXXVI), Wrocław 2007, s. 37–60.

10 Vide np.: J. H á s k o v á, K ikonografii českých mincí Vratislava II, [w:] Královský Vyšehrad. 
Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092), Vyšehrad 
1992, s. 59–68.
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staci systematycznego wykładu znajdują się one w części piątej, zatytułowanej 
„Dokument w pamięci”.

Czytelnikom przyzwyczajonym do podręcznikowej wizji dziejów, ukształtowanej 
w paradygmacie szkoły historyczno–prawnej, lektura recenzowanej pracy może przy-
nieść prawdziwe zaskoczenie. Okazuje się, że postanowienia Złotej Bulli Sycylijskiej 
nigdy nie przybrały charakteru traktatu respektowanego przez władców Rzeszy. Nie 
mamy też żadnych informacji, by kiedykolwiek powoływali się na nią Przemyślidzi 
w swoich negocjacjach z zachodnim sąsiadem. Dokument ten nie odegrał też poważniej-
szej roli w świadomości politycznej średniowiecznych Czechów.

Nawet Przemysł Ottokar I, jakby bulla nie istniała, zażądał w 1216 r. od Fryderyka II 
potwierdzenia praw swojego syna Wacława do tronu czeskiego i stosowny dokument 
otrzymał (tzw. Złota Bulla Ulmska). Aneksje terytoriów niemieckich, których Przemy ś-
lidzi dokonali po połowie XIII w., w ogóle nie odwoływały się do dokumentów Fry-
deryka II z 1212 r. Dopiero w roku 1306 pojawia się w Czechach pewien ślad uwzględ-
niania Złotej Bulli w dyskusjach politycznych. W okresie tym rada wielmożów naradzała 
się, co dalej robić z państwem po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów. Ale i wówczas, 
w ostatecznych deklaracjach dotyczących prawa do wyboru króla, przywileje Fryderyka 
II nie odegrały istotnej roli.

Karol IV Luksemburski zainteresował się wprawdzie dokumentami z 1212 r., wy-
brał z nich jednak tylko to, co go bezpośrednio interesowało. Konfirmował te treści, resz-
tę zaś postanowień bulli zupełnie pominął.

Dopiero w czasach odrodzenia narodowego w XIX w. Złota Bulla Sycylijska weszła 
na stałe do żelaznego zestawu problemów historiografii czeskiej (a także do świadomo-
ści, czy nawet mitologii narodowej). Podobnie zainteresowała się nią nauka niemiecka, 
i to nie tylko w kontekście dziejów państwa Przemyślidów. Czesi z zasady starali się 
podkreślać wyjątkowość przywilejów, które otrzymał Przemysł Ottokar I, widząc w nich 
fundament powstania niezależnego królestwa Przemyślidów. Natomiast Niemcy nie 
dostrzegali w bulli niczego niezwykłego i uważali, że była ona jednym z wielu świa-
dectw wyodrębniania się władztw terytorialnych, podobnym do innych, pojawiających 
się w XIII stuleciu w niektórych krajach Rzeszy.

Wihoda dystansuje się od wiązania tego problemu z dawnymi sporami badaczy cze-
skich i niemieckich. Nie znajdziemy jednak w jego pracy próby zdefiniowania treści do-
kumentów z 1212 r. w kontekście sytuacji prawnej Czech w ramach Rzeszy. Brak rów-
nież porównania emancypacji państwa Przemyślidów do podobnych procesów 
zachodzących w tym czasie w niemieckich władztwach terytorialnych.

Najpóźniej w tym momencie lektury czytelnik postawi sobie pytanie o sens i donio-
słość historyczną Złotej Bulli, skoro jej treści — jak wykazuje omawiana analiza — nie 
miała większego znaczenia politycznego. Klarownej i jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie nie znajdziemy jednak ani w wyżej omówionym rozdziale piątym, ani w następ-
nym, opatrzonym szlagierowym tytułem „Miejsca pamięci”, w którym w zasadzie jesz-
cze raz — ale trochę inaczej, bo nawiązując do miast, w których zdarzyły się jakieś fakty 
związane z emancypacją Czech — zostały omówione dzieje nadań dla Przemysła Otto-
kara I, począwszy od przywilejów Filipa Szwabskiego z lat: 1198 i 1203 aż po bullę 
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1212 r. Tu również znajdziemy refleksje autora związane ze spojrzeniem historiografii 
XIX i XX w. na interesujące go dokumenty. Niewiele one wnoszą do badań mediewi-
stycznych, natomiast powinny być interesujące dla osób zainteresowanych dziejami hi-
storiografii, zwłaszcza w kontekście problematyki dawnych polemik słowiańsko–nie-
mieckich.

Pracę zamykają krótkie glosy: wstępna zawiera itinerarium Fryderyka II w 1212 r., 
dodatkowe uwagi w sprawie wspomnianych wyżej ziem Mocran et Mocran, praktyk kan-
celaryjnych Henryka z Pairis oraz wykaz konfirmacji dokumentów władców niemieckich 
z XI–XIII w., dotyczących prawnego statusu Czech w obrębie Rzeszy, dokonanych przez 
Karola IV. Na końcu książki został umieszczony aneks źródłowy, zawierający oryginalne 
teksty dokumentów analizowanych przez Wihodę, jak również ich czeskie tłumaczenia, 
począwszy od dyplomów papieża Innocentego III, wystawionych w roku 120411, poprzez 
dokumenty z 1212 r., aż po tekst Złotej Bulli Ulmskiej12.

Gdybyśmy chcieli, podsumowując niniejsze rozważania, zastanowić się nad znacze-
niem omawianej pracy, wypada podnieść kilka problemów: na wstępie zauważmy, że 
każdy zainteresowany analizowanym dokumentem, a w zasadzie trzema dyplomami 
z 1212 r., otrzyma kompetentny przegląd stanowisk historiografii czeskiej i niemieckiej, 
dotyczących ich postanowień oraz dziejów zależności Czech od Rzeszy, wraz z opinią 
autora. W recenzowanej książce znajdziemy też szkic panoramy wieku XIII — przeło-
mowego dla cywilizacji Europy. Jednak moim zdaniem najistotniejsza wartość książki 
polega na tym, że Wihoda, analizując dokumenty dotyczące relacji prawnej Czech do 
Rzeszy, z powodzeniem obala utrwalony w historiografii mit Złotej Bulli Sycylijskiej 
jako traktatu przełomowego dla dziejów państwa Przemyślidów. W ten sposób brneński 
mediewista przyczynia się do osłabienia przestarzałego paradygmatu szkoły prawno–hi-
storycznej, której założenia wciąż sterują myśleniem bardzo wielu badaczy.

Andrzej Pleszczyński
Uniwersytet im. Marii Curie–Skłodowskiej

Instytut Historii

Artur Ko n o p a c k i, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVI–XIX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2010, s. 253, 3 mapy, ilustracje.

Obecnie czytelnik w Polsce może sięgnąć do wielu opracowań dotyczących miesz-
kańców państwa polsko–litewskiego, którzy wyznawali islam. Osobnych publikacji — 
naukowych i popularnych — jest kilkanaście. Dzieje muzułmanów litewsko–polskich, 

11 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, wyd. G. F r i e d r i c h, t. II, Praha 1907, 
s. 35–36, nr 39.

12 Archivum Coronae regni Bohemiae, t. I, cz. 1., s. 12–13, nr 6.
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sięgające schyłku XIV w., opracowane już zostały w dużym stopniu, na co złożył się 
wysiłek głównie dwóch pokoleń badaczy. Wynikało to z wielu powodów, przede wszyst-
kim z małej liczebności społeczeństwa tatarsko–muzułmańskiego i tradycyjnych form 
jego bytowania, a także swoistej kultury. Społeczność współwyznawców i krąg rodzinny 
pozwalały muzułmanom na kultywowanie swej cywilizacji przy stosunkowo szerokim 
otwarciu na kontakty z otaczającymi ją środowiskami.

Pierwsze pokolenie, podejmujące tematykę naukowo–historyczną w okresie mię-
dzywojennym, było nieliczne. Ograniczało się głównie do działaczy i animatorów odro-
dzenia świadomości i kultury tatarsko–muzułmańskiej. Obejmowało kilkadziesiąt osób 
wykształconych, zasłużonych w działalności politycznej i czynie zbrojnym, członków 
rodzin: Achmatowiczów, Koryckich, Kryczyńskich, Jasińskich i Sulkiewiczów. W 1929 r. 
wydano obszerny „Herbarz rodzin tatarskich w Polsce” Stanisława D z i a d u l e w i c z a, 
sięgający miejscami do źródeł piętnastowiecznych. Zaczęto wydawać dwa czasopisma: 
naukowo–literacki „Rocznik Tatarski” i środowiskowo–kulturalny miesięcznik „Życie 
Tatarskie”. Pojawiły się artykuły naukowe dotyczące historii wojskowej, genealogii oraz 
życia i piśmiennictwa religijnego. Wydano pierwszą syntezę pióra Stanisława K r y c z y ń -
s k i e g o: „Tatarzy litewscy. Próba monografii etnograficzno–historycznej” (1938). To 
pokolenie, zwłaszcza działacze polityczni i społeczni, zostało prawie zupełnie wymordo-
wane po wrześniu 1939 r. przez aparaty represji hitlerowców i Sowietów1.

Odrodzenie tradycji kulturalnych i życia religijnego Tatarów muzułmanów nastąpiło 
w Polsce po 1980, a zwłaszcza po 1990 r. Serię poważnych badań rozpoczęli: Jacek 
S o b c z a k  („Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim”, 1984) 
i Czesław Ł a p i c z  („Kitab Tatarów litewsko–polskich. Paleografia. Grafia. Język”, 1986). 
Wkrótce zaczęło pracować i publikować całe grono badaczy, w większości niemuzuł-
mańskich: Ali M i ś k i e w i c z, Selim C h a z b i j e w i c z, Jan T y s z k i e w i c z, Andrzej 
Z a k r z e w s k i, Krzysztof G r y g a j t i s; z młodszych: Piotr B o r a w s k i, Arkadiusz 
K o ł o d z i e j c z y k, Andrzej D r o z d. Chazbijewicz wydawał „Życie Muzułmańskie” 
a w 1998 r. został redaktorem „Rocznika Tatarów Polskich”. Wznowiono „Życie Tatarskie”. 
Tatarzy muzułmanie białoruscy zorganizowali kilka konferencji międzynarodowych, poświę-
conych historii swoich przodków w Wielkim Księstwie Litewskim. Od 1999 r. zaczęło dzia-
łać stowarzyszenie Rada Wspólna Katolików i Mu zułmanów, pozostające w stałym kontak-
cie z Komisją do Spraw Dialogu z Niechrześcijanami przy Konferencji Episkopatu Kościoła 
katolickiego w Polsce. Od dziesięciu lat organizowany jest w styczniu, w tymże Kościele, 
specjalny Dzień Islamu.

Monografia Artura K o n o p a c k i e g o  wpisuje się w proces dalszych badań, pogłę-
biania wiedzy naukowej i samowiedzy muzułmanów w Polsce. Dla tej grupy wyznanio-
wej rzetelna wiedza o współwyznawcach w naszym kraju jest niezwykle istotna. Obecnie 
w Polsce zamieszkuje najmniej 20 tys. obywateli muzułmanów, w większości imigran-
tów. Tradycje islamskie przywiezione przez nich do Polski są niezwykle różnorodne 

1 A. M i ś k i e w i c z, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990; J. T y s z k i e w i c z , Odrębne 
czasopisma jako przestrzeń integracji środowiska muzułmanów w Polsce międzywojennej, [w:] Ko-
munikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. S t ę p n i k, M. R a j e w  s k i, 
Lublin 2010, s. 87–97.
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i wymagają uzgodnień organizacyjnych, a nawet liturgicznych. Wspólnota wiernych po-
winna modlić się i wypełniać obowiązki religijne zgodnie ze swoim przekonaniem, ale 
po wzajemnych uzgodnieniach. Szczęśliwie sprawy te układają się pomyślnie.

Konopacki umiejętnie wykorzystał dotychczasowy dorobek historyczny: międzywo-
jenny i z końca XX w. Dokonał dużego wysiłku szukając nowych, nieznanych źródeł do 
podjętego tematu w Wilnie, Petersburgu, Mińsku, Grodnie, Lwowie i Warszawie. Źródła 
dotyczące muzułmanów w Wielkim Księstwie Litewskim są bardzo rozproszone. Młody 
badacz ma przed sobą zapewne jeszcze dalsze odkrycia, jeżeli będzie działał nadal tak kon-
sekwentnie i dokładnie (np. w Krakowie, Archiwum Nauki Polskiej). Wykaz zgromadzo-
nych źródeł jest imponujący (s. 219–221), samych edycji drukowanych jest 57. Podobnie 
budzi uznanie bibliografia wykorzystanej literatury naukowej (s. 221–234).

Prezentowana monografia stanowi owoc długiej pracy. Jako rozprawa doktorska 
obroniona na Uniwersytecie w Białymstoku, była recenzowana, krytykowana i opinio-
wana przez dwa–trzy grona różnych historyków. Piszący te słowa miał w tym udział ale 
przyznaje, że pewne sprawy widzi nieco inaczej. Na tym zresztą polega nauka i toczenie 
dyskusji. Sądzę, że w monografii cenne są nowe informacje dotyczące XIX w. Stulecie to 
zostało niestety porzucone przez historyków współczesnych na rzecz dziejów po 1939 r. 
Tymczasem było ono niezwykle istotnym okresem w kształtowaniu się narodowości 
i nowoczesnej kultury w Europie Środkowej i Wschodniej. W procesach, które spowodo-
wały powstanie po 1918 r. nowych państw — Łotwy, Estonii, Litwy, Polski, Republiki 
Krymskiej — żywo uczestniczyli Tatarzy litewsko–polscy2. Ale dotąd istnieje luka 
w wiedzy o życiu społeczności w XIX w. Pisano głównie o tworzeniu i walce formacji 
wojskowych oraz o karierach poszczególnych oficerów i generałów tatarsko–muzułmań-
skich. Dziesięć lat temu w Kazaniu wydano książkę o Tatarach litewsko–polskich, refe-
rującą ustalenia polskie. Dodano garść informacji o generałach muzułmanach w wojsku 
carskim, wywodzących się z polskich Kresów Wschodnich.

Monografia Konopackiego składa się z pięciu rozdziałów, rozbitych na części o róż-
nej tematyce. Rozdział I: „Tatarzy żołnierze–osadnicy”, s. 21–58, rysuje dzieje do poło-
wy XVI w. Zwięzły zarys uwzględnia najważniejsze informacje i problemy. Rozdział II: 
„Islam — religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego” (s. 59–82) zawiera omówie-
nie najważniejszych pojęć, podstaw wiary i praktyk religijnych (doktryny, rytuały, świę-
ta, kontakty z krajami muzułmańskimi). Rozdział III, „Rozwój gmin muzułmańskich 
tzw. dżemiatów” (s. 83–123), rzeczowo objaśnia zakładanie gmin wyznaniowych, cha-
rakteryzuje duchowieństwo (imamowie zwani mołłami) , ziemię meczetową (tzw. wakuf, 
odpowiednik uposażenia probostwa na wsi), omawia wzmianki o starych meczetach i ich 
fundowaniu, lokalizuje najstarsze cmentarze3. Autor próbował ustalić, kiedy Tatarzy 
mogli budować meczety bez ograniczeń, kiedy zaś pojawiły się w Wielkim Księstwie 
zakazy. Sądzi, że dopiero w 1668 r. Należałoby raczej przyjąć, że ograniczenia istniały 
co najmniej od ok. 1590 r. (Zygmunt III Waza). Dyplomatyczna interwencja sułtana 

2 Vide międzywojenne wspomnienia A. A c h m a t o w i c z a, L. K r y c z y ń s k i e g o  i innych; po 
1990 r. pisali o tym: S. C h a z b i j e w i c z, A. M i ś k i e w i c z, vide też np.: J. T y s z k i e w i c z,  Z hi-
storii Tatarów polskich: 1794–1944, Pułtusk 2002.

3 Vide: A. K o ł o d z i e j c z y k, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998.
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w roku 1591, poświęcona wyłącznie obronie praw religijnych muzułmanów w Rzeczy-
pospolitej, nie mogła opierać się na braku orientacji. Polsko–litewscy Tatarzy muzułma-
nie proszący o nią, nie mogli kłamać. Jeżeli biskupi ograniczali budowanie cerkwi i zbo-
rów, to tym bardziej meczetów i synagog. Zresztą nawet zbudowanie kościoła ka tolickiego 
— z inicjatywy prywatnej — bez zgody biskupa mogło skończyć się jego porzuceniem 
lub rozbiórką. Pozostaje optymistycznie szukać swobody budowania meczetów na Litwie 
tylko w okresie 1397 (lub wcześniej) — 1588, a może tylko do wygaśnięcia dynastii 
Jagiellonów, którą Tatarzy uważali za swoich opiekunów4.

Rozdział IV, zatytułowany „Rękopiśmiennictwo muzułmanów na ziemiach W. Ks. 
Litewskiego” (s. 125–160), zawiera omówienie rodzajów piśmiennictwa, głównie ręko-
piśmiennego: Koranu, tefsirów, kitabów, chamaiłów i innych (tzw. hramotki). Zachęcamy 
do zagłębienia się w ten tekst, który dla przeciętnego historyka może być szczególnie 
interesujący. Oczywiście jest to tylko wprowadzenie do tematyki. Istnieje wiele opraco-
wań szczegółowych i dokonany ostatnio gruntowny przegląd problematyki5. Ostatni, 
V rozdział: „Tatarzy litewsko–polscy w XIX w.” (s. 161–200), stara się przedstawić sy-
tuację Tatarów muzułmanów litewsko–polskich w Cesarstwie Rosyjskim, od rozbiorów 
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Autor skupia uwagę na miejscowościach 
z gminami i możliwościach prowadzenia życia religijnego. W Rzeczypospolitej pozwo-
lenia na budowę formalnie udzielał król, ale za zgodą miejscowego biskupa katolickiego; 
tak było w każdym razie ok. 1590 r. Dlatego następowały przestoje i ograniczenia. W za-
borze rosyjskim postawiono kilka meczetów na początku XIX w., później wydano prze-
pisy ogólne (1829, 1836), regulujące i ustalające projekty budowlane tych świątyń. Tu 
w omawianej książce pojawił się błąd: meczet w Mińsku (Litewskim), zbudowany 
ok. 1600 r. (cf. op. rec., s. 116n, 214), jako jedyny, jeszcze w XIX stuleciu, zamieniony 
został (w latach 1898–1899) na okazały budynek murowany. Nie umieszczono go na 
mapie: „Me czety w XIX wieku” (s. 208). Tymczasem o prawo do zbudowania tego me-
czetu toczył się głośny spór, ponieważ grunt pod budynek został zakupiony od unitów 
(1598–1672). Autor sam sprawę zreferował na s. 116–118.

Do tekstu dołączono trzy aneksy: 1) pełny tekst „Testamentu płk Achmecia Skir-
munta” z 6 marca 1786; 2) tabelę zawierającą wykaz meczetów funkcjonujących na zie-
miach Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1900 r. (w tabeli uwzględniono: a) nazwę 
miejscowości i powiat, b) datę fundacji lub pierwszą wzmiankę, c) wakuf, d) źródła lub 
literaturę przedmiotu); wreszcie 3) „Utwierdzenie Rady Państwa z 8. I. 1851 o wyborze 
mułły w mahometańskich gminach zachodnich guberni” Cesarstwa Rosyjskiego. 
Sporządzono dwa indeksy: postaci historycznych i autorów, oraz geograficzny. Zabrakło 
spisu ilustracji. Całość zamykają streszczenia po arabsku, rosyjsku i angielsku.

Książka jest pożyteczna dla fachowców i zainteresowanych. Posiada bogaty aparat 
naukowy, rozbudowany racjonalnie, bez zbędnego powtarzania powołań, a także dużo 

4 J. T y s z k i e w i c z, Pismo sułtana Murada III do Zygmunta III z roku 1591 w sprawie Tatarów 
litewskich, StŹr., t. XXX, 1987, s. 75–97. Pismo zachowało się w oryginale, nie można podważyć jego 
autentyczności.

5 A. D r o z d, M. D z i e k a n, T. M a j d a, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko–litewskich, 
[w:] Katalog Zabytków Tatarskich, t. III, Warszawa 2000; tamże liczne ilustracje i literatura.
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ilustracji w tekście (zabytki, fotografie grup muzułmanów itp.). Niewątpliwą jej zaletą 
jest obszerna bibliografia obejmująca wykazy: źródeł rękopiśmiennych, źródeł opubliko-
wanych i literatury przedmiotu. Historykowi daje to możliwość kontroli wywodów 
i ewentualnie podjęcia kontynuacji w badaniach na tematy tatarsko–muzułmańskie. 
Omawiana książka nadaje się świetnie na punkt wyjścia do takich działań. Tekst otrzy-
mał staranne opracowanie redaktorskie.

Jan Tyszkiewicz
Akademia Humanistyczna 
im. Aleksandra Gieysztora 

w Pułtusku
Wydział Historyczny

Patrycja J a k ó b c z y k – A d a m c z y k, Stosunki polityczne między Hiszpa-
nią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808–1833), Naukowe 
Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 552. 

Patrycja J a k ó b c z y k – A d a m c z y k  jest osobą wyjątkowo wyspecjalizowaną. Zna-
komita część jej dorobku sytuuje się w zakresie historii politycznej, a za przedmiot ma Hiszpanię 
przełomu XVIII i XIX w. W recenzowanej książce zrealizowała super–klasyczny ideał pracy 
historycznej. Przedstawiła drobiazgową, faktograficzną pracę z zakresu historii politycznej, 
opartą na obszernej bazie źródłowej. Podstawa materiałowa badania jest szeroka, a źródła zosta-
ły niewątpliwie wyczerpane. Oczywiście, jak zawsze, można by szukać dalszych źródeł w zbio-
rach i w archiwach kolejnych krajów — ale najprawdopodobniej nie wniosłyby one już wiele 
nowego. 

Oś tematyczna wskazana w tytule ściśle określiła granice analizy prowadzonej przez 
autorkę. Nawet zbuntowane kolonie angielskie w Ameryce Północnej prawie nie poja-
wiają się w prowadzonych rozważaniach. Czyżby naprawdę nie dostarczały ówczesnym 
Hiszpanom tematu do myślenia? Bo w to, że ta sprawa nie miała wpływu na stosunek 
Anglii do kolonii hiszpańskich w Ameryce, trudno mi uwierzyć. Także nawet np. 
Portugalia pojawia się w pracy późno i raczej w optyce Anglii niż Hiszpanii. Może autor-
ka ma rację w takim postawieniu sprawy — ale trochę trudno mi uwierzyć, że sami 
Hiszpanie nie dostrzegali tego kraju, choć był zdominowany przez Anglików. Ciekawe 
jest, że, jak pisze autorka, Anglicy mieli pomysł wykorzystania kolonii hiszpańskich 
w stosunku do Hiszpanii tak, jak wykorzystali Brazylię wobec Portugalii (przeniesienie 
ośrodka państwa do kolonii w obliczu zagrożenia przez Napoleona). 

W sumie dostaliśmy dzieło solidne jak Rolls Royce. Każdy chciałby napisać tak 
solidną książkę. Mnie zainteresowały jednak te jej elementy, które inspirują czytelnika 
do podjęcia szerszych rozważań. 

Przy czytaniu recenzowanej pracy rodzi się pytanie o zaplecze funkcjonowania dy-
plomacji. Autorka w paru miejscach czyni np. uwagi, że osoba delegowana miała trudno-
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ści w komunikacji z własną centralą, czy też że wydarzenia przebiegły w określony spo-
sób z tej racji, iż nie posiadano jeszcze wiadomości o innych elementach sytuacji. Rzadko 
dowiadujemy się w jakim tempie dochodziły wówczas wiadomości lub np. jakimi droga-
mi jeździli wysłannicy w tak trudnych czasach. Nasuwa się pytanie jaką drogą transfero-
wano pieniądze pomiędzy Wielką Brytanią a Hiszpanią. Raz czytamy, że brytyjski wy-
słannik wiózł dużo pieniędzy ze sobą. Czy to znaczy, że trzymał je dosłownie w kieszeni? 
Sprawa jest tym ważniejsza, że przecież przez większość analizowanego okresu 
Hiszpania pozostawała w stanie wojny. Owa wojna była istotą tytułowej sprawy książki. 
Tymczasem zgiełk bitewny pojawia się, gdy miał wpływ na decyzje polityczne. Prawda, 
że czasem autorka informuje, iż władze hiszpańskie uciekły z jakiegoś miasta na skutek 
wydarzeń wojennych. Nie widać jednak wojny na co dzień. Tymczasem wojna musiała 
mieć codzienny wpływ na analizowane działania — w tym także, chociażby, na sposoby 
transferu pieniędzy. 

Wielkim zagadnieniem, które mnie zaciekawiło, jest kwestia modernizacji (raczej: 
braku modernizacji) Hiszpanii. O zacofaniu najszerzej pojętej organizacji państwa hisz-
pańskiego w porównaniu z konkurentem (Anglią) można wnioskować niemal z każdej 
czytanej strony. Widać je w braku jedności terytorialnej kraju, długotrwałym braku efek-
tywnego rządu centralnego, złym aparacie władzy, źle zorganizowanej i dowodzonej 
armii, niemożności wypracowania i prowadzenia konsekwentnej polityki, nieumiejętno-
ści dostrzeżenia zmiany świata, w kurczowym i sprzecznym ze zdrowym rozsądkiem 
trzymaniu się systemu kolonialnego itd. Odnosi się natomiast wrażenie, że sam konflikt 
z Francuzami, przy udziale w nim Anglii, był potencjalnym czynnikiem modernizującym 
Hiszpanię. Anglia chciała np. usprawnienia armii hiszpańskiej lub zjednoczenia się hisz-
pańskich miast (krain), bowiem trudno jej było wspomagać każdą juntę z osobna. Ciekawy 
element tej sprawy stanowiła jednak okoliczność, że wojna toczyła się z Napoleonem, któ-
rego wojska były potężnym czynnikiem modernizacji ówczesnej Europy. W takim kontek-
ście rodzi się pytanie, czy w Hiszpanii Francuzi też mieli szanse odegrać rolę moderniza-
cyjną, czy raczej wywoływali właśnie reakcję konserwatywną? 

Wokół podanych w książce informacji o kontaktach międzynarodowych, jakie miały 
miejsce w kontekście konfliktu hiszpańsko — francusko — angielskiego, można by roz-
wijać refleksję o stopniu powiązania ówczesnego świata. Mamy tendencję do mówienia 
o globalizacji w odniesieniu do dnia dzisiejszego. Tymczasem na bieg ówczesnego kon-
fliktu miały wpływ nawet bardzo odległe regiony. Zmierzające do emancypacji elity laty-
noamerykańskie zapewne niewiele wiedziały o Rosji, podczas gdy wojna francusko–ro-
syjska nagle zmieniła stosunek Anglii do Hiszpanii oraz do hiszpańskich kolonii. 
Ogromnie ciekawe są autorki informacje o liczeniu przez Hiszpanów na Rosję oraz, co 
jeszcze ciekawsze, o dostrzeganiu Hiszpanii przez Rosję. Jeszcze niedługo przedtem 
jeden i drugi kraj stanowiły dla siebie obszary położone poza zasięgiem horyzontu my-
ślowego elit. Ich zainteresowania i ekspansja kierowały się dokładnie w przeciwne stro-
ny. Tym razem, w imię swoich ambicji w Europie, Rosja — jak informuje autorka — wy-
powiedziała się nawet w sprawie terytorium dzisiejszego Urugwaju. Co się zmieniło? 
Czy sytuację zmieniły „tylko” ekspedycje Napoleona? 

Analizowana przez autorkę polityka rysuje się jako całkowicie cyniczna gra (jeśli 
tak można powiedzieć: gra wyłącznie polityczna). Mogło tak oczywiście być. Zarówno 
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dawniej, jak później, politykę na ogół ubierano jednak w jakiś strój. Niedaleko szukając, 
przy podboju Ameryki mówiono przecież o rozprzestrzenianiu wiary; nie wątpię zresztą, 
że większość zdobywców prawdziwie była przekonana o realizacji tego celu. Czasy ana-
lizowane przez autorkę to epoka Rewolucji Francuskiej, a w rewolucji ideologie odgry-
wały ogromną rolę. Nawet na odległych obszarach idee oświeceniowe wzbudzały kon-
trowersje. Byłoby chyba dobrze rozbudować analizę tych spraw jako tła problematyki 
angażującej autorkę. 

Podobnie w hiszpańskim uporze co do utrzymania handlu niewolniczego widać je-
dynie interesy, podczas gdy Anglia w walce z nim zapewne miała swoje interesy, ale 
głosiła też idee. Wobec pełnego cynizmu polityki (w wersji przedstawionej przez autor-
kę) tym bardziej zdumiewa przywiązywanie przez strony wagi do podpisywanych umów 
i traktatów. W ramach cynizmu mógł to być przecież zaledwie papier do podarcia.

W książce pojawia się szereg uwag o charakterze działających Hiszpanów jako 
ludzi. Nawiasem mówiąc, w większości wychodzą właśnie na postaci z mało zmoderni-
zowanego świata. Czytelnikowi trudno nie uogólnić tych uwag w obserwacje o mental-
ności Hiszpanów. Sam jestem bardzo sceptyczny odnośnie terminu „charakter narodo-
wy”, który to termin szczęśliwie nie pojawia się w książce. Może warto byłoby jednak 
powiązać wielokrotnie pojawiające się informacje o ambicjach polityków hiszpańskich 
oraz o uczuleniu polityków hiszpańskich na kwestię własnego honoru z innymi, znanymi 
z dziejów przykładami oraz spróbować je wytłumaczyć? Bądź co bądź, takie reakcje 
przeszkadzały hiszpańskim politykom realistycznie patrzeć na sytuację. 

Prawda, że Kadyks sprzeciwiał się w jakimś momencie mediacji brytyjskiej, gdyż 
tamtejsi kupcy obawiali się nie tyle o honor, ile o własne interesy. W większości wypad-
ków pokazywani w książce politycy reprezentowali wszakże jedynie ambicje własnego 
kraju, bez cienia realizmu. W sojuszu ponapoleońskim Hiszpania — jak ją pokazuje au-
torka — nie odegrała żadnej roli. Ani trochę nie chciała wszakże widzieć rzeczywistości, 
nie rozumiała jej, nie przyjmowała do wiadomości znikomości własnej pozycji. Jej reak-
cja na rozpad kolonii pozostawała bez związku z jej możliwościami i bez dostrzeżenia, 
że znaczące siły Europy wystąpiły za wyzwalającymi się krajami. Widać z książki, jak 
resztki potęgi hiszpańskiej przerodziły się w słowa dumnych polityków, w honor i ambicje 
bez pokrycia. Czy była to kompensacja upadku, czy zjawisko mające głębsze korzenie? 

Ciekawie byłoby też przyjrzeć się z bliska rozmowom prowadzonym pomiędzy, jak 
rozumiem, kierującymi się przede wszystkim ambicją dyplomatami hiszpańskimi, 
a zimno kalkulującymi dyplomatami angielskimi. Jak porozumiewali się ludzie o zapew-
ne bardzo różnej mentalności oraz temperamentach? Czy też sprawy ułatwiało pochodze-
nie przedstawicieli obu stron jednako z ówczesnych wyższych sfer?

Chętnie widziałbym porównanie schematu konfliktu analizowanego przez autorkę 
z wybranymi innymi konfliktami międzynarodowymi. Był to konflikt zaskakujący: prze-
ciw Francji Hiszpania szukała sojusznika w Anglii, którą jednak miała za konkurentkę. 
Marzenie o wzięciu Francji w kleszcze z dwóch stron, jakiego domyślam się po stronie 
hiszpańskiej, przypomina marzenie niektórych Polaków o postawieniu na Turcję przeciw 
Rosji, a w bliższych nam czasach marzenie dwóch polskich polityków o analogicznym 
wykorzystaniu Japonii. Ani Turcja w XIX w., ani tym bardziej Japonia, nie były już jed-
nak konkurentkami Polski.
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Może byłoby warto dostrzec, że niezależnie od lokalnego i ograniczonego czasowo 
wymiaru analizowanego konfliktu, miał on wymiar znacznie szerszy oraz dziejowy. 
Wówczas następował ważny etap rozsypywania się świata imperiów. Imperium hiszpań-
skie padło. Kadyks mógł walczyć o swój monopol w handlu z Ameryką, ale na dłuższą 
metę był bez szans. Hiszpania, chcąca utrzymać monopole handlowe, nie dostrzegała, że 
dotychczasowy świat kończył się. Gdyby nie wstrząsy związane z Napoleonem mógł on 
inercyjnie jeszcze trochę trwać, ale większych szans nie miał. Brytyjskie imperium prze-
trwało do XX w., bowiem było nowocześniejsze i potrafiło elastyczniej podejść do 
zmian. Z tego punktu widzenia bardzo ciekawie rysowała się np. wielokrotnie poruszana 
w książce gra Anglii wobec kolonii hiszpańskich. Londyn chciał podtrzymać ich związek 
z Hiszpanią, bowiem zależało mu na tym kraju, a jednocześnie nie chciał sobie psuć no-
towań na obszarach, które miały szanse wyzwolić się spod władzy hiszpańskiej. Gra to-
czyła się już o znacznie dalszą przyszłość, w tym także o interesy perspektywiczne. 

Ciekawe, że Londyn w pierwszej kolejności „odpuścił” kolonie „białe”, czyli takie, 
jakimi były kolonie hiszpańskie (gdy mowa, rzecz jasna, o elitach). Nawet w faktycznie 
analogicznych sytuacjach Hiszpania, jak wiadomo, ani przez chwilę nie chciała jednak 
pójść taką drogą. Dla głębszej analizy tej sprawy należałoby porównać elity oraz ich sto-
sunek do metropolii w Ameryce Północnej oraz hiszpańskiej. Ciekawe jednak, że zbunto-
wane elity kreolskie z Ameryki poparcia przeciw Madrytowi szukały przecież w też ko-
lonialnej Anglii, na dodatek generalnie popierającej Hiszpanię. 

Praca dostarcza materiału do refleksji nad zjawiskami długiego trwania. Takimi były 
i są konsekwencje położenia Hiszpanii na skraju Europy, jej mały stopień modernizacji, 
siła zróżnicowania na dzielnice historyczne. Ciekawy jest występujący zwłaszcza w po-
czątku analizowanego okresu casus lokalnych junt hiszpańskich, układających się bezpo-
średnio z Anglią.

Marcin Kula
Uniwersytet Warszawski;

Akademia Leona Koźmińskiego

Marcin F i l i p o w i c z, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i sło-
wackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 276.

Książka łączy w sobie cechy klasycznego studium z zakresu historii literatury — 
wpisując się w niezbyt obfity dorobek polskiej bohemistyki — oraz pracy analizującej 
dyskurs literacki z perspektywy gender. Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu 
Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ma na swoim koncie 
liczne artykuły poświęcone literaturze kobiecej w Czechach i Słowacji, w których 
uwzględnia metodologię wypracowaną przez badaczy płci kulturowej.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



363ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Zasadniczym problemem, który został rozwinięty w niniejszym studium, jest prze-
bieg recepcji kobiecego pisarstwa w patriarchalnych społeczeństwach „narodów o prze-
rwanej kulturze”. Druga połowa XIX w. była, jak wiadomo, okresem odradzania się, 
a właściwie kształtowania, nowoczesnej kultury czeskiej i słowackiej, odszukiwania 
(konstruowania) tradycji a równocześnie społecznego utrwalania i poszerzania wspólnej 
tożsamości. Dokonywało się to w walce z polityką germanizacji, co pociągało za sobą 
niechęć do obcych, dominujących kultur i ich nosicieli traktowanych en bloc jako zwo-
lenników tej polityki. Aktywiści wczesnych ruchów narodowych szczególną rolę przypi-
sywali kobietom, które należało wciągnąć do pośpiesznie budowanych wspólnot i to jako 
ich świadome, czynne uczestniczki.

Kolejnym zagadnieniem podjętym przez autora jest tropienie kobiecości na pozio-
mie organizacji tekstu literackiego. Marcin F i l i p o w i c z  poszukuje m. in. odpowiedzi 
na pytania o tożsamość kulturową pisarek czeskich i słowackich badając zwłaszcza ich 
stosunek do macierzyństwa. Kobiecą samoidentyfikację wyznaczają w tym kontekście 
relacje między oficjalnym modelem kobiecości, przyjętym przez bezkrytycznych zwo-
lenników tradycji, usankcjonowanym przez kościoły, państwo i prawo, a odmiennym ob-
razem kobiet, jaki zaczyna się pojawiać w pisanych przez nie tekstach. Właśnie w przy-
padku macierzyństwa i jego przeżywania widać wyraźne napięcie między stereotypami 
ukształtowanymi w kręgu „świata męskiego” a nowymi literackimi wizjami samych 
kobiet.

Autor skupił się na literatkach znanych i docenianych już przez współczesnych, pi-
sarkach tworzących w drugiej połowie XIX stulecia w nurcie pierwszej fali realizmu. Za 
podstawę źródłową posłużyły ich utwory prozatorskie i poetyckie oraz listy i wspomnie-
nia. Filipowicz starał się nie porównywać twórczości autorek czeskich i słowackich, lecz 
raczej traktować je wspólnie ze względu na tzw. czesko–słowacką wzajemność kulturo-
wą. Tego zamysłu nie udało się jednak konsekwentnie zrealizować. Inna rzecz, że z punk-
tu widzenia historyka może on budzić wątpliwości z racji odmiennych często kontekstów 
politycznych a zwłaszcza społeczno–ekonomicznych, choć oczywiście nie sposób nego-
wać licznych cech wspólnych i podobieństw, tak chętnie eksponowanych przez zwolen-
ników „idei słowiańskich”.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym autor skupił się na analizie 
wczesnych tekstów czeskiej i słowackiej krytyki literackiej, stanowiących antycypacje 
nader powoli rozwijającej się feministycznej krytyki literackiej. Podkreślił, że były ona 
bardzo nieliczne i postawił tezę, że ich ubóstwo było w tym okresie czymś naturalnym 
w obu środowiskach narodowych. Skądinąd jednak pisarstwo kobiet i kobieca perspekty-
wa postrzegania rzeczywistości były nadspodziewanie dobrze widziane przez wielu 
przedstawicieli „męskiego” świata literackiego. Jeden z krytyków, František Xaver 
Šalda, starał się obalić stereotyp pisarstwa kobiet jako literatury niskich lotów i domagał 
się od nich pisania tzw. psychicznym językiem ojczystym. Miał to być swoisty metaję-
zyk, nie taki, który byłby dopełnieniem „męskich” środków wyrazu, ale osobnym sposo-
bem komunikowania się z czytelnikiem, sposobem, który wyrażał perspektywę kobiecą. 
Oczywiście utwory pisane przez kobiety, przede wszystkim powieści mieszczące się 
w nurcie realizmu, które uzyskały popularność i z czasem weszły do klasycznego kanonu 
literatury czeskiej i słowackiej, musiały spełniać wymogi swego gatunku, uformowanego 
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przez mężczyzn. Dostrzegano w nich jednak sporo odmienności. Jeden z krytyków, 
Zdeňek Beran, uznał, że są one palimpsestami, które z wierzchu spełniają owe wymogi, 
ale posiadają również drugie dno, specyficzną warstwę kobiecą. W dalszej części książki 
to wyprzedzające swój czas spostrzeżenie zostało zastosowane w analizie tekstów pisa-
nych przez kobiety.

W rozdziale drugim mowa jest nadal o dziewiętnastowiecznej krytyce literackiej, 
uprawianej głównie przez mężczyzn. Znajdujemy tu też jednak przegląd najważniejszych 
nurtów feministycznej krytyki literackiej, wypracowanych w kulturze zachodniej, głów-
nie w okresie późniejszym. Oba te wątki związane są nierozerwalnie z pojęciem władzy. 
Męski punkt widzenia zawładnął według badaczy i badaczek z kręgu gender studies 
dziewiętnastowieczną krytyką literacką, która deprecjonowała twórczość kobiecą. Tzw. 
fallogocentrycznosć sprawiła, że męska perspektywa w kulturze stała się uniwersalna. 
To, co kobiece, represjonowano na różne sposoby, między innymi uznając za błahe za-
gadnienia podejmowane przez kobiety w ich twórczości. Kobiece doświadczenie uważa-
no za ograniczone. Specyficzną cechą twórczości kobiet miały być liczne opisy relacji 
opartych przede wszystkim na intensywnych uczuciach, które z punktu widzenia męskiej 
krytyki nie niosły ze sobą żadnych wyższych idei.

W sumie piszące kobiety traktowano na ogół niepoważnie, chyba że starały się do-
pasować do męskich środków wyrazu, chociaż i takie próby przyjmowano zwykle z przy-
mrużeniem oka. Z kolei kobiety niewpisujące się w „męski język” od razu starano się 
deprecjonować, widząc w nich sfrustrowane stare panny lub zaniedbane żony. Duże zna-
czenie miał w tym ukryty dyskurs antropologiczny, w którym kobiece ciało widziano 
przez pryzmat drzemiących w nim nieczystych mocy lub słabości psychicznej i fizycz-
nej, które nie pozwalały sprostać ogromnemu wysiłkowi i trudnej roli pisarza wielkiego 
formatu. Taki stan rzeczy we współczesnych gender studies przypisuje się strachowi 
mężczyzn przed wpuszczeniem „innych”, czyli płci odmiennej, na zarezerwowane przez 
nich i dla nich pole twórczości literackiej. Zachowania te wiązały się z podświadomym 
często przekonaniem, że pisarstwo kobiet jest wymierzone przeciwko mężczyznom, pod-
waża ich autorytet społeczny i zagraża ich pozycji ekonomicznej. 

Uważny czytelnik spostrzeże, że opisany wyżej schemat nie bardzo koresponduje 
z postawami przywoływanych przez autora dziewiętnastowiecznych komentatorów cze-
skiej i słowackiej literatury kobiecej. W istocie według Filipowicza ów model, wypraco-
wany na podstawie analizy wypowiedzi zachodnioeuropejskich krytyków literackich 
przez inspirowane feminizmem badaczki i badaczy, nie pasuje do poświadczonej źródło-
wo recepcji pisarstwa Czeszek i Słowaczek. Dla „odradzających się” kultur szczególne 
znaczenie miała każda twórczość w języku ojczystym. Niekiedy zdarzało się, że krytycy 
nieprzychylni wobec rodzimego pisarstwa kobiet uznawani bywali wręcz za odstępców 
narodowej sprawy. Przypomnieć należy, jak bardzo krytykowano literaturę niemiecką, 
w której kobiety czeskie i słowackie miały się zaczytywać. Sytuacja stawała się paradok-
salna — powieści pisane przez kobiety w językach narodowych, ale według schematów 
popularnych w ówczesnej literaturze niemieckiej, choć ewidentnie słabe artystycznie, 
przyjmowane były z entuzjazmem jako przejawy patriotycznej postawy. W kulturach 
czeskiej i słowackiej Filipowicz nie odnalazł zatem owego strachu przed pisarstwem ko-
biet, a nawet ujawnił zjawisko przeciwne. Pojawiały się niekiedy podejrzenia, że wcze-
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sne utwory sygnowane przez kobiety, pisane bywały przez mężczyzn, pragnących wylan-
sować kobietę–pisarkę. W dobie kształtowania się nowoczesnych idei narodowych pod 
obcą władzą, autor stwierdza zatem istnienie walki o czytelnika na poziomie narodu, 
a nie płci. Warto oczywiście podkreślić, że mowa o pisarkach, które w swych utworach 
propagowały normy moralne i zachowania społeczne uznawane za narodowe. W tej sytu-
acji krytycy i recenzenci stronili od wypowiedzi zabarwionych drwiną i pełnych złośli-
wości, wynikających z postaw antyfeministycznych lub wręcz mizoginizmu. 

Rozdział trzeci zawiera rozważania na temat dzieł pisarek, których twórczość nale-
ży do kanonu literatury czeskiej i słowackiej. Autor zwraca uwagę, że do każdego utworu 
należy zastosować inną metodę, uwypuklić inny motyw i znaleźć nowy sposób interpre-
tacji, by odnaleźć jego kobiecą specyfikę. I tak np. odnośnie do twórczości Boženy 
Nemcovej, Filipowicz odwołał się do projektu interpretacyjnego trzech badaczek femini-
stycznych Helene C i x o u s, Lucy I r i g a r a y  i Julii K r i s t e v y, które łączyły to, co ko-
biece z intensywnym doświadczaniem kobiecego ciała. Twierdziły, że egzystencja kobiet 
jest bardziej cielesna niż mężczyzn, co powinno być brane pod uwagę przy interpretacji 
ich tekstów. Jednym z głównych założeń reprezentowanej przez nie szkoły écriture fémi-
nine jest nierozerwalne połączenie kobiecego doświadczania ciała z językiem, wpływają-
ce zdaniem przedstawicielek tej szkoły na formułę ich twórczości. Wychodząc z tego 
założenia Filipowicz doszedł do wniosku, że wczytawszy się w teksty Boženy Nemcovej 
przy pomocy tego klucza, odkryć można pokłady zmysłowości, cielesności, płynności 
i niejednoznaczności nie bardzo dostrzegane przez wcześniejszych komentatorów i ana-
lityków.

W dalszym ciągu omawianego rozdziału autor przygląda się „kobiecości” tekstów 
pisarek czeskich i słowackich z perspektywy gatunków literackich. Stwierdza, że ich po-
wieści odbierane były oczywiście przez obie społeczności jako przykłady literatury upra-
wianej przez kobiety. W myśl dzisiejszych kryteriów uznać je można jednak za „kobie-
ce” dopiero wówczas, gdy znajdą się w nich cechy zgodne z płcią kulturową autorek. Dla 
przykładu w twórczości Karoliny Světlej widać powtarzanie schematu, według którego 
swoje utwory pisali mężczyźni. Narracja jednak nie jest linearna, tak jak w większości 
„męskich” powieści, lecz teraźniejszość przeplata się z przeszłością i przyszłością. 
Zdaniem autora takie postrzeganie ludzkich losów jest charakterystyczne właśnie dla ko-
biecego spojrzenia na świat. Własną drogę pisarską wyznaczyła sobie także Terěza 
Novákova, której twórczość wpisała się w nurt etnografizmu. W jej opisach wiejskiej co-
dzienności można odnaleźć szczegóły, na które mężczyźni nie zwracali uwagi. A zatem 
również w tym przypadku pośrednim kluczem do odnalezienia „kobiecej” warstwy tek-
stu okazała się metoda écriture féminine, według której ciało i jego doświadczenie od-
grywają znaczną rolę. Kobieta opisała codzienną kobiecą egzystencję w najdrobniej-
szych szczegółach, co wzbogaciło treść etnograficznego przesłania.

Również Teresa Vansova, autorka jedynej słowackiej relacji z podróży napisanej 
przez kobietę, zmieniła w pewnym stopniu konwencję tego wybitnie „męskiego” gatun-
ku literackiego, uprościła jego moralizatorskie częstokroć przesłanie, posłużyła się iro-
nią i humorem. Podobnie jak w realistycznych powieściach Svetlej, widać tu kobiece 
doświadczenie i postrzeganie świata. Do opisu włączone są wydarzenia nie związane 
bezpośrednio z podróżą, na które męski twórca nie zwracałby uwagi. Wspomniany utwór 
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nie jest tylko monologiem narratora; towarzyszy on fikcyjnej bohaterce, do tekstu wpro-
wadzone zostały dialogi i, co szczególnie interesujące, znów pojawiły się opisy istotnej, 
kuchenno–kulinarnej sfery życia kobiet.

Przedostatni rozdział jest zapisem poszukiwań tożsamości kobiet–autorek. Punkt 
wyjścia stanowi tu fallogocentryczny model kobiety stworzony przez mężczyzn. Autor 
posłużył się mimetyzmem Lucy Irigaray, która twierdziła, że kobiety odtwarzały ten 
model w swoich utworach po to, by go następnie zdekonstruować. Innymi słowy pod 
pozorem pisania zgodnie z przyjętym kanonem uwypuklały jego pęknięcia i tym samym 
niejako przemycały swoją kobiecą tożsamość. Autor, przykładając te teoretyczne założe-
nia do bohaterek czeskich i słowackich powieści kobiecych, w istocie uwypukla pęknię-
cia i niekonsekwencje narracji. Omawiane pisarki często konfrontują ze sobą bohaterki 
poszukujące swojej tożsamości oraz te, które starają się jej wyrzec w imię dostosowania 
się do wzorca narodowej aktywistki, lub tylko „nowoczesnej obywatelki”, która jednak 
nie kontestuje tradycyjnego modelu kobiecości. Zagadnienia te przedstawiono w kontek-
ście emancypacji kobiet i oporu przeciwko germanizacji. 

Bardzo istotne znaczenie ma w książce Filipowicza analiza literackich i epistologra-
ficznych świadectw macierzyństwa. W świetle tych źródeł wydaje się ono zjawiskiem 
politycznym. Związane jest z odrodzeniem narodu, wychowywaniem nowych jego człon-
ków. Właśnie temu służyć miało pełne poświęcenie się matek swoim dzieciom. 
Wykraczało zatem poza „zwykłą” ludzką misję prokreacyjną, nie wspominając o intym-
nym, indywidualnym czy rodzinnym przeżyciu. Z drugiej strony uważna lektura listów 
i powieści autorek czeskich i słowackich wskazuje na ich bardziej ambiwalentny stosu-
nek do macierzyństwa. Niektóre z bohaterek mieściły się w schemacie swojej płci kultu-
rowej, inne były jego całkowitym zaprzeczeniem. Oba modele służyły jednak celom na-
rodowym (patriotycznym), jako przykłady pozytywne i negatywne. Np. dla jednej 
z autorek macierzyństwo okazało się ciężarem uniemożliwiającym wyzwolenie wszyst-
kich sił twórczych. Natomiast po śmierci większości dzieci pisarstwo stało się dla niej 
sposobem przejścia przez traumę związaną z ich utratą.

Godnym zaznaczenia osiągnięciem autora jest ujawnienie charakterystycznych 
„białych plam” w literackich obrazach macierzyństwa. Ani w powieściach, ani nawet 
w listach nie było mowy o żadnych związanych z nim fizjologicznych niedogodnościach. 
Nie wspominano o ciele, chociażby w kontekście przebiegu ciąży i porodu. Natomiast 
pojawiły się motywy dzieci z nieprawego łoża i dzieciobójstwa. Zauważmy, że spostrze-
żeniom tym służy metodologia, którą zastosował Filipowicz. Wziął on pod uwagę dwa 
stanowiska feministycznej krytyki literackiej. Pierwsze z nich to właśnie wspomniane 
już, wypracowane na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich, ujawnianie braku 
„kobiecości”, czyli nieobecności elementów tożsamości kobiet w kulturze. W książce 
wykazuje się, że nie można stosować tej metody bez wzięcia pod uwagę kulturowych, 
historycznie zmiennych różnic miedzy narodami. Jest to wniosek, który pociąga za sobą 
bardzo ważne konsekwencje dla badaczek i badaczy historii kobiet: powinni wystrzegać 
się w swych studiach bezkrytycznego „uniwersalizmu.

Druga konkluzja, związana z poprzednią, dotyczy samej metodologii gender stu-
dies, która również ma swoją specyfikę kulturową i tylko w ograniczonym stopniu można 
ją uniwersalizować. Nie znaczy to, że w różnych warunkach społecznych i ekonomicz-
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nych a przede wszystkim w odmiennych kręgach kulturowych, nie występują fenomeny, 
dla badania których jest ona przydatna.

W przypadku czeskiej i słowackiej literatury kobiecej drugiej połowy XIX w. widać 
wyraźnie, że ogromny wpływ na jej kształt i przesłanie wywarły procesy i zjawiska cha-
rakterystyczne dla „budowy nowoczesnego narodu” w warunkach obcej dominacji poli-
tycznej i kulturowej. To one stały za aprobatą dla piszących kobiet ze strony krytyki 
i czytelników, co umożliwiło pisarkom — nieco paradoksalnie — na niezależne od re-
spektowania obowiązujących schematów rozwinięcie także środków wyrazu i języka, 
odmiennych od tych, którymi posługiwali się mężczyźni. Narodowy ferwor łagodził nie-
które przynajmniej uprzedzenia i obawy tradycyjnego men’s world. Piszące kobiety wy-
stępowały raczej nie w roli burzycielek społeczno–kulturowego ładu, ale jako sojusz-
niczki i „towarzyszki broni”. W tej sytuacji nie zwracano większej uwagi na 
„immanentnie kobiece”, zdaniem przedstawicielek szkoły écriture féminine, cechy tego 
pisarstwa. Jak już podkreślano, autor korzysta z metod wypracowanych w ramach tej 
szkoły, dla której głównym motywem poszukiwania kobiecej tożsamości w tekście było 
doświadczenie ciała poprzedzające akt mowy (pisania).

Przyznam szczerze, że miło było przeczytać dobrze skonstruowaną pracę, która bez 
ideologicznego zadęcia operuje perspektywą gender. Badacze i badaczki, którzy wywo-
dzą się z tego nurtu, nierzadko serwują czytelnikom studia inspirujące intelektualnie, ale 
ciężkostrawne i niełatwe do zrozumienia z racji rozmaitych semantycznych pułapek 
i niekonsekwencji. Tymczasem Filipowicz przejrzyście i kompetentnie prezentuje skom-
plikowane zagadnienia, uwzględniając niektóre nowoczesne założenie metodologiczne, 
ale nie hołdując im w sposób bezkrytyczny. Książka jest wzorem badawczej rzetelności 
a erudycja i przekonująca argumentacja autora budzą zaufanie. Rzecz inna, że lektura 
pozostawia jednak pewien niedosyt, a może tylko świadomość, iż jest to niewielki wyci-
nek tego, czego można by się dowiedzieć o kobietach i odkrywaniu przez nie własnej 
tożsamości. Dlatego powinna ona zachęcić do pracy obecnych i przyszłych badaczy i ba-
daczki kobiecej literatury, epistolografii i memuarystyki.

Małgorzata Janicka
Uniwersytet Warszawski

Instytut Historyczny

Witold M o l i k, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i począt-
kach XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 612.

Autorzy „Dziejów inteligencji polskiej” podkreślali, że losy „klassy umysłowej” 
pod trzema zaborami charakteryzowały się odrębnością1 jednak traktowali je jako drugo-

1 Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. I–III, pod red. J. J e d l i c k i e g o, Warszawa 2008 
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planowe2. Witold M o l i k  we „Wstępie” do swej książki uznał, że dzieło Macieja 
J a n o w s k i e g o, Jerzego J e d l i c k i e g o  i Magdaleny M i c i ń s k i e j  stanowi „war-
szawocentryczne” ujęcie dziejów tej grupy społecznej w dobie zaborów3 i zaraz dodał, że 
„klassa umysłowa” w trzech zaborach miała odmienne drogi formowania. By tę różnicę 
ukazać we miarę w pełnych wymiarach, postanowił poddać analizie wszelkie czynniki, 
które wpływały na kształtowanie się polskiej inteligencji w Poznańskiem.

Jego praca powstała dzięki wykorzystaniu niezwykle szerokiej bazy źródłowej. 
Kwerenda została przeprowadzona w czternastu archiwach i bibliotekach polskich oraz 
niemieckich. Zebrany w nich materiał został wzbogacony o publikacje prasowe. Autor 
poddał skrupulatnej analizie gazety poznańskie, a także krakowskie i warszawskie. 
W tych ostatnich, jak się okazało, zamieszczano wiele korespondencji z Poznańskiego, 
zawierających ciekawe informacje o życiu społeczno–kulturalnym. Zaś liczba opraco-
wań wykorzystanych w recenzowanej książce jest imponująca — wykaz tylko ważniej-
szych z nich obejmuje 40 stron.

Szeroka kwerenda archiwalna pozwoliła historykowi z Poznania na utworzenie kar-
toteki inteligencji polskiej, na którą składają się dane biograficzne ok. 2,5 tys. pracowni-
ków umysłowych. Informacje zawarte w kartotece stanowiły podstawę ustaleń odnoszą-
cych się do liczebności, struktury, rodowodu społecznego i wykształcenia inteligencji. 
Pomysł stworzenia kartoteki okazał się chwalebny, bo zadecydował o oryginalności usta-
leń autora w zakresie przemian struktury społecznej i zawodowej inteligencji polskiej na 
przestrzeni całego omawianego okresu. Zapewne kartoteka w dużej mierze służyć będzie 
w przygotowaniu zapowiedzianego we „Wstępie” drugiego tomu dziejów inteligencji 
polskiej w Poznańskiem, w którym zostaną przedstawione m. in. ustalenia dotyczące 
życia codziennego, postaw światopoglądowych, udziału w ruchu konspiracyjnym oraz 
roli w procesach modernizacyjnych.

W trzech pierwszych rozdziałach, mających charakter wprowadzający, zostały 
szczegółowo omówione warunki polityczne i ekonomiczne rozwoju inteligencji polskiej, 
polityka władz pruskich oraz system szkolnictwa. Natomiast w rozdziale IV autor zajął 
się możliwościami zdobywania wykształcenia średniego i wyższego. Przeprowadzone 
wyliczenia dotyczące ponoszonych kosztów kształcenia, zarówno w zakresie szkolnic-
twa średniego, jak na poziomie uniwersyteckim, nie dają złudzeń, że potrzebne były 
ogromne wyrzeczenia całej rodziny, by ktoś z bliskich mógł w perspektywie życiowej 
być zaliczanym do „klassy umysłowej”. Można z powodzeniem powiedzieć, że podobne 
wyrzeczenia ponosiły rodziny z Królestwa Polskiego, czy Galicji. Była wszakże jedna 
zasadnicza różnica, a mianowicie pewna grupa młodzieży w Poznańskiem mogła liczyć 
na wsparcie powstałego w 1841 r. Towarzystwa Naukowej Pomocy. Do skali pomocy 
materialnej, udzielonej przez TNP, nie było zgodności wśród historyków poznańskich. 
Panowało też przekonanie, że tego typu pomocą objęta była głównie młodzież studiująca 
na wyższych uczelniach. Molik koryguje te ustalenia powiadając, że najliczniejszą grupę 

(M. J a n o w s k i, Narodziny inteligencji 1750–1831; J. J e d l i c k i, Błędne koło 1832–1864; M. M i -
c i ń s k a, Inteligencja na rozdrożach 1864–1918).

2 Cf. Przedmowę J. J e d l i c k i e g o,  Dzieje inteligencji, t. I, s. 21.
3 Ibidem, Wstęp, s. 25–26.
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stypendystów, obok uczniów seminariów nauczycielskich, stanowili gimnazjaliści 
(s. 195), a nie — jak do tej pory uważano — studenci. Autor za nierealne uznaje też wy-
liczenia Witolda J a k ó b c z y k a , który przyjął, że z pomocy stypendialnej skorzystało 
ok. 6650 stypendystów. Zdaniem Molika było to niemożliwe, bo ze sprawozdania TNP 
przygotowanego w 1882 r. na czterdziestolecie działalności wynika, że z pomocy stypen-
dialnej skorzystało 1318 osób. Zakładając, że w latach 1882–1914 liczba ta się podwoiła, 
a nawet potroiła, w żaden sposób nie można mówić o 6650 osobach. Jakóbczyk i Molik 
są zgodni, że bez TNP inteligencja poznańska byłaby znacznie słabsza. Dodać też trzeba, 
że TNP działało dzięki funduszom pochodzącym ze składek społecznych.

Ciekawe są ustalenia Molika dotyczące pochodzenia społecznego stypendystów. 
Nie udało mu się przeprowadzić dokładnych wyliczeń dla całego omawianego okresu, 
a jedynie dla lat 1900–1914, dla których zachowały się najpełniejsze sprawozdania 
z działalność TNP. Wynika z nich, że Towarzystwo w największym stopniu wspierało 
dzieci wywodzące się z drobnomieszczaństwa oraz potomstwo nauczycieli ludowych 
i niższych urzędników. Stypendyści z tych dwu kategorii stanowili 71–75%. Stypendystów 
pochodzenia chłopskiego było 9 — 15%, a proletariackiego — do 4,5%. (op. rec., tab. 3, 
s. 201).

Zdaniem autora dominacja stypendystów wywodzących się z drobnomieszczaństwa, 
nauczycieli ludowych i niższych urzędników świadczyła o ich aspiracjach życiowych. 
Do kwestii aspiracji życiowych tych grup zawodowych Molik powraca jeszcze na innych 
kartach książki (np. por. s. 276–277).

Rozdziały V–X poświęcone są kwestiom związanym z ustalaniem liczebności, rodo-
wodem społecznym, wykształceniem i autoedukacją w duchu narodowym.

Określenie liczebności inteligencji wiąże się zawsze z problemem, kogo zaliczyć do 
tej warstwy. Autorzy prac poświęconych dziejom inteligencji na ogół nie zaliczają do 
niej nauczycieli szkól elementarnych. Za przykładem Stefana K i e n i e w i c z a  trwa 
dość mocny spór o duchowieństwo4. Inni poddają w wątpliwość wliczanie aptekarzy, we-
terynarzy, tzw. chirurgów, czy wreszcie aktorów. W każdym przypadku można przedsta-
wić argumenty wskazujące za zaliczeniem — lub nie — tych kategorii do „klassy umy-
słowej”. Molik, dociekając w rozdziale VI liczebności omawianej grupy, nie zdecydował 
się na włączenie do niej nauczycieli szkół elementarnych, chociaż w pierwszej swej 
książce poświęconej inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim uznał takie 
postępowanie za uzasadnione5. Swój pogląd skorygował zapewne nie dlatego, że w hi-
storiografii czasami się powiada, że nauczyciele szkół elementarnych awansowali do 
„klassy umysłowej” później niż nauczyciele szkół średnich, ale głównie dlatego, że 
w odczuciu ówczesnej opinii publicznej w Poznańskiem nauczycieli szkół elementar-
nych nie postrzegano jako inteligencji. Autor zaliczył do inteligencji: urzędników, praw-
ników, nauczycieli gimnazjalnych, duchowieństwo katolickie, lekarzy, aptekarzy, wete-
rynarzy, architektów i inżynierów, dziennikarzy, literatów oraz artystów. Stanął jednak 

4 S. K i e n i e w i c z, Rodowód inteligencji polskiej, „Tygodnik Powszechny”, 1946, nr 15.
5 W. M o l i k, Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841–1870, 

Warszawa–Poznań 1979, s. 59–60.
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na stanowisku, że nauczycielom szkół elementarnych należy poświęcić nieco miejsca 
i przedstawić zmiany, zwłaszcza liczbowe, zachodzące w tej grupie (s. 260–262).

Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że inteligencja polska w Poznańskiem sta-
nowiła niewielką grupę, zdominowaną przez duchowieństwo. W latach czterdziestych 
XIX w. liczyła ona ok. 600 osób w tym 460 księży; w 1870 r. — ok. 1000 pracowników, 
w tym 720 księży. Tuż przed wybuchem I wojny światowej liczebność grupy doszła do 
1400 osób, w tym 750 księży. Swymi wyliczeniami Molik udowodnił, że liczby podawa-
ne w tym zakresie przez Lecha T r z e c i a k o w s k i e g o  i Stefana K o w a l a  zupełnie 
nie odpowiadały rzeczywistości. Pierwszy pisał, że w 1907 r. inteligencja w Księstwie 
Poznańskim liczyła sobie ok. 79 tys. osób, w tym ok. 27 400 Polaków. Drugi zaś twier-
dził, że omawiana grupa w Wielkopolsce w latach 1871–1907 wzrosła z ok. 14 700 do 
45 300 osób, przy czym Kowal nie wprowadził w tych wyliczeniach przynależności na-
rodowej6. Czytelnik byłby w pełni usatysfakcjonowany, gdyby w tym miejscu swych roz-
ważań Molik pokusił się o wyliczenia wskaźnika inteligencji polskiej w odniesieniu do 
ogółu Polaków zamieszkujących Wielkopolskę i porównanie go do Królestwa Polskiego, 
bo w tym przypadku posiadamy odpowiednie ustalenia, zwłaszcza do czasów powstania 
styczniowego7.

Rozdział VI zawiera ustalenia na temat rodowodu społecznego inteligencji. Jest to 
chyba najciekawsza część pracy dzięki temu, że udało się skonstruować wspominaną już 
kartotekę. W sześciu tabelach (9–14) zostały zaprezentowane dane dotyczące pochodze-
nia społecznego najważniejszych grup zawodowych składających się na inteligencję. 
Ustalenia w tym zakresie są jednoznaczne i wskazują, że najwięcej pracowników umy-
słowych rekrutowało się z drobnomieszczaństwa. Wraz z rozwojem ilościowym i ekono-
micznym rosły aspiracje edukacyjne. Znaczący był udział nauczycieli szkół początko-
wych i średnich oraz niższych urzędników w tworzeniu inteligencji. Nieduży był 
natomiast zakres autorekrutacji inteligencji.

W tym miejscu chciałbym się nieco zatrzymać nad skalą przenikania synów chłop-
skich do grupy pracowników umysłowych. Był to napływ niewielki. Synowie chłopscy 
stanowili 4% prawników, 12% nauczycieli gimnazjalnych, 10% lekarzy, 13% aptekarzy, 
8% inteligencji technicznej, ale 21% duchowieństwa. Jednakże patrząc z perspektywy 
Królestwa Polskiego, odsetek ten był relatywnie duży. Nie posiadamy wyliczeń dotyczą-
cych Królestwa, jak w przypadku omawianej pracy, dla całego XIX w., a jedynie dla 
okresu międzypowstaniowego. Niemniej zestawienie to jest bardzo wymowne. W Kró-
lest wie przed uwłaszczeniem synowie chłopscy wśród grupy zawodowej nauczycieli 
szkół średnich stanowili zaledwie 0,2%. W grupach prawników, lekarzy, aptekarzy i inte-
ligencji technicznej nie było ani jednej osoby pochodzenia chłopskiego, a w przypadku 

6 Cf. L. T r z e c i a k o w s k i, W kręgu polityki. Polacy i Niemcy w XIX wieku, Poznań 2002, s. 32 
(przedruk artykułu opublikowanego w 1967 r.); S. K o w a l, Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza 
Nadwiślańskiego w latach 1871–1914. Przemiany demograficzne i społeczno–zawodowe, Poznań 
1982, s. 49.

7 Cf. R. C z e p u l i s – R a s t e n i s, „Klassa umysłowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832–
1862, Warszawa 1973, passim; eadem, Inteligencja, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 
1815–1864, pod red. W. K u l i  i J. L e s k i e w i c z o w e j, Wrocław 1979, s. 338.
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duchowieństwa stanowili ok. 10%8. Niewątpliwie po uwłaszczeniu sytuacja się zmieniła, 
ale chyba nie na tyle, by można było mówić o „doścignięciu” Wielkopolski przez 
Królestwo.

Problemom wykształcenia ogólnego i zawodowego, autoedukacji oraz sprawom 
związanym z zakresem wpływu kultury niemieckiej na polską inteligencję autor omawia-
nej pracy poświęcił kolejne cztery rozdziały (VII–X). Z jego ustaleń wynika, że inteli-
gencja polska w Poznańskiem wyróżniała się wysokim poziomem wykształcenia ogólne-
go i zawodowego, a niewątpliwie wpływ na to miała autoedukacja, która prowadzona 
była niezależnie od kształcenia w szkołach średnich czy studiów na uniwersytetach nie-
mieckich. Dzięki samokształceniu polska inteligencja mimo polityki germanizacyjnej 
była w stanie zachować swoją odrębność narodowa i kulturalną. Nie oznaczało to, że 
kilkuletni pobyt na studiach w Niemczech nie miał żadnego wpływu na sposób bycia już 
w życiu zawodowym.

Inteligencja polska nie miała szczególnych możliwości tworzenia oddzielnych kor-
poracji czy stowarzyszeń (rozdz. XII). W największym stopniu możliwości te mieli 
przedstawiciele do wolnych zawodów, zwłaszcza lekarze, gdyż praktykujący na prowin-
cji medyk nie stanowił specjalnego zagrożenia dla pruskiego panowania. Stąd lekarze 
mieli możliwości prowadzenia wymiany doświadczeń zawodowych, w szczególności po-
przez Wydział Lekarski Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak i poprzez 
Poznańska Izbę Lekarską. Znacznie trudniej było funkcjonować innym stowarzysze-
niom.

Z ustaleń Molika z rozdziałów XII–XIII wynika, że polska inteligencja, mimo sto-
sunkowo niedużej liczebności, tworzyła swoje zamknięte kręgi, które nie tylko podtrzy-
mywały więzi z czasów szkolnych czy studenckich, lecz także przyczyniały się do umac-
niania świadomości narodowej. O ile odnośnie do lat dwudziestych XIX w. można mówić 
o dobrych i częstych kontaktach ze środowiskami niemieckimi, to pod koniec XIX stule-
cia mamy już do czynienia z wzajemną izolacją. Niemiecki urzędnik i nauczyciel musiał 
realizować politykę germanizacyjną, a obowiązkiem polskich środowisk pracowników 
umysłowych było stać na straży ducha narodowego.

Swe rozważania Molik zamyka przedstawieniem opinii wyrażanej przez „klassę 
umysłową” o tym, kogo zaliczyć do inteligencji i czy w warunkach zagrożenia niemiec-
kiego dobrze spełnia ona swoją powinność. Głosów krytycznych, jeśli chodzi o realiza-
cję programu narodowego, było sporo. Niewątpliwie niektóre z nich były w uzasadnione 
i odnosiły się raczej do jednostek. Generalnie rzecz biorąc inteligencja poznańska spełni-
ła wszelkie oczekiwania społeczne i nieustannie broniła polskości przed niemieckim na-
porem.

We „Wstępie” (s. 26–27) Molik zapowiedział, że idąc za wskazaniami Andrzeja 
M e n c w e l a9 będzie starał się ustalić wszelkie „przyziemne” okoliczności, które zade-

8 Szerzej cf. W. C a b a n, O pierwszym pokoleniu inteligencji chłopskiej w Królestwie Polskim 
w I poł. XIX w., [w:] Ksiądz Piotr Ściegienny. Epoka — dzieło — pokłosie, red. W. C a b a n, przedmo-
wa W. A. D j a k o w, Kielce 1996, s. 53–60.

9 A. M e n c w e l, Poza „weselem” i „snem o potędze”. Inteligencja polska na progu XX wieku, 
[w]: Inteligencja Polska XIX i XX wieku, red. A. G a r l i c k a  i J. J e d l i c k i, Warszawa 1997, s. 148.
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cydowały o odrębności kształtowania się i funkcjonowania inteligencji polskiej 
w Poznańskiem. Niewątpliwie poznański historyk może mówić o pełnym sukcesie. 
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że droga do tego opracowania z niewielkimi prze-
rwami trwała ok. 30 lat i w tym czasie udało się wiele „przyziemnych” okoliczności do-
brze zdiagnozować. Najpierw w 1974 r. ukazała się praca Molika poświęcona kształto-
waniu się inteligencji poznańskiej, w piętnaście lat później kolejna, dotycząca polskich 
studentów na uniwersytetach niemieckich. Obie zostały bardzo dobrze przyjęte w środo-
wisku historycznym. Po kolejnych dziesięciu latach powstała wyczerpująca publikacja 
o życiu codziennym ziemiaństwa wielkopolskiego10. Te publikacje, a także wiele innych, 
pozwoliły Molikowi na w miarę pełne wyjaśnienie skomplikowanych procesów zacho-
dzących w przemianie „klassy umysłowej” w dobie przechodzenia od feudalizmu do ka-
pitalizmu. Mógł z powodzeniem akcentować różnice zachodzące w procesach kształto-
wania się inteligencji poznańskiej w porównaniu do Królestwa Polskiego, Galicji, a także 
Prus Zachodnich.

A zatem — jakie były najważniejsze różnice i z czego wynikały? O liczebności 
i strukturze poznańskiej „klassy umysłowej” zadecydowała przede wszystkim polityka 
germanizacyjna. Niewątpliwie liczebnie inteligencja poznańska była mniejsza od analo-
gicznej grupy w Królestwie Polskim, gdyż była ona, jeśli tak można powiedzieć, pochod-
ną liczby mieszkańców. Królestwo zdecydowanie przewyższało Poznańskie jeżeli chodzi 
o ogólna liczbę ludności , a ludności polskiej w szczególności.

W prowadzeniu polityki germanizacyjnej na pierwszej linii znajdował się urzędnik 
państwowy i nauczyciel szkoły średniej. Urzędnicy polscy, i to zajmujący najniższe po-
zycje, stanowili niewielką grupę. O ile w Królestwie Polskim urzędnicy państwowi, jak 
wyliczyła Ryszarda C z e p u l i s – R a s t e n i s, tuż przed powstaniem styczniowym stano-
wili prawie 50% inteligencji, to w zaborze pruskim urzędnicy stanowili naprawdę nie-
wielka grupkę. Podobnie było w przypadku nauczycieli szkół średnich. Wraz z nasilającą 
się polityką germanizacyjną nauczyciele–Polacy uważani byli coraz częściej za element 
niepewny politycznie i musieli odchodzić z zawodu. Sytuacja w Królestwie Polskim 
była odmienna. Najwięcej nauczycieli Rosjan sprowadzono w okresie rządów Hurki 
i Apuchtina, ale liczba tych nauczycieli nie była aż tak duża Władze carskie starały się 
zatrudnić jak najwięcej nauczycieli Rosjan w Warszawie, a na prowincji wystarczało je-
żeli inspektorem był Rosjanin, no i oczywiście, by języka rosyjskiego uczył specjalista 
sprowadzony z Rosji. W tej sytuacji nauczyciele–Polacy stanowili dość pokaźną grupę, 
i co bardzo ważne prowadzili aktywną, jak na swoje możliwości, działalność naukową11. 

10 W. M o l i k, Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841–
1870, Warszawa–Poznań 1979; idem, Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871–1914, 
Poznań 1989; idem, Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. 
Kultura materialna, Poznań 1999.

11 Cf.: W. C a b a n, Russkije uczitielia w Korolestwie Polskom w XIX — naczała XX wieka, 
[w:] Stolica i prowincija w istorii Rossii i Polszy, Moskwa, 2008; s. 198–211: E. K u l a, Naukowa, 
literacka i artystyczna twórczość nauczycieli szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833–1862, 
Kielce, 2006, passim
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Brak w szeregach inteligencji przedstawicieli tych dwu grup zawodowych wpływał 
wyraźnie na aktywność społeczno–zawodowa i kulturalną inteligencji poznańskiej. 

Ani w Królestwie Polskim, ani też w Galicji inteligencja nie była tak zdominowana 
przez duchowieństwo jak w Poznańskiem. W dalszych badaniach należałoby się pokusić 
o określenie aktywności społeczno–kulturalnej i zawodowej duchowieństwa poznańskie-
go w porównaniu do kleru z Królestwa i Galicji. Nie będzie to zadanie łatwe, ale wysiłek 
badawczy w tym kierunku należałoby podjąć. 

Zdaniem Molika inteligencja poznańska odgrywała główną rolę w procesach samo-
modernizacyjnych. Niestety, trudno ocenić, jak ważną rolę w tym przypadku odegrała 
inteligencja Królestwa Polskiego i Galicji. Tego typu badania należałoby dopiero podjąć.

Książka Witolda Molika stanowi ważne studium dziejów inteligencji poznańskiej. 
Należałoby przystąpić do analogicznych opracowań w odniesieniu do Królestwa 
Polskiego i Galicji, by następnie skatalogować wszelkie różnice i podobieństwa w kształ-
towaniu i rozwoju inteligencji polskiej między poszczególnymi zaborami. Wydaje się, że 
przedsięwzięcie to jest możliwe do zrealizowania w najbliższych latach.

Wiesław Caban
Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy

Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Historii

Stanisław B o r o w i a k, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki 
o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, Polsko–niemieckie 
prace historyczne, t. I, red. Witold M o l i k, Krzysztof M a k o w s k i, Wy-
dawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 199. 

Problematyka porównawcza staje się mocną stroną niemcoznawstwa, choć wymaga 
swobodnego poruszania się w źródłach i literaturze obcojęzycznej, w tym znajomości 
trudnej neografii gotyckiej. Stanisław B o r o w i a k  podjął się przedstawienia wybranego 
zagadnienia z tego rozdziału dziejów polsko–niemieckich, który miał podstawowe zna-
czenie dla kształtowania się stosunków ekonomicznych, kultury politycznej i mitologii 
narodowej. To w początkach XX w. Polacy i Niemcy trwali we wrogim zwarciu, nie-
słusznie określanym przez historiografię niemiecką pojęciem „walki narodowościowej” 
(Volkstumkampf) — konflikcie, w którym Niemcy byli grupą dominującą i dążyli do 
cywilizacyjnego i kulturalnego zepchnięcia Polaków na niższy szczebel rozwoju. Ci 
ostatni, jako strona defensywna, przeciwstawiali ogromnemu arsenałowi środków mate-
rialnych, organizacyjnych i propagandowo–kulturalnych Rzeszy instrumentarium nie-
porównanie skromniejsze. 

Badania Borowiaka są tym cenniejsze, że studia nad problematyką „walki o zie-
mię”, należące do najstarszych w niemcoznawstwie, uległy w ostatnim dwudziestoleciu 
znacznemu zahamowaniu. Co więcej, jest to praca magisterska napisana na seminarium 
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Witolda Molika, w międzyczasie wyróżniona nagrodą im. Kazimierza Tymienieckiego. 
Inauguruje ona nową serię wydawniczą zatytułowaną „Polsko–niemieckie prace histo-
ryczne”. 

W słowie wstępnym Witold M o l i k  uzasadnił celowość podjętego przez Borowiaka 
tematu przypominając, że tzw. sprawa rydzyńska symbolizowała konflikt polsko–nie-
miecki o ziemię w najwyższym stadium emocjonalnego zaangażowania obu stron, po 
uchwaleniu w 1908 r. ustawy wywłaszczeniowej. Zakres dokonanej kwerendy wykracza 
znacznie poza oczekiwania stawiane pracom magisterskim. Wykorzystano różnorodne 
materiały źródłowe, w tym prasę, pamiętniki, korespondencję, mowy żałobne, akty praw-
ne dotyczące ordynacji Sułkowskich i broszury polemiczne. Autor szeroko zakreślił 
temat: znaczenie sprawy rydzyńskiej w „walce o ziemię” i  jej oddźwięk w społeczeń-
stwie wszystkich zaborów. Ukazał los ordynacji Sułkowskich, jednej z najbogatszych 
familii przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, jako egzemplifikację dziejów narodowych. 
Pokazał również splątanie postaw narodowych, które dzieliły społeczeństwa murem wro-
gości, mimo dokonujących się równolegle procesów akulturacji i asymilacji. 

Pierwszy rozdział pracy, „Walka o ziemię w Poznańskiem”, wprowadza w złożone 
relacje polsko–niemieckie w zaborze pruskim, nacechowane w drugiej połowie XIX w. 
niekorzystnym dla Polaków bilansem stosunków własnościowych. Wystarczy powie-
dzieć, że w 1885 r. zaledwie 39% wielkich majątków pozostawało jeszcze w rękach pol-
skich. Autor omawia przyczyny tego stanu rzeczy, w tym działalność Komisji Osadniczej 
i inne instrumenty prawno–represyjne. Wiele miejsca poświęca też formom polskiej 
obrony wyrażając przekonanie, że walka o ziemię zakończyła się jednak sukcesem społe-
czeństwa polskiego. Piszący tę recenzję od lat przeciwstawia temu ugruntowanemu po-
glądowi osąd bardziej pesymistyczny, pokazując sposoby wydzierania Polakom ziemi, 
co koniec końców prowadziło do niemal pełnego odcięcia żywiołu polskiego w Poz-
nańskiem i Prusach Zachodnich. Systematyczny rozwój nowoczesnej i bogatej infra-
struktury cywilizacyjnej w zdobywanych przez Komisję Osadniczą powiatach także 
umacniał pozycję niemczyzny. 

Następny rozdział, „Ordynacja rydzyńska”, jest obszerną panoramą dziejów ordyna-
cji. Jej geneza wiąże się ze sprzedażą w 1738 r. przez Stanisława Leszczyńskiego swoich 
polskich posiadłości Aleksandrowi J. Sułkowskiemu, faworytowi i ministrowi 
Augusta III, który przekazał je najstarszemu synowi, Augustowi. Autor omawia miejsce 
dóbr rydzyńskich wśród innych ordynacji rodowych Rzeczypospolitej, statuty ordynac-
kie i kolejność sukcesji, spory między sukcesorami na tle przystąpienia do ordynacji, 
wreszcie jej stopniowy upadek w XX w. Za „złoty wiek” w dziejach ordynacji uznaje 
rządy ks. Augusta; prezentuje też poczet ordynatów rydzyńskich oraz modele ich karier 
politycznych i wojskowych, w tym Antoniego Pawła — wpierw u boku Napoleona, a na-
stępnie jako mecenasa kultury i sztuki w Wielkim Księstwie Poznańskim — i Antoniego 
Ryszarda, weterana wojny prusko–francuskiej z 1870 r.

Rozpaczliwy stan finansów ostatniego z Sułkowskich doprowadził do wydarzeń 
i decyzji, które legły u podstaw tzw. afery rydzyńskiej. Rozdział trzeci — „Sprawa  ry-
dzyńska” — jest (podobnie jak czwarty) zasadniczą częścią pracy. Zawiera krótkie omó-
wienie prawnego stanowiska władz pruskich wobec instytucji ordynacji, a następnie ana-
lizę ich polityki wobec ordynacji Sułkowskich i prawomocności roszczeń zewnętrznych 
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pretendentów. Lektura opisu przygotowań do porozumienia z rządem nasuwa mało „aka-
demickie”, ale nieodparte porównanie z sępami czekającymi na śmierć ofiary. Finał tych 
intryg przypadł na szczytowy okres kolonizacyjnej działalności państwa, stąd, jak stwier-
dza Borowiak, pozyskanie ordynacji z jej 7,5 tys. ha byłoby dla Niemców istotnym osią-
gnięciem i sukcesem propagandowym. Zdaniem autora to śmierć drugiego syna ostatnie-
go ordynata w 1905 r., wraz z tragiczną sytuacją finansową, doprowadziły do układu 
z 19 lipca 1908 o przejściu ordynacji na własność rządu pruskiego po jego śmierci. 
Rozwiązanie ordynacji i procesy o nią były logiczną konsekwencją tych decyzji, gdyż 
część spadkobierców (Michał i Tomasz Potoccy) wniosła skargę restytucyjną do Wyż-
szego Sądu Krajowego w Poznaniu, przegrywając jednak i w tej, i w kolejnych instan-
cjach. Należy podkreślić znaczenie tej części rozdziału. Oddaje ona dramaturgię pa-
sjonującego w istocie pojedynku stoczonego w latach 1908–1911 przez polskich 
arysto kratów z potęgą pruskiego państwa prawa z wykorzystaniem zasad, na których 
można było podjąć tę konfrontację. Należy podkreślić, że autor opisał tę walkę analizu-
jąc akta sądowe, z aktami Sądu Rzeszy w Lipsku włącznie. Nie mniejsze emocje towa-
rzyszą opisowi „konsumpcji” przez Prusaków zdobytego latyfundium, które w 1920 r. 
przeszło z  kolei na własność władz II Rzeczypospolitej. 

Rezonansowi, jaki walka między państwem pruskim a polskimi spadkobiercami or-
dynacji Sułkowskich znalazła w opinii społeczeństwa polskiego, poświęcony jest roz-
dział ostatni, „Sprawa rydzyńska w polskiej opinii publicznej”. Autor słusznie przypomi-
na, że losy Rydzyny i reakcja na nie polskiej opinii publicznej w trzech zaborach 
przypadła na okres radykalizacji jej nastrojów pod wpływem nasilenia akcji germani-
zacyjnej; nałożył się na to wzrost wpływów antyniemiecko nastawionej Narodowej 
Demokracji. Utrata największego polskiego majątku ziemskiego na rzecz Niemców wy-
wołała ogromny oddźwięk, skupiając uwagę prasy we wszystkich zaborach, mobilizując 
i polaryzując postawy społeczeństwa. Należy podkreślić, że autor zdołał zachować dy-
stans wobec materiałów prasowych o sprawie rydzyńskiej, zawierających przecież ol-
brzymi ładunek emocji. Słusznie zarazem traktując utratę Rydzyny jako znaczne osłabie-
nie polskiego stanu posiadania w Poznańskiem i jako sukces polityki germanizacyjnej 
Berlina, Borowiak ukazał tworzenie i obieg informacji, krzyżujące się opinie konkurują-
cych ze sobą w walce o „rząd dusz” wielkich partii politycznych (narodowców i konser-
watystów), interesy samych spadkobierców, postawy środowisk adwokackich i polskich 
posłów w Reichstagu, politykę informacyjną wielkich gazet Lwowa, Warszawy, Krakowa 
i Poznania, stojących na rozmaitych pozycjach ideowych. Autor uważa, że oskarżenia 
o udział w tak dwuznacznej transakcji stały się przekonującym opinię i niezwykle sku-
tecznym orężem politycznym przeciw pruskim beneficjantom umowy z 1908 r. i ich po-
litycznemu obozowi. Dostrzega też dość istotną rolę zarówno wątku walki wewnątrz pol-
skich elit politycznych, jak wątku etnicznego. Badając postawę prasy wobec Polaków 
odpowiedzialnych za utratę ordynacji, pisze o ostrych atakach na hr. Antoniego Wo-
dzickiego — sukcesora ordynacji po Antonim Sułkowskim — i na lwowskiego adwokata 
Natana Loewensteina. Autor stwierdza, że o ile prasa konserwatywna tonowała za-
rzuty lub wprost broniła pierwszego z nich, to względów tych nigdy nie doświadczał 
Loewenstein, atakowany brutalnie zarówno przez konserwatystów, jak endeków. W jego 
wypadku zaciekłość zarzutu o postawę „sprzedawczyka” spowodowana była żydowskim 
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pochodzeniem i demokratycznymi poglądami. Analiza ta, interesująca i wnikliwa, oddaje 
splot ocen formułowanych tak pod wpływem wzniosłych, narodowo–politycznych prze-
słanek, jak osobistych kalkulacji i motywacji materialnych. 

Prace kończy segment dobrze świadczący o poziomie warsztatowym książki: so-
lidne zakończenie, wykaz skrótów, bibliografia, starannie wykonany indeks osobowy 
i streszczenie w języku niemieckim. 

Do licznych podniesionych już zalet książki dodałbym kolejną o walorze uniwersal-
nym. Chodzi mi o ten nurt narracji, w którym mieszczą się sylwetki przedstawicieli kilku 
generacji rodu Sułkowskich. Fragmenty te dostarczają bogactwa faktów uprawniających 
do dokonywania szerokich porównań postaw elit Europy Środkowo–Wschodniej z grup 
nie dominujących, poddanych naciskowi cywilizacyjnemu i kulturalnemu obcego pań-
stwa, w miarę upływu czasu rozdzieranych między poczuciem więzi narodowo–kultural-
nej z własnym społeczeństwem a ambicją robienia kariery i perspektywami korzyści 
związanych ze służbą i lojalnością wobec zaborcy, jego dynastii, aparatu państwowego 
i elit.

Pracę odkłada się z uznaniem dla wysiłku autora, który połączył — jakże udatnie 
— pasję badawczą z doskonałym warsztatem. Pozwala mi to uznać książkę za jedną 
z najlepszych prac magisterskich jakie znam, w zasadzie odpowiadającą wymogom dok-
toratu. Podnieść też trzeba wartkość narracji i jasność języka magistranta.

Włodzimierz Stępiński
Uniwersytet Szczeciński

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Piotr F o r e c k i, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko–żydowską prze-
szłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poz nań 
2010, s. 460.

Sprawy żydowskie, pamięć o życiu społeczności żydowskiej na ziemiach polskich, 
a co więcej — pamięć o jej zagładzie, przez lata Polski Ludowej stanowiły niemal tabu. 
Wspominano o nich rzadko i zdawkowo, a kwestia antysemityzmu była przemilczana 
całkowicie. W demokrację społeczeństwo polskie wchodziło więc nie tyle bez pamięci 
o Żydach i Zagładzie, ile ze szczątkowymi, zazwyczaj przekłamanymi informacjami. 
Bezpośredni świadkowie tych wydarzeń, pokolenia wychowane przed wojną, mieli jesz-
cze szansę na odtworzenie wspomnień z dzieciństwa i młodości. Ale był już rok 1989 
— ludzie urodzeni po wojnie, w kraju praktycznie „bez Żydów”, dobiegali pięćdziesiąt-
ki, dochowali się własnych dzieci. Dwa pokolenia skazane były już tylko na „pamięć hi-
storyczna” — a tej nie było, uległa świadomemu zatarciu. 

Piotr F o r e c k i  pierwsze rozdziały omawianej książki poświęcił właśnie kształto-
waniu pamięci historycznej. W dalszych zajął się konkretnymi tematami, które zwłasz-
cza w ostatnich latach poruszyły opinię publiczną. W czasach po drugiej wojnie świato-
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wej można wyróżnić dwa, a właściwie trzy okresy wzrostu zainteresowania żydowską 
przeszłością, ale prawdziwe „debaty publiczne” przypadają na czas po 1989 r. Skądinąd 
tematy żydowskie, choć na co dzień przemilczane, pojawiały się niekiedy i w PRL, gdzie 
były wykorzystywane dla celów politycznych. Autor rozpoczyna od najstarszego sporu 
— od toczącej się w PRL dyskusji o Auschwitz– Birkenau. Choć jest to miejsce–symbol, 
nie ma pełnej zgody, czego właściwie jest symbolem. I Polacy, i Żydzi chcieliby widzieć 
Oświęcim jako miejsce męczeństwa przede wszystkim swojego narodu. W czasach Pol-
ski Ludowej trwała swoista propagandowa walka na pomniki i tablice. Pierwotny pro-
jekt, przedstawiający rodzinę — prawdopodobnie żydowską — został niemal w ostatniej 
chwili wycofany i zastąpiony tablicą upamiętniającą przede wszystkim więźniów poli-
tycznych (a zatem głównie Polaków). Żydów nie wspominano także jako ofiar na żadnej 
z dziewiętnastu tablic w wielu językach. Konflikt rozwijał się dalej. Autor opisuje szero-
ko bardzo niegdyś bulwersującą, a dziś niemal zapomnianą sprawę „encyklopedystów”, 
czyli aferę rozpętaną przeciwko redaktorom „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN”, 
a konkretnie: hasłu „Obozy koncentracyjne hitlerowskie”. Głównym zarzutem było roz-
graniczenie „obozów zagłady” od „obozów pracy”, oraz karygodne, „inspirowane syjo-
nizmem” zamieszczenie informacji, że obozy zagłady istniały wyłącznie na terenach 
Polski, a ich ofiarami padli w 99% Żydzi. Efektem były późniejsze czystki w wydawnic-
twie oraz wydanie specjalnej wkładki, którą czytelnicy mieli wklejać w miejsce „niewła-
ściwie zredagowanego” hasła. 

Równie interesujące, a chyba mniej znane są dzieje obchodów rocznic powstania 
w getcie warszawskim w PRL, szczególnie po marcu 1968 r. Była to zresztą, jak słusznie 
zauważa autor, jedyna okazja (niestety poza antysemickimi wystąpieniami w latach 1967–
1968), gdy w ogóle publicznie wspominano o istnieniu Żydów w Polsce. Wyjątkowo pe-
chowo — i dla komunistycznych władz i dla pamięci powstania — jego 25 rocznica 
przypadła w najmniej stosownym momencie, w kwietniu 1968 r. Nie dało się jej zignoro-
wać, można ją jednak było wykorzystać. Władze uznały za stosowne mówić w tym kon-
tekście o zbrodniczej polityce Izraela i — co już z dzisiejszej perspektywy wydaje się 
trudne do uwierzenia — także o współpracy Żydów z Niemcami w czasie okupacji. 
Głównymi bohaterami uczyniono Polaków niosących pomoc powstańcom. Pięć lat póź-
niej, z okazji kolejnej rocznicy, mówiono głównie o bierności zachodniej finansjery ży-
dowskiej wobec ginących Żydów.

Już od 1980 r. część środowisk opozycyjnych starała się przywrócić pamięć o Żydach, 
ich istnieniu i Zagładzie. Nie sposób jeszcze mówić o debacie publicznej, jednak przedsta-
wiciele tych środowisk, zabierając głos w sprawie żydowskiej, starali się przełamać do-
tychczasowy monopol władzy i zniweczyć antysemickie klisze wprowadzane w obieg po 
1968 r. Autor nazywa ten okres rekonstruowaniem pamięci o Żydach i Zagładzie. Po krót-
kim okresie stosunkowej wolności w czasach „Solidarności” można zauważyć nagły wzrost 
zainteresowania Żydami — z zapomnianej społeczności stali się ludźmi, o których chciano 
się czegoś dowiedzieć. Jednak to zainteresowanie nie obejmowało jednego aspektu, który 
nadal pozostawał „niecenzuralnym” tematem — antysemityzmu.

Wstrząsem okazał się film „Shoah” Claude’a L a n z m a n n a. Ukazanie w nim 
Polaków stało się pretekstem do pierwszej naprawdę poważnej dyskusji o polskim anty-
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semityzmie — nie o filmie, którego większość dyskutantów nie widziała na oczy. Autor 
stwierdza nawet, że trudno tu mówić o dyskusji, że mieliśmy do czynienia raczej ze „zor-
ganizowaną nagonką”. Jednak — i to trzeba uznać za przełom — ten „antypolski”, „szka-
lujący naród” film pokazano w telewizji w 1985 r. — nie całość wprawdzie, ale wybrane, 
dotyczące Polski fragmenty. Dyskusja po filmie nie była już nagonką, była rzeczową 
rozmową specjalistów, co wprawdzie nie zmieniło opinii prasy, ale pozwoliło widzom 
wyrobić sobie własną opinię i przypominało już debatę, taką przynajmniej, jaka była 
możliwa w warunkach ówczesnego ustroju. 

Za przełomowy moment autor uznaje słynny artykuł Jana B ł o ń s k i e g o  „Biedni 
Polacy patrzą na getto”, opublikowany w 1987 r. w „Tygodniku Powszechnym”.

Problemy, o których przez wiele lat milczano lub wspominano je tylko margineso-
wo, wróciły ze zdwojoną siłą w dobie transformacji ustrojowej. I wówczas okazało się, 
że stosunki polsko–żydowskie — kwestia, która logiczne rzecz biorąc, powinna intereso-
wać już przede wszystkim historyków — jest nadal tematem, wzbudzającym wiele kon-
trowersji, nie tyle nawet w środowiskach naukowych, co w debacie publicznej.

Pierwsza dyskusja była — w pewnym sensie — kontynuacją tej, która toczyła się 
już w PRL i dotyczyła symbolicznego znaczenia Auschwitz. W opinii Żydów jest to sym-
bol Holokaustu, w opinii Polaków, symbol męczeństwa Polaków, ich postawy w czasie 
wojny i okupacji. Przez lata PRL wypierano pamięć o Żydach, którzy byli głównymi 
ofiarami, a przywracanie pamięci okazało się nie tylko zadaniem trudnym, ale — dla 
niektórych — kontrowersyjnym. Auschwitz chciano bowiem nadal traktować głównie 
jako symbol polskich ofiar wojny. Z drugiej strony okazało się, że obie strony inaczej 
chcą uczcić swoje ofiary i że znalezienie kompromisu, który w pełni zadowoliłby obie 
strony, jest raczej niemożliwe. Stąd cały ciąg konfliktów, z których najbardziej znane 
(choć nie jedyne) to te o klasztor karmelitanek, o lokalizację kościoła w Brzezince, 
o upamiętnienie 50 rocznicy wyzwolenia obozu i wreszcie, najbardziej chyba brutalny 
— o „krzyż papieski” i krzyże stawiane na żwirowisku. Te wszystkie debaty i dyskusje to-
czyły się jednak nie tylko na papierze; były też, nawet przede wszystkim, działaniami 
w części politycznymi, czymś, co działo się w rzeczywistości, w realnym świecie. 

Tego typu konflikty zakończyły się u schyłku ubiegłego wieku. Następne, być może 
nawet bardziej nagłośnione, mieszczą się już w innej sferze, bardziej nauki niż polityki, 
choć i tej ostatniej nie omijają. Toczą się jednak nie wokół realnych wydarzeń, ale ksią-
żek, książek o historii — o Jedwabnem, o „strachu” — antyżydowskich wydarzeniach 
w powojennej Polsce. Dotyczą zatem nie konkretnych spraw, które wymagają doraźnych 
rozwiązań, ale tylko i wyłącznie pamięci. Pamięci dotykającej jednego tylko aspektu pol-
skiej historii — czy Polacy są tylko ofiarami, czy też czasem także katami? Autor zebrał 
chyba większość wypowiedzi na temat obu głośnych książek Jana Tomasza G r o s s a, 
przedstawiając wnikliwie wizje historii kreślone przez przedstawicieli różnych opcji po-
litycznych, religijnych, społecznych. 

Nie ukrywam, że choć cała praca Foreckiego jest interesująca, najwyżej cenię część 
wstępną — o pamięci historycznej, o zapominaniu. Uważam, że to doskonały fragment 
książki, choć właśnie dlatego budzi czasem chęć polemiki z pewnymi zaprezentowanymi 
w nim tezami. Przede wszystkim nie mówiłabym odnośnie do najwcześniejszych lat 
Polski Ludowej o procesie zapominania Zagłady, tylko o braku powszechnej świadomo-
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ści Zagłady — to jednak nie to samo zjawisko. Osobiście poszłabym tu w wyjaśnieniach 
dalej niż autor. Obawiam się, że jednym z możliwych wyjaśnień „zapominania” było 
dosyć powszechne przekonanie, że bez Żydów w Polsce jest lepiej. Nie można było bo-
leśnie odczuwać braku ludzi, których bardzo wielu uznawało za wrogów lub w lepszym 
wypadku za osoby niepożądane w kraju. Kultywowanie pamięci byłoby zatem zaprze-
czeniem rzeczywistych odczuć — choć sama Zagłada mogła budzić grozę, jej efekt — 
niestety — został przez wielu zaakceptowany.

Trzeba też pamiętać, że powojenne migracje spowodowały, iż miliony osób nie 
miały możliwości przeżycia zagłady Żydów — swoich sąsiadów i znajomych — jako 
doświadczenia osobistego. Mieszkańcy przedwojennych Kresów nie wrócili do opusto-
szałych miast i miasteczek, nie znali losów swoich żydowskich znajomych. Zapominanie 
dotyczyło całej przeszłości, nie wolno im było opłakiwać całego utraconego świata, któ-
rego częścią byli Żydzi.

Na zakończenie drobne uwagi krytyczne. Przypisy są zbyt obszerne, a ich treść jest 
na tyle istotna, że nie sposób ignorować ich czytając pracę. Szkoda, że znaczna część ich 
zawartości nie trafiła do tekstu — bardzo ułatwiłoby to lekturę. Błędów rzeczowych jest 
mało i są bardzo drobne — na przykład po wojnie nakazywano zmianę nazwisk nie tylko 
Żydom, którzy byli na stanowiskach i mieli „dobry wygląd” (s. 42). Wygląd nie miał tu 
nic do rzeczy, nakazywano to (a także zmianę imion rodziców w dowodach osobistych) 
także ludziom o typowo semickim wyglądzie.

Biorąc książkę do ręki miałam poważne wątpliwości, czy w ogóle warto ją było 
pisać, cóż bowiem nowego może wnieść nawet najstaranniejsze omówienie sporów 
i dyskusji, toczących się często z udziałem marginesu sceny politycznej, do naszej znajo-
mości stosunków polsko–żydowskich? Teraz jednak wiem — może wnieść bardzo wiele. 
To doskonała, wnikliwa, warta przeczytania praca, a nie zwykła relacja z  przebrzmia-
łych, często gorszących polemik. Nie wiem jednak, czy dotyczy ona w rzeczywistości 
stosunków polsko–żydowskich, czy może w znacznie większym stopniu debaty nad 
samym narodem polskim: czy jest on, jak chcą niektórzy, wyłącznie niewinną ofiarą roz-
maitych dziejowych wydarzeń, jednym z niewielu narodów, który nie splamił się prze-
mocą wobec obcych, który nie ma krwi na rękach, czy — jak uważają inni — takim 
samym narodem, jak pozostałe, a na jego historię składają się zarówno akty bohaterstwa, 
jak i podłości. Jest to dyskusja także o Polsce jako kraju — kraju wszystkich obywateli 
czy kraju Polaków. Mam nieodparte wrażenie, że to o tym — a wcale nie o Żydach — 
toczą się te debaty, że kwestia żydowska, choć bardzo w nich widoczna, służy przede 
wszystkim do przedstawienia własnej wizji narodu i państwa polskiego. 

I jeszcze jedno — książki takie jak ta stanowią chyba najlepszą odpowiedź na pyta-
nie wielu uczniów i studentów: „Ale po co nam nauka tej całej historii?”. Dowodzą bez 
żadnych wątpliwości, że bez znajomości historii zrozumienie tego, co dzieje się dziś, jest 
po prostu niemożliwe.

Anna Landau–Czajka
Polska Akademia Nauk

Instytut Historii

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



380 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

* * *

Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite, red.. W. Wa c z -
k o w a, A. M i l a n o w a, C. S t e p a n o w, Izdatelstwo „Gutenberg”, Sofia 
2007, s. 311.

Omawiany zbiór artykułów jest owocem sesji naukowej „Bizancjum w oczach 
Bizantyńczyków i obcych”, która odbyła się 4–5 kwietnia 2005 w Uniwersytecie 
Sofijskim im. Klemensa Ochrydzkiego. Jej uczestnicy, bułgarscy historycy, filolodzy, ar-
cheolodzy, wraz z polskim badaczem Przemysławem Marciniakiem, tworzą nieformalną 
grupę pod nazwą The Working Group „Byzantium”, zajmującą się różnymi aspektami 
dziejów Cesarstwa Bizantyńskiego.

Książkę otwierają dwie prace poświęcone adaptacji wzorców pogańskiego Rzymu 
w kulturze wczesnobizantyńskiej. Dimitr I l i e w  („Troja w czetyri epigrami na Agatij 
Scholstik”, s. 9–21) analizuje cztery epigramaty Agatiasza z Miriny (VI w.), których 
nicią przewodnią są dzieje Troi. Autor ukazuje, w jaki sposób mit trojański został przy-
swojony przez chrześcijańskiego autora. Natomiast Georgi K a z a k o w  („Rimskite tro-
fei na christianstwoto: ceremoniał i urbanizacija w ranien Konstantynopol”, s. 22–31) 
pokazuje adaptację idei pogańskiego Rzymu w Konstantynopolu w okresie IV–V w. na 
przykładzie kształtu urbanistycznego miasta oraz wybranych ceremonii (np. obchodów 
rocznicy jego założenia).

Troje autorów poświęciło uwagę różnym instytucjom bizantyńskim. Metodij 
R o ż d e s t w e n s k i j  („Pod znamenata na basilewsa. Etosyt na nomadskija wojn w ran-
noto srednowekowije”, s. 32–58) przedstawia rolę barbarzyńskich najemników, zwłasz-
cza Bułgarów w armii bizantyńskiej czasów Justyniana I. Albena M i l a n o w a,  w stu-
dium „Gradyt na wizantijcite i gradyt na wizantinistite (Idejata za grad wyw Wizantija 
prez XI–XII w. czrez primera na gradowete wyw wizantijska Bylgarija)” (s. 131–159), 
wskazuje na elementy konstytuujące miasto bizantyńskie w okresie średnobizantyńskim: 
mury miejskie, potencjał demograficzny, funkcje administracyjne, kulturalne i ekono-
miczne, a wreszcie zastanawia się nad problemem adaptacji tego modelu na ziemiach 
bułgarskich, przede wszystkim na przykładzie miasta Pernik. Przemysław M a r c i n i a k 
(„Theatre that did not exist? Theatre and performances in Byzantium”, s. 177–188) zasta-
nawia się nad istnieniem teatru w Bizancjum. Stwierdza, że zajęcie stanowiska w tej 
kwestii w znacznym stopniu uzależnione jest od zdefiniowania pojęcia „teatr”. Wskazuje, 
że badania związane z dziejami teatru i widowiskami w Bizancjum znajdują się dopiero 
w początkowym stadium.

Teodor D i m i t r o w  („Nabljudenija wyrchu genezisa na wizantijsko–persijskata 
politiczeska symbioza”, s. 59–77) odrzuca tezę Franza D ö l g e r a , wedle której z po-
czątkami użycia terminu technicznego fraternitas w relacjach między władcami rzymski-
mi i perskimi mamy do czynienia od układu rzymsko–perskiego z 283 r. Dimitrow pod-
kreśla, że źródła nie mówią o zawarciu takiego układu i wskazuje, że określenie 
sto sunków między władcą rzymskim i perskim nie zostało wprowadzone jednym aktem 
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prawnym, lecz było zjawiskiem ewolucyjnym. Problematyki międzynarodowej dotyczy 
także praca Iweliny K j u c z u k o w e j  „Za razprostranenijeto na wizantijskata kultura 
posredstwom dinasticznite brakowe (kraja na X wek — sredata na XV wek)” (s. 189–
216). Autorka przedstawia rolę związków dynastycznych w procesie rozprzestrzeniania 
kultury bizantyńskiej w okresie od drugiej połowy X po połowę XV w. W części pierw-
szej charakteryzuje małżeństwa Bizantynek z przedstawicielami świata zachodniego, 
w drugiej — związki władców Bizancjum z przedstawicielkami tegoż świata. Autorka 
formułuje pogląd, iż związki dynastyczne były jednym z podstawowych sposobów poko-
jowego „eksportu” kultury bizantyńskiej. 

Grupa artykułów dotyczy problematyki prawa i obyczajów. Weselina Wa c z k o w a 
(„Kladite wyw Wizantija ili: za religioznata, psewdoreligioznata agresiwnost”, s. 78–
107) analizuje przypadki palenia ludzi w Bizancjum, dzieląc je na kilka kategorii: legal-
nie zastosowaną karę, wynik spontanicznego działania mas ludzkich (ira populi), rodzaj 
egzorcyzmu, próby ukrycia przestępstwa. Zdaniem badaczki w Bizancjum stosy czasem 
płonęły, jednak nigdy nie było zinstytucjonalizowanej inkwizycji. Waleri Wa l e r i e w 
(„Prestyplenieto i nakazanieto. Prawni i bogoslowski poniatija” s. 217–235) podejmuje 
kwestię definiowania pojęć „przestępstwo” i „kara” w pismach autorów wczesnochrze-
ścijańskich. Kwestię tę rozważa na podstawie twórczości Tertuliana, Bazylego Wielkiego, 
Grzegorza z Nissy i Jana Chryzostoma. Natomiast Wasil N i n o w  w artykule „»Naszeto 
nasledstwo u czużdi premina…« (Placz Jeremiew, 5:2)” (s. 235–252) przedstawia poglą-
dy Niketasa Choniatesa, na podstawie jego „Historii”, dotyczące trzech kwestii: pocho-
dzenia rodzinnego, autorytetu i dziedziczenia. Autor artykułu koncentruje uwagę na tym, 
jaką rolę przypisuje im Niketas w funkcjonowaniu społeczeństwa bizantyńskiego.

Dwa teksty dotyczą piśmiennictwa z okresu pomiędzy upadkiem pierwszego 
a powstaniem drugiego państwa bułgarskiego (1018–1186). Tsvetelin S t e p a n o v 
(„Imagining Byzantium from �����: Some TOPOI in Bulgarian Apocalyptic Literature, 
11th–13th Centurie”, s. 108–118) zajął się przedstawianiem Bułgarów i ich państwa 
w bułgarskiej literaturze historyczno–apokaliptycznej XI–XIII w. W tym nurcie piśmien-
nictwa państwo bułgarskie ukazywane było jako święte, znajdujące się w centrum świa-
ta, a Bułgarzy jako najbardziej prawowierni chrześcijanie. Taki sposób prezentacji jest 
zrozumiały ze względu na dążność do zachowania własnej tożsamości etnicznej i poli-
tycznej w warunkach braku własnego państwa. Ljuba I l i e w a  („Prostrannoto żitije na 
Kliment Ochridski i problemyt za bylgaro–wizantijskija kulturen sintez”, s. 160–176) 
zajmuje się „Żywotem Klemensa Ochrydzkiego” autorstwa Teofilakta, arcybiskupa 
Ochrydy z końca XI i początku XII w. Autorka wskazuje, że w dziele tym grecki autor 
dokonuje syntezy bizantyńskich i słowiańskich dokonań kulturalnych; odchodzi zaś od 
dość częstego w nauce poglądu, iż Teofilakt był wrogo nastawiony do kultury bułgarskiej 
i dążył do hellenizacji swej „trzody”.

Gerasim P e t r i n s k i  („»De caerimoniis aulae byzantinae«: etjudi wyrchu obreda 
na koronacijata”, s. 119–130) analizuje trzy fragmenty wzmiankowanego w tytule dzieła 
Konstantyna Porfirogenety (91–95; 96 i 38). Wskazuje na różnice pomiędzy nimi, zwra-
cając uwagę na szczególny wydźwięk rozdziału 38, w którym nacisk położony jest na 
prawa do tronu osób urodzonych w porfirowej komnacie. Autor stwierdza, że przesłanie 
to jest konsekwencją osobistych doświadczeń Konstantyna, który na wiele lat zepchnięty 
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został na pozycję współcesarza przez nienależącego do dynastii macedońskiej Romana 
Lekapena. Stąd ten fragment źródła należy traktować jako opracowany przez samego 
cesarza.

Trzy artykuły zostały poświęcone spojrzeniu autorów zachodnich na Bizancjum. 
Mitko D e l e w,  w referacie „Koj prewze Konstantinopol w 1204 g.? (Niakolko beleżki 
wyrchu teksta na Zofroa do Wilarduen)” (s. 253–263) podejmuje kwestię, czy Godfryd 
de Villehardouin rozumiał zdobycie Konstantynopola 13 kwietnia 1204 jako realizację 
idei krucjatowej, czy jako zwykłą operację militarną. Delew przytacza argumenty na 
rzecz poglądu, że Villahardouin w swoim „Zdobyciu Konstantynopola” uzasadnia tezę, 
iż zdobycie bizantyńskiej stolicy było realizacją idei krucjatowych. Martin O s s i k o v s k i 
(„A Brief Note on Dialogus, Defensor minor, and the Problem of Ecclesia Graecorum”, 
s. 264–268) na podstawie analizy wzmianek dotyczących Kościoła greckiego znajdują-
cych się w dziele Ockhama „Dialogus” i pracy Marsyliusza z Padwy „Defensor minor” 
wskazuje, że stanowią one swego rodzaju dialog między autorami i próbuje określić 
chronologię ich powstawania („Defensor pacis” i „III Dialogus” I, 1–3 — rok 1324; 
„Defensor minor”–  1339–1341(?); „III Dialogus” I, 4 — 1342). Natomiast Aleksandyr 
N i k o l o w  („Wizantija i romeite prez pogleda na Ramon Lul”, s. 269–275) podejmuje 
kwestię poglądów Ramona Llulla (1232–1316), filozofa, franciszkanina i męczennika, 
na temat Bizancjum i jego mieszkańców. Filozof pisał o wschodnim Rzymie głównie 
w kontekście osiągnięcia jedności religijnej świata. Przeszkodę w realizacji tego celu 
widział m. in. w schizmie wschodniej 1054 r. Jego zdaniem należało za wszelką cenę 
zjednoczyć chrześcijan nawet przy użyciu siły wobec Romajów.

Książkę zamyka praca Emiliji K a r a b o j e w e j  („Semantikata na proizwodnite na 
termina Wizantija — »wizantijszczina«, »wizantijski nomera« i »wizantijski« — w syw-
remennta im wsekidniewna upotreba w Bylgarija”, s. 276–307), ukazująca funkcjonowa-
nie we współczesnym języku bułgarskim terminów pochodnych od nazwy „Bizancjum”.

Omówiony powyżej zbiór artykułów stanowi interesującą próbę pokazania, w jaki 
sposób Bizantyńczycy patrzyli na różne aspekty własnej cywilizacji, jak również jaki był 
ich stosunek do innych ludów. Jest on również wyrazem kierunków i poziomu poszuki-
wań badawczych bułgarskich bizantynistów.

Mirosław J. Leszka
Uniwersytet Łódzki

Zakład Historii Bizancjum

Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juz-
wence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza D w o  r s a  t -
s c h  k a, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 328.

W marcu 2009 r. przypadła siedemdziesiąta rocznica urodzin Adolfa J u z w e n k i . 
Stał się on znany, nie tylko wśród historyków, za sprawą wydanej w 1973 r. książki, nie-
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zwykłej jak na owe czasy (a wciąż aktualnej) — „Polska a »biała« Rosja (od listopada 
1918 do kwietnia 1920 r.)”. Od studiów związał się z Wrocławiem: w latach 1961–1990 
pracował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1990 r. został dy-
rektorem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich a w roku 1995 doprowadził 
do restytucji Fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od tego czasu pełni funk-
cję dyrektora Ossolineum. Położył wielkie zasługi jako działacz opozycji antykomuni-
stycznej od schyłku lat sześćdziesiątych XX w. Pełni liczne funkcje społeczne. Adolf 
Juzwenko przez wiele lat był też wykładowcą w Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Nic zatem dziwnego, że 19 stycznia 2010 na tym Uniwersytecie, w Sali Balowej 
Pałacu Tyszkiewiczów–Potockich, odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji siedem-
dziesiątej rocznicy Jego urodzin, zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej UW. 
Mariusz D w o r s a t s c h e k, wicedyrektor Ossolineum, zaprezentował na niej omówioną 
poniżej księgę pamiątkową poświęconą Jubilatowi.

Znajdujemy w niej dwa teksty wspomnieniowe poświęcone Juzwence: Rafała D u t -
k i e w i c z a  („Pamiętne spotkanie”) i Jakuba F o r s t – B a t t a g l i i  („Moja przyjaźń 
z Jubilatem, powiązania z Wrocławiem i z Lwowem”). W części naukowej księgi opubli-
kowano artykuły poświęcone historii średniowiecza i czasów nowożytnych (Barbara 
B u t e n t – S t e f a n i a k, „Wczesnośredniowieczny skarb z okolic Małkowic, pow. 
Wrocław”; Liliana N a w r o t, „Rola symboli w alchemicznych tekstach”; Roman 
W y t y c z a k , „Wrocławscy współpracownicy i przyjaciele Abrahama Orteliusa”; 
Mariusz Dworsatschek, „»Mappa geographica Regni Poloniae«. Uwagi o roli mapy 
w dawnej Polsce XVI–XVIII wieku”; Bogusław B e d n a r e k , „Listy z piekła”). Kilka 
artykułów dotyczy literatury i teatru od XVIII do XX (Zbigniew J ę d r y c h o w s k i, „Za 
kulisami teatru. Grodno 1793”; Jerzy T. P e t r u s, „Okruchy wiersza Zygmunta 
Krasińskiego”, Jan M i o d e k , „Język »Korespondencji rodzinnej« Zbigniewa Herberta”).

Biblioteka Ossolineum jest jedną z najważniejszych książnic gromadzących prasę 
polską wydawaną w Galicji przed 1939 r. Stąd w księdze znalazły się artykuły dotyczące 
prasy dawnej (Dorota S i d o r o w i c z , „»Pamiętnik Historyczno–Polityczny« (1782–
1792) w świetle źródeł”; Ryszard N o w a k o w s k i , „Prasa polska lat 1801–1939 w zbio-
rach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Ogólna charakterystyka staty-
styczna”) jak i najnowszej (Marta P ę k a l s k a, „Czy prowincja może mieć własne 
wydawnictwa? Prasa lat 1956–1959 o decentralizacji ruchu wydawniczego”).

Działalność opozycyjna stanowi jedną z najważniejszych zasług Adolfa Juzwenki. 
Jednak zagadnienia poświęcone tej kwestii właściwie nie pojawiają się w księdze. 
Zaledwie nawiązuje do tej tematyki wspomniany artykuł Marty Pękalskiej. Także tylko 
częściowo wiążą się z dziejami PRL jeszcze dwa artykuły: Jakuba T y s z k i e w i c z a, 
„Jak nie doszło do wizyty wiceprezydenta Lyndona Johnsona w Polsce w 1963 r.?” oraz 
Grzegorza P o l a k a, „Powołanie Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa Rady Ministrów 
w opinii prasy brytyjskiej”.

Dzieje Ossolineum znalazły odbicie w trzech opracowaniach (Jerzy Z d r a d a, „Kil-
ka epizodów do związków Wielkiej Emigracji z Ossolineum”; Maciej M a t w i j ó w , 
„U początków działalności wystawienniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: wy-
stawa »starożytnicza« we Lwowie w 1861 r.” oraz wspomniany wyżej artykuł Ryszarda 
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Nowakowskiego). Ossolineum to przede wszystkim biblioteka, stąd znajdziemy w księ-
dze także opracowania z zakresu bibliologii i archiwistyki (Maria P i d ł y p c z a k –
M a j e r o w i c z, „Józefa Adama Kosińskiego »Propozycje do instrukcji kartoteki prowe-
niencyjnej starych druków«”; Paweł P l u t a, „Biblioman”; Hubert O r ł o w s k i, „Na co 
nam Poznańska Biblioteka Niemiecka”, a w części także wspominany już artykuł 
Ryszarda Nowakowskiego).

Prócz opracowań poświęconych Ossolineum znajdziemy tylko jedno „galicjanum”, 
choć Galicja i jej dzieje pewnością bardzo bliskie są Jubilatowi (Bogdan C y b u l s k i, 
„Wnioski urzędników sądowych Galicji Zachodniej o urlopowanie z powodu wstąpienia 
do Legionów (sierpień–wrzesień 1914 r.)”). Z kolei małej ojczyźnie Juzwenki — 
Wrocławiowi — poświęcono dwa artykuły (Małgorzata P r e i s n e r – S t o k ł o s a, 
„Działalność Kościołów w Festung Breslau”; Andrzej K r a s k a – L e w a l s k i, „Herb 
Wrocławia w zbiorach fotograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu”).

Odrębne miejsce zajmują publikacje mniej związane z działalnością i zainteresowa-
niami Adolfa Juzwenki, które zostały złożone do księgi jako wyraz szacunku dla Jego 
dokonań. Dotyczą one II wojny światowej (Tomasz S e r w a t k a, „Wojenne losy Ka-
zimierza Świtalskiego (1939–1945)”; Wojciech W r z e s i ń s k i, „Sprawy polskie w Wiel-
kiej Brytanii w latach II wojny światowej”) lub zagadnień natury ogólnej (Stanisław 
Wa l t o ś, „Krótkie rozważania o władzy, sztuce i prawie”; Jakub Forst–Battaglia, 
„Austria wczoraj, dzisiaj, jutro”). Ossolineum podejmuje również problematykę zesłań-
czą, stąd artykuł poświęcony polskim opisom Kazachstanu (Antoni K u c z y ń s k i, 
„Polskie opisy enklaw kazachskiej kultury”).

Dariusz Maciak
Uniwersytet Warszawski

Studium Europy Wschodniej

Stevan P a v l o v i t c h, Historia Bałkanów (1804–1945), Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 434.

Ksiażka jest kolejną pozycją stosunkowo skromnego w naszym kraju zestawu syn-
tez poświęconych temu ważnemu regionowi Europy o nader skomplikowanych, a zara-
zem słabo poznanych dziejach. Uzasadnia to trafną decyzję oficyny Uniwersytetu 
Warszawskiego podjęcia wysiłku przekładu i wydania owej pracy. Jej walory zostały wy-
kazane nie tylko w recenzjach wydawniczych pióra uznanych bałkanistów: Mieczysława 
T a n t e g o  oraz Bogdana K o s z e l a. Autor posiada rozległy dorobek naukowy, jego pi-
sarstwo historyczne łączy erudycja i talent narracji.

Stevan K. P a v l o v i t c h, Serb z pochodzenia, emerytowany profesor Uniwersytetu 
w Southampton, podobnie jak wielu historyków zachodnich wywodzących się z Bałka-
nów, swym głównym tematem badawczym uczynił rodzimy region. Opublikował m.in. 
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monografie dotyczące problemu Kosowa w stosunkach serbsko/jugosłowiańsko — al-
bańskich, dziejów idei jugosłowiańskiej i prób jej realizacji w latach 1918–1988, czy 
okupacji ziem jugosłowiańskich w dobie drugiej wojny światowej.

Cezurę początkową omawianej książki stanowi rok 1804, uznany za zaranie przebu-
dzenia narodowego mieszkańców bałkańskiej części Imperium Osmańskiego. Cezurę 
końcową — rok 1945 — przejście do epoki zimnej wojny. Praca została podzielona na 
czternaście rozdziałów wyodrębnionych według kryterium przedmiotowo–chronologicz-
nego, poprzedzonych merytorycznym wprowadzeniem oraz spuentowanych oryginalnym 
zakończeniem. Pierwsze cztery rozdziały ukazują determinanty, tok i skutki walki naro-
dowowyzwoleńczej na Bałkanach, prowadzonej przez poddanych Turcji osmańskiej 
i  imperium Habsburgów w okresie od pierwszego powstania serbskiego w 1804 r. do 
zakończenia wielkiego kryzysu bałkańskiego z lat 1875–1878. Obok zmagań Serbów, za-
kończonych utworzeniem autonomicznego Księstwa Serbii, autor omawia m.in. kres pa-
nowania fanariotów w księstwach naddunajskich i zjednoczenie Wołoszczyzny 
z Mołdawią, wojnę o niepodległość Grecji, sfinalizowaną uznaniem w 1830 r. przez 
Turków suwerennego państwa greckiego oraz walkę Greków na Krecie. Analizie podda-
na została również sytuacja Słowian Południowych w Cesarstwie Austriackim, którą 
komplikowały konsekwencje odgórnych reform ustrojowych, wzmagające nastroje re-
wolucyjne narodów uciskanych przez Węgrów i Austriaków.

Kolejne cztery rozdziały przedstawiają główne wydarzenia bałkańskiej sceny poli-
tycznej od podpisania traktatu berlińskiego z 1878 r. do wybuchu pierwszej wojny świa-
towej. W polu widzenia autora znalazła się sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna 
w pełni już suwerennych państw bałkańskich: Serbii, Rumunii i Czarnogóry, a także 
Księstwa Bułgarii, zależnego jeszcze częściowo od Imperium Osmańskiego. Omówiony 
został także dalszy etap rozwoju świadomości narodowej Słowian Południowych 
i Rumunów pod rządami Monarchii Austro–Węgierskiej, którego konsekwencją było dą-
żenie tych narodów do emancypacji, a następnie całkowitej niepodległości.

Rozdziały 10–14 obejmują zagadnienia genezy, przebiegu i skutków pierwszej 
wojny światowej na Bałkanach. Zwraca uwagę niezwykle drobiazgowa prezentacja prze-
mian polityki wewnętrznej i międzynarodowej zarówno państw przegranych, jak benefi-
cjentów ładu wersalskiego. Wreszcie ostatni rozdział prezentowanej syntezy obrazuje 
sytuację na Bałkanach w okresie drugiej wojny światowej.

Ten krótki przegląd należy koniecznie uzupełnić informacją, że praca jest wydana 
starannie a jej wartość w istotnej mierze podnoszą addenda: selektywna, lecz przejrzy-
ście opracowana bibliografia, słowniczek terminologii osmańsko–bałkańskiej wraz ze 
spisem użytych skrótów, nader czytelne mapy oraz indeks zawierający przywołane 
w  tekście postaci i nazwy geograficzne.

Elżbieta Znamierowska–Rakk
Polska Akademia Nauk

Instytut Historii
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Publikacje nadesłane

 °  Szymon An–ski, Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia 
i refleksje z podróży po kraju, z hebrajskiego przełożył Krzysztof Dawid Majus, wstęp, 
przypisy i opracowanie Krzysztof Dawid Majus, Stanisław Stępień, Południowo–
Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2010

 ° „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 51, Warszawa 2010

 ° „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, R. LVIII, Kraków 2008

 °  Katarzyna Bucholc–Srogosz, Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Biblioteczka Źródłoznawcza, nr 3, pod red. 
Józefa Dobosza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010 

 °  Jan Dąbrowski, Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Wydaw-
nictwo TRIO, Warszawa 2009

 °  Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wprowadze-
nie Jan Surman, Grrald Mozeli, seria: „Biblioteka myśli socjologicznej”, 8, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2010

 °  „The English Historical Review”, vol. CXXV, No. 513, April 2010; No. 514, June 2010; 
No. 515, August 2010; No 516, October 2010; vol.. CXXV, No. 517, December 2010

 °  Izabela Eph’al–Jaruzelska, Prophets, Royal Legitimacy and War in Ancient Israel, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

 ° „European Review of History”, vol. 17, 2010, nr 3

 °  Piotr Forecki, Od Shoah do strachu. Spory o polsko–żydowską przeszłość i pamięć 
w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

 °  Bogdan Horbal, Lemko Studies: A Handbook, East European Monographies, 
No. DCCXXX, New York 2010

 °  Humanizm polski. Długie trwanie — tradycje — współczesność, pod red. Aliny 
Nowickiej–Jeżowej i Marcina Cieńskiego przy współpracy Agnieszki Pawlak, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008–2009

 °  Jonathan I. Izrael, Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550–1750), przekład 
Wojciech Tyszka, Warszawa 2009

 °  Joanna Januszewska–Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w la-
tach 1920–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



388 PUBLIKACJE NADESŁANE

 °  Wojtek Jezierski, Total St. Gall. Mediewal Monastery as a Disciplinary Institution, 
Stockholm 2010, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History, 
92.

 °  Katarzyna Jędraszczyk, Strategiczne partnerstwo ukraińsko–polskie. Polska w polity-
ce niepodległej Ukrainy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

 °  D. B. Karauchow, Istoria russkich zemel w polskoj chronografii konca XVI — naczała 
XVII w., Nowosybirsk 2009

 °  Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XIX 
wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

 °  Jakub Koralewski, Radzieccy Niemcy. Między deportacją a masową emigracją (1941– 
–1991), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

 °  Ilka Knel Ehrenburg (I. von Michaelsburg), W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika 
z czasów Wielkiej Wojny (1914–1915), przekład z języka niemieckiego Edward 
Pietraszek, Anna Siciak, wstęp, przypisy i opracowanie Stanisław Stępień, Południowo–
Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2010 

 °  Filip Kubiaczyk, Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagra-
niczna Hiszpanii w latach 1492–1516, TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2010

 °  Stefan Kwiatkowski, Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu. O wy-
muszonej modernizacji i okolicznościach jej przemijania (wybrane zagadnienia), 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

 °  Gerard Labuda, O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim?, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2010

 °  Małgorzata Mazurek, Społeczeństwo kolejki. Doświadczenia niedoboru 1945–1989, 
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

 °  Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009

 °  Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 
1815–1830, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

 °  Andrzej Nowak, Ojczyzna ocalona. Wojna sowiecko–polska 1919–1920, Wydawnictwo 
„Biały Kruk”, Kraków 2010

 °  Agnieszka Nowakowska, Zofia Wóycicka, Etniczna polityka komunistów. Dwa casusy, 
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

 °  Tadeusz Oracki, Przemilczenia i mistyfikacje. Na marginesie artykułów o Romanie 
Wapińskim, Gdańsk 2011

 °  Stevan K. Pavlovitch, Historia Bałkanów (1804–1945), przekład Jędrzej Polak, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 

 °  Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), pod red. Bogdana Wachowiaka, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

 °  Alexander V. Prusin, The Lands between. Conflict in the East European Borderlands, 
1870–1992, Oxford University Press, Oxford 2010

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



389PUBLIKACJE NADESŁANE

 °  Przemyśl wczesnośredniowieczny, red. Ewa Sosnowska, Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, seria: „Origines Polonorum”, t. III, 
red. nauk. serii Przemysław Urbańczyk

 °  „Revue d’Histoire Ecclésiastique”, vol. 104, No. 3–4, Juillet — Décembre 2009; vol. 105, 
No. 2, Avril–Juin 2010 ; vol. 105, No. 3–4, Juillet–Décembre 2010

 °  Robert Skobielski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. 
Współpraca — napięcia — konflikty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

 °  Henryk Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–
1931, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. 702, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

 °  Zbysław Wojtkowiak, Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 
1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2010

 °  Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009

 °  Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Biskup Antoni Baraniak 1904–1977, pod red. Zy-
gmunta Zielińskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 2, ISSN 0033–2186

TREŚĆ ZESZYTU

ROZPRAWY
J. ŻUPANIČ — Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim  ...............169
A. KALINOWSKA —William Bruce a autorstwo. „A relation of State of Polonia [...] 

Anno 1598”  ................................................................................................................183
M. PRZENIOSŁO — Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej

w dwudziesto leciu międzywojennym  ........................................................................205
S. BARAŃSKI — Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” 

czy instytucja awansu społecznego?   .........................................................................221

MATERIAŁY
K. FREJLICH — Grzechy seksualne w świetle kwestii i dyskursów 

Adama Gdacjusza  ......................................................................................................241
A. BUES — Das Dritte Reich und die Jagiellonen  ...........................................................257

PRZEGLĄDY BADAŃ
G. LICZBIŃSKA — Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach 

historycznych  .............................................................................................................267
W. BORODZIEJ — Nowe książki o „wypędzeniach”  ......................................................283

DYSKUSJE
Ł. MALINOWSKI — Odpowiedź na recenzję Jakuba Morawca ......................................295
E. WIERZBICKA — Kilka uwag do artykułu Grzegorza Kucharczyka ............................307
B. MUSIAŁ — Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej 

propagandy. Replika na recenzję Andrzeja G a r l i c k i e g o  pt. „Popis ignorancji”,
PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125 .................................................................................... 311

A. GARLICKI — W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi .................................................321
H. RUTKOWSKI — Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego ................................................325

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE
M. GETKA–KENIG — Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne

w powojennej Polsce (na marginesie książki Anny Łoś , „Styl życia ziemiaństwa 
polskiego po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142) ......337

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



392 SPIS TREŚCI

* * *

M. WIHODA, Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti 
(Andrzej Pleszczyński) ................................................................................................350

A. KONOPACKI, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XVI–XIX w. (Jan Tyszkiewicz)  ..............................................................................355

P. JAKÓBCZYK–ADAMCZYK, Stosunki polityczne między Hiszpanią 
a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808–1833) (Marcin Kula) . .......359

M. FILIPOWICZ, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury
kobiecej II połowy XIX wieku (Małgorzata Janicka)  ...............................................362

W. MOLIK, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku 
(Wiesław Caban)  ........................................................................................................367

S. BOROWIAK, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem 
na przełomie XIX i XX wieku (Włodzimierz Stępiński)  ............................................373

P. FORECKI, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko–żydowską przeszłość i pamięć 
w debatach publicznych (Anna Landau–Czajka) .......................................................376

* * *

Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite, red. W. Wa c z k o w a, 
A. M i l a n o w a, C. S t e p a n o w (Mirosław J. Leszka)  ..........................................380

Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza D w o r s a t s c h k a 
(Dariusz Maciak)  .......................................................................................................382

S. PAVLUVITCH, Historia Bałkanów (1804–1945) (Elżbieta Znamierowska–Rakk)  ......384

Publikacje nadesłane  ..........................................................................................................387

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 2, ISSN 0033–2186

TABLE OF CONTENTS

STUDIES
J. ŻUPANIČ — Nobility vis–a–vis the Nation: Placement of the Nobility 

within the Czech Society ...........................................................................................  169 
A. KALINOWSKA —William Bruce and the Authorship of ‘A Relation of State 

of Polonia [...] Anno 1598’ ..........................................................................................183
M. PRZENIOSŁO — The Origins and Development of the ‘Warsaw School 

of Mathematics’ During the Interwar Period ..............................................................205
S. BARAŃSKI — Professional Training Secondary Schools during the Stalinist Period:

Production of Staff or Instrument of Social Advancement?  ......................................221

MATERIALS
K. FREJLICH — Sexual Sins in the ‘Quaestiones’ and ‘Discourses’ 

by Adam Gdacjusz  .....................................................................................................241
A. BUES — The Third Reich and the Jagiellonian Dynasty  .............................................257

RESEARCH SURVEYS
G. LICZBIŃSKA — Parochial Records as an Information Source for Studies

on Historical Populations  ..........................................................................................267
W. BORODZIEJ — New Books on the ‘Expulsion of Germans’  .....................................283

DISCUSSIONS
Ł. MALINOWSKI — In Reply to the Review by Jakub Morawiec ................................ 295
E. WIERZBICKA — Several Remarks Concerning the Article

by Grzegorz Kucharczyk .......................................................................................... 307
B. MUSIAŁ — Scientific Achievements during the Period of the Polish Peoples’ 

Republic and the Stalinist Propaganda Slogans: In Reply to the Review 
by Andrzej Garlicki Entitled ‘Ignorance at its Best’, („Przegląd Historyczny”, 
Vol. CI, No. 1, p. 121–125) ........................................................................................ 311

A. GARLICKI — In Reply to Bogdan Musiał ................................................................. 321
H. RUTKOWSKI — The Mystifications of Jerzy Gaczyński ...........................................325

REVIEWS

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Stefan Krzysztof Kuczyński  
(13 I 1938 — 3 I 2010)

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 3, ISSN 0033–2186

P R O  M E M O R I A

STEFAN KRZYSZTOF KUCZYŃSKI (1938–2010)

Stefan Krzysztof Kuczyński  
(1938–2010)

Stefan K u c z y ń s k i  związany był z redakcją „Przeglądu Historycznego” 
przez ponad pięćdziesiąt lat. Rozpoczął pracę w redakcji w 1955 r. jeszcze ja
ko student pierwszego roku historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego (zmuszony do tego trudną sytuacją materialną po śmierci ojca). 
Zatrudniony został jako sekretarz techniczny, a rekomendowała go do tej pracy 
doktor Barbara G r o c h u l s k a, wtedy opiekunka grupy studentów pierwsze
go roku historii. Pod okiem znakomitych ówczesnych redaktorów „Przeglądu 
Historycznego”: profesora Stefana K i e n i e w i c z a  i jego zastępczyni profesor 
Izy B i e ż u ń s k i e j – M a ł o w i s t o w e j, oraz u boku doświadczonych sekreta
rzy: Antoniego M ą c z a k a i Andrzeja W y r o b i s z a, bardzo szybko zdobywał 
umiejętności niezbędne do redakcyjnego opracowywania tekstów i przygotowy
wania ich do druku. Niemal od samego początku pracy w redakcji potrafił w ra
zie nagłej potrzeby wyręczać i zastąpić starszych od siebie sekretarzy. W 1960 r. 
ukazał się opracowany całkowicie samodzielnie przez Niego „Indeks »Przeglądu 
Historycznego« za lata 1926–1959”. Był to spis zawartości tomów XXVI–L 
„Przeglądu Historycznego”, kontynuacja wydanego wcześniej podobnego indeksu 
obejmującego tomy I–XXV. Stefan Kuczyński, któremu tę pracę powierzono, mi
mo jeszcze bardzo młodego wieku, wywiązał się z zadania znakomicie, zyskując 
pochwałę tak przecież wymagającego Stefana Kieniewicza.

Zdobyte w redakcji „Przeglądu Historycznego” kwalifikacje redaktorskie i edy
torskie Stefan Kuczyński zaczął niebawem wykorzystywać przy redagowaniu in
nych czasopism naukowych, serii wydawniczych i tomów zbiorowych. O tych jego 
pracach redaktorskich pisał profesor Ryszard K i e r s n o w s k i  w  „Przedmowie” 
do dedykowanej Kuczyńskiemu księgi pamiątkowej zatytułowanej „Heraldyka 
i okolice” (Warszawa 2002). Stefan Kuczyński stał się jednym z bardziej znanych 
i najwyżej cenionych redaktorów naukowych w Polsce. Jego osobiste zaintereso
wania heraldyką, genealogią i sfragistyką były w tych pracach redaktorskich bar
dzo pomocne i użyteczne. Znajomość łaciny i kilku języków nowożytnych bardzo 
ułatwiała mu pracę i czyniła ją tym bardziej efektywną. Dziesięcioletni staż pracy 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie pozwolił mu też na pogłę
bienie kwalifikacji redaktorskich. Ale przede wszystkim kwalifikacje te zdobywał 
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na seminariach profesora Aleksandra G i e y s z t o r a, mistrza, któremu pozostawał 
wierny do końca życia.

W redakcji „Przeglądu Historycznego” znaliśmy Stefana Kuczyńskiego przede 
wszystkim jako człowieka niezwykle pracowitego i obowiązkowego. Ceniliśmy go 
też za jego koleżeństwo i życzliwość. Na jego rady i pomoc zawsze można było 
liczyć. I taki pozostanie w naszej pamięci.

Andrzej Wyrobisz

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 3, ISSN 0033–2186

RAFAŁ KARPIŃSKI
(Warszawa)

Stefan Krzysztof Kuczyński — „Stefanek” 
w „Przeglądzie Historycznym”

Stefan K. Kuczyński w „Przeglądzie Historycznym”

Wspomnienia, a szczególnie wspomnienia o osobach, mają naturalną niejako 
skłonność eksponowania osoby własnej wspominającego; wszak to dzięki jego pa
mięci poznajemy bohatera wspomnień. Niniejszy tekst siłą rzeczy pewnie takiej ten
dencji nie uniknie, rzecz w tym by nie unicestwiła ona postawionego zadania: przy
pomnienia, poznania i próby zrozumienia Stefana Krzysztofa K u c z y ń s k i e g o, 
któremu ten zeszyt Redakcja jak najsłuszniej postanowiła poświęcić.

Gdyby ograniczyć się do metryczki „Przeglądu”, zaangażowanie Kuczyńskiego 
w edycję pisma ograniczałoby się do lat 1974–2006. Najpierw do roku 1977 był 
sekretarzem redakcji, potem członkiem Komitetu Redakcyjnego. W 2006 r. obecna 
redakcja „Przeglądu” uhonorowała Stefanka, podobnie jak i dwóch innych wie
loletnich współpracowników pisma Andrzeja Wyrobisza i Andrzeja Garlickiego, 
którzy wycofali się z prac redakcyjnych, tradycyjną dla tego kwartalnika, god
nością „stałego współpracownika”. W istocie Stefan K. Kuczyński przepracował 
w „Przeglądzie Historycznym” równo pół wieku, poświęcając pismu niemało ak
tywności i trudu. Nasza wspólna w piśmie tym działalność przypadała na dwudzie
stolecie 1968–1988 (metryczka bowiem skraca także okres mojej pracy o lat sześć, 
stawiając jej początek w roku 1974). 

Bliską znajomość i ścisłą współpracę „Przeglądową” (od 1968 r.) poprzedził 
kilkuletni okres zrazu znajomości „z widzenia”, potem ograniczający się do zdaw
kowych pozdrowień. 

W moich czasach studenckich (1959–1964), a zwłaszcza dla mojego (i sąsied
nich) rocznika namiastkę klubu, a właściwiej „loży” in spe historyków, stanowił 
podest przed Lektorium. Było tak, dopóki w końcu lat siedemdziesiątych (?) nie 
ulokowano w miejsce kilku prostych, złączonych ze sobą krzeseł z podnoszonymi 
siedzeniami, być może przejętych z jakiejś sali widowiskowej, katalogu instytuto
wej biblioteki. W Instytucie spędzało się wtedy znaczną część dnia i „loża przed 
lektorium” służyła nie tyko do pierierywki w studiach i nauce, ale przede wszyst
kim było to miejsce spotkań towarzyskich, czasem toczono tam poważniejsze dys
kusje, głównie zaś dowcipkowano, żartowano czy flirtowano — używając języka 
mego pokolenia: po prostu podrywano. To tu oczekiwało się na zajęcia i wypełnia
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ło czas „okienek”. Był to także strategiczny punkt obserwacyjny. W każdym razie 
była to instytucja. Wejście do Instytutu było jedno, windy nie było, zajęcia prawie 
wyłącznie odbywały się na III piętrze; tam też były zlokalizowane gabinety profe
sorów, sekretariat będący jednocześnie pied–à–terre młodej kadry i wreszcie pra
cownia fotograficzna. Tym samym wszyscy przychodzący do Instytutu defilowali 
przed ową, zwykle zajętą lożą, rozszerzoną o kilka miejsc stojących. Używając 
współczesnej nowomowy, było to dla studentów historii miejsce kultowe. 

Kontakty z rocznikami starszymi, zwłaszcza kończącymi studia, były spora
dyczne. Wyjątek stanowiła aktywność nielicznych don juanów zainteresowanych 
co atrakcyjniejszymi, młodszymi koleżankami. Stefan K. Kuczyński, kończą
cy nauki w roku 1959, nieznany nam wtedy z nazwiska, do nich nie należał. Był 
wszakże „Przed lektorium” rozpoznawalny poprzez swój dystyngowany wygląd: 
prostą sylwetkę, brak pośpiechu, staranne ubranie, w każdym razie na tle siermięż
nej przeciętności sprawiał wrażenie oryginała. Zawsze z dużą, wypełnioną, ale nie 
wypchaną(!) teczką, (nota bene z czasem coraz bardziej elegancką) wywoływał 
zainteresowanie zwłaszcza naszych koleżanek. W każdym razie moja studencka 
pamięć nie może Stefanka w żadnym razie wiązać z „Przeglądem”. Mało kto zresz
tą zdawał sobie sprawę, że redakcja tego czasopisma mieści się w Instytucie.

Mój pierwszy osobisty kontakt ze Stefankiem przypadł na rok 1963 lub 1964 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Obaj tam pracowaliśmy: On na pełnym eta
cie (jeszcze przed sfinalizowaniem studiów) w dziale I Akt Staropolskich, gdzie 
organizował pracownię sfragistyczną, ja na pół etatu podczas ostatnich dwóch lat 
uniwersyteckiej edukacji w dziale VI akt magnackich i podworskich. Zostałem Mu 
przedstawiony bodaj ex re pieczęci w opracowywanym przeze mnie Archiwum 
Zabiełłów. Spotkanie to, ograniczone do zwyczajnych, profesjonalnych ustaleń, 
nie pociągnęło dalszych kontaktów, choć przez pewien czas sąsiadowaliśmy loka
lowo. Nie dowiedziałem się wówczas, że pan Stefan Kuczyński (w owych czasach 
nie przechodziło się natychmiast na imienną formę we wzajemnych kontaktach!) 
pracuje także w „Przeglądzie Historycznym”.

Dopiero w Instytucie od połowy 1964 r., w tzw. „szóstce”, tj. pokoju nr 6, 
zaczęliśmy widywać się częściej i regularnie. Było to pomieszczenie pełniące 
jednocześnie funkcję pokoju młodszych pracowników nauki odbywających tu 
swoje dyżury, sekretariatu Instytutu obsługiwanego wtedy w wymiarze pół etatu 
przez p. Karola Mórawskiego (drugą „połówkę” etatu wypełniał w instytutowej 
Bibliotece!) oraz sekretariatu „Przeglądu Historycznego”. Aktywa tego czasopi
sma sprowadzały się fizycznie do jednej szafy, prawa do korzystania z maszy
ny do pisania i biurka, w tym bodaj (już wtedy!) szuflad w jednej z jego „nóg”. 
Zrazu nie wiedziałem nic o działalności „przeglądowej” Stefana K. Kuczyńskiego. 
Dziwiłem się więc nawet w duchu, jak chyba każdy homo novus mający nadmier
nie rozwinięte poczucie wyłączności i zarazem odrębności wspólnoty oraz wolę jej 
ochrony przed „obcymi”: „co ten się tu tak szarogęsi, wszak nie jest pracownikiem 
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Instytutu!” Rychło jednak dowiedziałem się o „przeglądowej” lokalizacji i obsa
dzie redakcji. 

Brak biurokratycznego zinstytucjonalizowania kwartalnika, zaznaczenia jakąś 
tabliczką jego lokalu, prowadził do osobliwie groteskowych incydentów. Z zasły
szenia jedynie znam najlepszy bodaj taki wypadek, gdzieś z połowy lat pięćdziesią
tych; przytaczam go tak, jak do mnie dotarł. Otóż pewna energiczna dama (mniejsza 
o nazwisko) nie mogąc się doczekać decyzji o złożonym w „Przeglądzie” tekście, 
pojawiła się w Instytucie by sprawę wyjaśnić. Nie odnalazła oczywiście siedziby 
„Przeglądu”, ale została skierowana do jego sekretarzy. Byli nimi wówczas Antoni 
Mączak i Andrzej Wyrobisz, wtedy nieobecni. Pojawiła się ponownie w czasie, kie
dy spodziewała się ich zastać. Znowu bez skutku. Za kolejnym razem silnie podener
wowana nieobecnością sekretarzy zaczęła wykrzykiwać: „Gdzie są ci g...e Wyrobisz 
i Mączak!”. Na co wywabiony krzykami ze swej „14” szef instytutowej, jednooso
bowej pracowni fotograficznej, p. Franciszek Kurowski, zareagował: „Eee!, Pan 
Mączak to chyba niee!”. Innym, niesłychanie dociekliwym w poszukiwaniu redak
cji PH był pan J.A.Z. z Radomia, leciwy uczeń prof. Stefana Kieniewicza, zwany 
„panem w palcie”. Czy z braku zaufania do szatni, czy w obawie przeciągów nie 
powierzał tam swej pelisy czy szuby wyglądającej na nader ciepłą i ciężką, znosząc 
chyba piekielne męki w z reguły przegrzanych pomieszczeniach III piętra Instytutu. 
Objaśnienia na temat istoty PH nie na wiele się zdawały: nie mógł zupełnie zrozu
mieć, że „Przegląd” to w istocie wyłącznie ludzie.

„Przeglądowa” współpraca związała mnie ze Stefanem K. Kuczyńskim la
tem 1968 r. W maju tego roku wróciłem z półrocznego stypendium we Francji. 
Naładowany wiedzą, nabuzowany pomysłami propozycję stałej pracy sekretar
sko–technicznej złożonej mi przez profesor Izę Bieżuńską–Małowist, wówczas za
stępcę redaktora, przyjąłem z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony pochlebiało 
niewątpliwe wyróżnienie, którego nie wypadało odrzucać zwłaszcza, że praca wy
dawała się interesująca w wielu płaszczyznach, z drugiej zaś jawiły się oczywiste 
obawy o skomprymowanie czasu wolnego. 

Do Izy Bieżuńskiej–Małowist, chyba i z racji temperamentu i stanowiska 
w redakcji, należały — jak przypuszczam — inicjatywy w sprawie obsady sekre
tariatu. Dwanaście lat wcześniej, w 1956 r., kiedy Kuczyński, wówczas student 
III roku, po śmierci Ojca znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, również materialnej 
(Jego Matka wówczas nie pracowała zawodowo), to właśnie Iza Bieżuńska za
proponowała Mu (widać już wtedy istniała powszechniejsza świadomość o Jego 
przymiotach) pracę w „Przeglądzie”. Iza Bieżuńska należała do tej nielicznej ka
tegorii pracowników nauki, którzy interesują się nie tylko postępami intelektual
nymi studentów, ale także ich warunkami bytowymi. Kuczyński niejednokrotnie 
wspominał ów fakt otrzymania stanowiska, a raczej zajęć sekretarza technicznego 
redakcji z wdzięcznością, podkreślając zawsze komu je zawdzięcza, tym bardziej, 
że był przecież seminarzystą prof. Aleksandra Gieysztora. A już wówczas stosunki 
między ulicami Brzozową i Wilczą nie były idealne. 
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Kuczyński otrzymywał pracę w „Przeglądzie” w celu opracowania indeksu pi
sma za realne 25 lat publikacji oraz ulżenia w techniczno–administracyjnych obo
wiązkach sekretarzom tytułu. Zwłaszcza straszy z nich, Antoni Mączak, awansując 
szybko naukowo realizował zagraniczne podróże naukowe do Szwecji i Anglii. 
Wówczas Komitet i Rada Redakcyjna „Przeglądu” nie były formalnie, zwłaszcza 
dla odbiorcy zewnętrznego, wydzielone (podział realny był oczywisty i ostry); 
jednak tak informowała metryczka na odwrocie strony tytułowej. Znamienne też, 
że każde z tych ciał miał jakoby obsługiwać odrębny sekretarz: Radę — Antoni 
Mączak, Komitet — Andrzej Wyrobisz. W istocie, jak ex post mogłem spojrzeć 
na pracę redakcji, obaj pracowali na rzecz Komitetu tj. redakcji i tę miał wspie
rać Stefanek. Taka fikcja była utrzymywana do początku lat siedemdziesiątych. 
Dopiero po siedemnastu latach, w 1973 r., Stefanek posiadłszy od dawna wszyst
kie umiejętności i arkana pracy redakcyjnej i administracyjnej, sekretarzując 
w istocie „Przeglądowi”, został „doceniony” przez umieszczenie Jego nazwiska 
w metryczce. To w rzeczy samej, zasadne będzie użycie tego słowa, „murzynowa
nie”, musiało być dlań przykre, jeśli nie bolesne, ale nigdy się na taki stan rzeczy 
nie uskarżał. Zresztą takie obyczaje objęły prawie wszystkich powojennych (do 
późnych lat siedemdziesiątych) sekretarzy redakcji, a więc i Andrzeja Wyrobisza 
i Michała Tymowskiego; nie mam jedynie pewności co do Antoniego Mączaka. 
Wszakże „staż” Stefanka był zdecydowanie najdłuższy, zapewne wszakże dlatego, 
że był nieśmiały, delikatny i nie potrafił upominać się o swoje. Zainteresowanych 
szczególnie historią spersonifikowaną odsyłam do rzucenia okiem na metryczkę 
„Przeglądu” w latach 1970–1974: lepiej wtedy zrozumie się etiologię podejmowa
nych decyzji personalnych, a zwłaszcza sposób ich przeprowadzenia.

Wchodząc nieformalnie do redakcji Stefan otrzymał w niej deminutywny  
cognomen Stefanek. Nie tylko ze względu na wiek, ale przede wszystkim dla od
różnienia od „dużego” czyli „starszego Stefana” tj. redaktora Stefana Kieniewicza. 
Ów Minor Stephanus tedy, tak jak Go poznałem: skrupulatny, słowny, dokładny, 
zgoła akrybiczny, zyskał możliwość pogłębiania i szlifowania tych cech, które 
pewnie wszystkie były wrodzone. Że każdy wykonujący prace redaktorskie ćwiczy 
i rozwija oko, że staje się wyczulony na drobiazgi, znaki diakrytyczne etc. to oczy
wistość nad oczywistościami. Pomnę więc, że odnosząc swą pierwszą redakcyjną 
korektę, którą starłem się zrobić możliwie solidnie, poprosiłem Stefanka o pomoc 
w wyjaśnieniu kilku wątpliwości. A On rzucając tylko okiem na tekst, jednocześnie 
a vista wyłapał kilka puszczonych przeze mnie literówek. Byłem prawie załamany. 
Stefanek na to: „Nie przejmuj się! Mnie, kiedy oddawałem swą pierwszą korektę 
Antoni Mączak skorygował od ręki siedem przepuszczonych lekcji”. 

O pierwszych dwunastu latach „Przeglądowej” służby Stefanka nie potrafię 
wiele powiedzieć; pewnie organizacja i zasady nie odbiegały wiele od później
szych. Specjalizacji edytorskiej na studiach historycznych wówczas nie było. 
Odwoływanie się do teorii realizowano niekiedy na własną rękę, wedle potrzeb. 
Umiejętności i wiedzę nabywało się przez działania praktyczne. Natomiast do  
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autorskich dokonań Stefana K. Kuczyńskiego tych lat na rzecz „Przeglądu” należy 
opracowanie indeksu jego zawartości za lata 1926–1959., tj. do tomów XXVI–L. 
Indeks ukazał się jako dodatek do nr 2, t. LI, 1960. Nota bene do zestawiania tego 
rodzaju pomocy Stefan K. Kuczyński miał duże zrozumienie, podobnie jak do za
pewnienia pamięci o ludziach nauk historycznych i historiograficznych wydarze
niach. Traktował je jako ważny element wzmacniający świadomość zawodową, ale 
też immanentny składnik rozwoju nauki.

Zebrania Komitetu Redakcyjnego odbywały się raz w tygodniu, zawsze w śro
dy i zawsze punktualnie o godz. 9.00, w gabinecie Redaktora. Rada Redakcyjna, 
która w początkach moich związków z „Przeglądem” zamierała i w 1970 r. z niej 
zrezygnowano (okresowo zastąpiła ją instytucja konsultantów zapraszanych oka
zjonalnie, wedle potrzeb) obradowała raz na kwartał, przy finalizowaniu kolejnego 
zeszytu do druku. Redaktor prezentował wówczas ten zeszyt, zaznajamiał z za
wartością teki i planami. Dyskutowano o zeszytach tematycznych, które wówczas 
rzadko się udawały.

Obowiązki sekretarza pisma były różnorakie: od typowych zadań biurowej se
kretarki, po redagowanie tekstów. Przedstawienie poszczególnych faz i rytmu prac 
nad „Przeglądem” i zaakcentowanie udziału i roli w nich Stefanka umożliwi przy
najmniej cząstkowo zrozumienie Jego tam pozycji i poznanie Jego samego. Ale 
rozważanie tych oczywistych zadań, czy choćby tylko ich enumeracja to zajęcie 
trywialne, a w przypadku redagowania czasopisma, zwłaszcza redagowanego tak, 
jak był i pewnie jest nadal „Przegląd Historyczny”, jednocześnie dość karkołomne. 
Jest to przecież praca par exellence zespołowa, w której niełatwo wydzielić trud 
jednostki. Spróbujmy jednak.

„Przegląd”, jeśli zamawiał materiały, czynił to z reguły ustnie, ale bodaj ba
zował na tekstach nadsyłanych, nieczęsto więc istniała potrzeba monitowania au
torów. Jednak, gdy trzeba było podjąć takie niewdzięczne zadania na poziomie 
sekretariatu, z reguły zajmował się tym Stefanek ze względu na takt i delikatność. 
Nadsyłane materiały sekretariat przedstawiał na zebraniach redakcji. Z zasady robił 
to Stefanek. Teksty dystrybuowano między wszystkich członków Komitetu wedle 
zasady, że wszyscy czytają wszystko, a nad zaaprobowanym materiałem opiekę, 
także stylistyczną, winien sprawować członek redakcji, specjalista w danej tematy
ce. Zaakcentować tu wszakże należy troskę i ogromny wkład Stefana Kieniewicza 
jako redaktora „Przeglądu” w stylistyczny poziom pisma. Był on redaktorem na
prawdę niezrównanym i zatykało bez mała dech jak widziało się go przy pracy. 
Czasami bowiem zdarzało się, że w ostatniej chwili podejmowano decyzję o druku 
jakiegoś tekstu nieznanego Redaktorowi, na który chciał on rzucić okiem, a prze
cież nie był stale obecny w Instytucie. Niezbędna więc była wizyta na Wiktorskiej. 
Było się przyjmowanym w szczupłym pokoju, gdzie nad tapczanikiem zwraca
ło uwagę dość zaczytane, narodowe wydanie dzieł Mickiewicza i gdzie Profesor 
pracował przy skromnym biureczku. Pióro (Profesor używał wyłącznie pióra) 
pracowało równo z okiem tak, że czasem przelatywała złośliwa myśl, czy pióro 
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nie wyprzedzi oka. Błyskawiczne tu skreślenie, tam zmiana szyku, ówdzie formy 
gramatycznej i zdanie, niestrawny potworek, nabierało klarowności, przejrzystości 
i czasem nawet pewnego wdzięku, a cały tekst uszczuplony niekiedy o 10–20% 
stawał się całkiem interesujący.

Była to niezrównana szkoła redagowania. Ciekawe, czy ktokolwiek przecho
wał choćby drobne przykłady owych kieniewiczowskich redakcyjnych naprawdę 
mistrzowskich cięć i poprawek. Że ich ewentualne upowszechnienie mogłoby się 
dokonać jedynie w oczywistej perspektywie czasowej, pozostaje poza dyskusją. 
Dodać wypada, że takie stylistyczne zmiany, wprowadzane także, choć nie w tej 
skali przez innych członków redakcji, autorzy prawie zawsze aprobowali, a prze
cież pewnie nie raz z trudem rozpoznawali pierwowzór. Dość powiedzieć, że pod
czas dwudziestu lat pracy w redakcji zdarzyły się, wedle mej pamięci, interwencje 
autorów z prośbą o przywrócenie jakiejś lekcji tekstu (bynajmniej nie wszystkich 
zmian!), które można by policzyć ma palcach jednej ręki. Stefanek takie cięcia 
„Dużego Stefana” aprobował i podziwiał, ale nie naśladował. Brakło mu chyba 
zdecydowania, a wyjątkowa delikatność powstrzymywała od ingerencji w cudzą 
produkcję. Jego domeną natomiast była troska o poprawny, ujednolicony zapis bi
bliograficzny, właściwą konstrukcję przypisów uwzględniającą wszystkie kropki 
i przecinki, odpowiednie wyznaczenie kursywy czy spacji. Był w tych z pozoru 
błahostkach, przecież stanowiących także o urodzie druku, niezrównany. 

Materiały opracowane pod względem stylistycznym, technicznym, a zdarza
ło się, że i merytorycznym, a więc uczytelnione i przygotowane do przepisania 
wędrowały do maszynistek, które pracowały dla „Przeglądu” na zlecenie. Z re
guły były to panie rekomendowane przez Stefanka; zwykle urzędniczki, nie za
wsze zawodowe maszynistki, dorabiające do skromnych pensji w tamtych ubogich 
czasach. Zwłaszcza wysokimi kompetencjami charakteryzowała się pani Halina 
Szewczuk, pracująca w Banku Handlowym, o której wzmianka zyskałaby, ze 
względu na długoletnią, rzetelną współpracę, jak sądzę miłą aprobatę Stefanka. 
Przepisane maszynopisy adiustował sekretariat, wyznaczając też rozmiar kolumny 
oraz wielkość i kształt czcionek, „światła” itp. Pozostawało zapewnienie obcoję
zycznych streszczeń artykułów: wtedy zawsze po rosyjsku i francusku, sporządze
nie spisów treści, i zeszyt był gotowy do druku. Redakcja techniczna, którą wyko
nywał sekretariat, dotyczyła całego numeru: wszystkich w nim tekstów, tytułów, 
spisów treści. Wszystkie te prace były dzielone solidarnie i równo między sekreta
riat. Po skompletowaniu zeszytu, zwłaszcza w początkowym okresie mojej pracy, 
Stefanek miał wszakże zwyczaj zabierać cały zeszyt liczący zwykle ok. 20 arkuszy 
wydawniczych, tj. 400–450 stron maszynopisu, do domu w celu „rzucenia okiem” 
w spokoju na całość. Czasem wyłapywał jakieś drobne usterki, które sam popra
wiał, sygnalizując je czasem delikatnie, tylko en passant, kolegom.

Zeszyt podpisany do druku przekazywano Państwowemu Wydawnictwu 
Naukowemu, II Redakcji Czasopism, która gdzieś w latach osiemdziesiątych 
zmieniła siedzibę z pałacu Morsztynów na Miodowej pod „10”, na pl. Inwalidów. 
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Kiedy zostałem wprowadzony do tej redakcji przez Stefanka, przedstawiony i za
rekomendowany, przyjęto mnie niesłychanie miło, serdecznie. Początkowo sądzi
łem, że zawdzięczam to jedynie stosunkom II Redakcji z sekretarzem Kuczyńskim, 
zawsze tak grzecznym i uczynnym. Potem jednak miałem podstawy sądzić, że re
lacje między PWN a „Przeglądem” były też funkcją kompletnego i perfekcyjnego 
przygotowania tytułu do druku. II Redakcja w osobie prowadzącej nasz tytuł red. 
Pelagii Paszkowskiej, miłej pani dużej urody, w istocie nie miała wiele do roboty 
przy „Przeglądzie”; pozostawało tekst przejrzeć, parafować i odesłać do drukarni. 
Chyba w jakimś momencie, jeszcze przed „moimi czasami”, PWN zepchnął pełne 
zredagowanie tytułu pod względem technicznym na sekretariat pisma. Taki wła
śnie stan już zastałem. Nie wykluczałbym, że dokonało się to via facti, co ułatwiała 
wręcz przysłowiowa spolegliwość Stefanka. 

Kontakty z drukarnią realizowane były w zasadzie za pośrednictwem PWN, 
co sprowadzało się do przesyłania maszynopisu do drukarni i cyrkulowania korek
ty czy numeru okazowego. Zdarzało się, choć incydentalnie, zwłaszcza gdy otwie
rały się „moce przerobowe” drukarni, że woziło się zeszyt na ul. Śniadeckich 8, do 
Drukarni Naukowej, do budynku Instytutu Matematyki PAN. Bywało tak i z ko
rektami. Zawsze zabiegano, by „Przegląd” ukazywał się bez opóźnień, w miarę 
rytmicznie, mniej więcej jednak stałe, robocze wizyty w tej drukarni związane by
ły potrzebą dokonania ostatniej korekty, zwanej rewizją. Gdy ostatnia korekta re
dakcyjna nie gwarantowała w miarę bezbłędnego druku, wszystkie trzy podmioty: 
redakcja tytułu, II Redakcja PWN oraz drukarnia były zainteresowane w jej wy
konaniu; fizycznie realizował ją sekretariat „Przeglądu”. Do Drukarni Naukowej 
wprowadził mnie Stefanek, co i tu zaprocentowało dobrym przyjęciem. Był znany 
i lubiany przez wszystkich. Było to spotkanie z klasyczną, świadomą klasą robot
niczą, starego chciałoby się powiedzieć typu w najlepszym rozumieniu tego słowa. 
Taką sobie wyobrażałem à propos 1905 r. i taka jaką była wtedy, pozostała awan
gardą swej grupy społecznej. Jednak, jak to często za realnego socjalizmu bywało, 
bynajmniej nie zamknięta na jakże typowe wówczas, realizowane w pracy, uciecz
ki do zapomnienia; wszelako gości–interesantów w żadnym razie nie skłaniano do 
współudziału. Maszyny zastane na Śniadeckich u schyłku lat sześćdziesiątych były 
bliskie czasom, do których sugerowano odniesienie postawy pracujących tam dru
karzy. Byłbym gotów przysiąc, że podczas pierwszej tam wizyty i obchodu całej 
drukarni byłem świadkiem składania „Przeglądu” na monotypie, gdyby nie był to 
oczywisty nonsens. W każdym razie atmosfera techniczna w Drukarni Naukowej 
powodowała, że taka niedorzeczność mogła się jawić jako możliwa. Wymiana, 
chyba częściowa, parku maszynowego drukarni, co nastąpiło, jak sądzę, w połowie 
lat siedemdziesiątych, poprawy poziomu i terminowości druku — przynajmniej 
„Przeglądowi” — nie przyniosła. 

Jak zasygnalizowano, troską redakcji, a kluczową rolę z istoty swych zajęć 
pełnił tu sekretariat, było rytmiczne i terminowe ukazywanie się pisma. Od redak
cji niewiele zależało: mogła tylko w terminie złożyć maszynopis, by nie stwarzać 
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pretekstu do wypadnięcia z planu, recte kolejki oraz terminowo odsyłać korektę. 
Trzeba się było, zwłaszcza przy opieszałości autorów, dobrze natrudzić i nabiegać 
by nie zawalić jakiegoś terminu. Bywało więc, i nie raz, że rozsyłając „szczotkę” 
prosiło się autorów, może niezbyt grzecznie, adnotacją na tejże korekcie, o możli
wie najrychlejszy zwrot. Zwykle spotykało się to ze zrozumieniem. Pamiętam jed
nak dobrze zgoła naszą już nie złość, ale wściekłość, kiedy jeden z autorów, stale 
współpracujący, piszący dobrze i ciekawie, ceniony również przez sekretariat pro
fesor, odesłał korektę z adnotacją: „pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł!”. 
Antoni Mączak na tę kuriozalną i chyba nie do końca przemyślaną reakcję, zarea
gował jak najzasadniej: „Skoro taki specjalista, odpiszcie Mu, żeby sam łapał!”. 
Propozycja Antka Mączaka pozostawała w sferze żartów oczywiście, dla Stefanka 
wszakże taki pomysł to było czyste biezobrazije, całkowicie nie do przyjęcia.

Redagowanie czasopisma za ancien régime’u nie sprowadzało się do czwo
roboku: autor — redakcja — wydawnictwo — drukarnia. Pozostawała przecież 
jeszcze prawie niewidoczna ręka Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk (GUKPPiW). Nie można wprawdzie narzekać by cenzura, oczywiście 
prewencyjna, nas jakoś szczególnie dręczyła. Działała przecież autorska autocen
zura: niepodejmowanie tematów tabu, ezopowy język itp.; w żadnym jednak razie 
nie było jakiejkolwiek wewnątrzredakcyjnej oceny „prawomyślności” nadsyłanych 
tekstów. Na dwudziestoletnią moją pracę liczbę ingerencji przekazanych przez 
GUKPPiW szacowałbym na około setki. Ingerencje oczywiście były nierówno 
rozłożone w czasie; ich nasilanie można, jak teraz sądzę, wiązać z zaostrzaniem się 
podskórnej walki w aparacie władzy. Ich liczba bodaj rzadko przekraczała dziesięć 
na zeszyt. Ingerencje dotyczyły w zasadzie czterech grup tematycznych: szero
ko rozumianych stosunków z sąsiadami, zwłaszcza spraw rosyjskich i radzieckich 
oraz także niemieckich, kształtowania się „władzy ludowej”, cytowania i przywo
ływania nazwisk, na które był zapis, wreszcie krytycznych, nieprzychylnych zda
niem urzędu opinii i sądów na temat ojczystej przeszłości. Słowo antypolonizm 
wprawdzie nie padało, ale odczuwało się ogólną tendencję, abstrahując od quasi 
patriotycznych zapędów gorliwego cenzora, który uogólniając domagał się by oj
czystą przeszłość traktować bez mała jako przedmiot wiary. Zapowiedź ingeren
cji, oczywiście na etapie ostatniej korekty, wpływała telefonicznie do sekretariatu. 
W początkach mojej pracy redakcja powierzała kontakty z ul. Mysią 2 najchętniej 
Antoniemu Mączakowi, który podejmował rozmowy, również telefoniczne, stara
jąc się negocjować inkryminowane sformułowania; niejednokrotnie ucierano kom
promis. Zdarzało się i tak, że odwiedzało się GUKPPiW (będąc tam zapraszanym, 
a raczej wzywanym) i wtedy Antoniemu Mączakowi towarzyszyła świta: faktyczni 
sekretarze redakcji. Ich obecność, oczywista wielopłaszczyznowo, bodaj raz tylko 
o ile dobrze pamiętam była związana z udziałem Stefanka. Oczywiście w żadnym 
razie nie dlatego by nie miało się Doń zaufania, ale ze względu na Jego zgodliwość 
i niechęć do różnienia się z kimkolwiek i o cokolwiek. Z czasem, kiedy kontakty 
z Urzędem przeszły na sekretarzy pisma, Stefanek wolał ich nie podejmować. Nie 
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lubił, gdy spadała Nań taka sprawa i starał się ją zwekslować, uzasadniając: „le
piej się z nimi wykłócisz”. Zakończywszy przepychanki, w końcu jednostronne, 
choć nie raz jednak udało się coś odwojować, aprobowało się już w drukarni ze
szyt stwierdzeniem: „po naniesieniu poprawek na stronach … można drukować”1.
Zeszyt wydrukowany! Pozostawała dystrybucja 25 egzemplarzy przydzielanych 
redakcji i autorskich nadbitek, które nierzadko wpływały z miesięcznym opóźnie
niem. Można było wysyłać do Wydawnictwa zeszyt kolejny, o ile to już wcześniej 
nie nastąpiło. Nie należały do incydentalnych takie stany, gdy w Wydawnictwie/
Drukarni spoczywały już dwa kolejne zeszyty, a ich poprzednik nie został jeszcze 
wydrukowany! Trudno oczywiście oszacować, ile czasu zajmowały prace nad jed
nym zeszytem. Praca w redakcji miała charakter ciągły i każdy nadesłany tekst, po 
akceptacji, był z reguły zaraz po przyjęciu opracowywany, początkowo bez decy
zji, do jakiego zeszytu zostanie przeznaczony. W rezultacie w tece zawsze znajdo
wało się trochę gotowych do druku tekstów. Sądzę wszakże, że nie pomylę się wie
le szacując prace w redakcji nad zeszytem na około trzy miesiące i tyleż samo na 
leżakowanie w Wydawnictwie i druk. Tempo oczywiście w porównaniu z obecną 
elektroniczną techniką niezbyt imponujące. Ale gdy się zważy, że wszystko robiło 
się „na piechotę”, że używało się jakichś naprawdę archaicznych maszyn do pisa
nia, a jedyny taki zabytek w Instytucie służył także „Przeglądowi” (zresztą został 
ponoć przez kogoś z „Przeglądu” „zorganizowany”), a o elektrycznej maszynie do 
pisania z pamięcią nie śmiano marzyć, i że np. ręcznie — „drukowaną” grażdanką 
wypisywało się rosyjski spis treści zeszytu, to i tak tempo nie wydaje się najgorsze. 
Również pod względem poprawności językowej, konsekwencji techniczno–redak
cyjnej, liczby puszczonych literówek itp. przedinformatyczny „Przegląd” nie musi 
się rumienić. Różnorodne spellery, możliwości kopiowania, wycinania i wklejania 
etc., powodujące bezrefleksyjną, półautomatyczną pracę zastępował rytm powol
niejszy, poddany jednak większej ludzkiej kontroli.

A, że „Przegląd”, pod względem przede wszystkim technicznym, był ja
ki był, a sądzę — choć pewnie można mi jako zainteresowanemu inkrymino
wać brak obiektywizmu — nienajgorszy, to znaczna w tym zasługa Stefana 
K. Kuczyńskiego. W każdym razie na konto Stefanka należy niewątpliwie zapisać 
„aktywa”. Zapracowany ponad jakąkolwiek rozsądną miarę, obciążony najróżno
rodniejszymi zleceniami redaktorskimi wykonywanymi obok pracy naukowej, któ
ra przyniosła niejedno ważkie ustalenie, traktował „Przegląd” wyjątkowo. To było 

1 Teoretycznie kontakty z Mysią należałoby podzielić na dwie „epoki”: do ustawy z lata 1981 r., 
która umożliwiała zaznaczanie w druku „zdjętych” nieprawomyślnych tekstów czy sformułowań, oraz 
po jej ogłoszeniu. Ale, wynik to pewnie zwodniczej pamięci, nie widzę wyraźnej różnicy w relacjach 
redakcji z tym urzędem między latami siedemdziesiątymi i osiemdziesiątymi. W każdym razie 
„Przegląd” bodaj tylko raz powołał się na ustawę o kontroli publikacji i widowisk, kiedy nie zezwolo
no na publikację całego tekstu. Chyba były jakieś ustalenia na szczeblu wyższym niż sekretariat, 
by w przypadku zastrzeżeń cenzury starać się osiągnąć kompromis. W każdym razie w praktyce tak 
postępowano.
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Jego pierwsze miejsce pracy, tu zdobywał redaktorskie umiejętności, tu je rozwijał 
i później nimi się dzielił. Owe imponujące i nieczęsto spotykane pięćdziesiąt lat 
związków z jedną instytucją pociągało też niemało wyrzeczeń; gdy trapiła Go dys
kopatia musiał wstawać o godz. 5.00, by zdążyć z Saskiej Kępy na zebranie redak
cji na 9.00 — tyle trwał poranny, powolny rozruch! Banalne zajrzenie do sławet
nych szuflad w „przeglądowej” nodze biurka wiązało się z koniecznością pełnego, 
powoli wykonywanego przysiadu, z maksymalnie wyprostowanymi plecami etc. 
Prawie nigdy też nie pozwalał sobie na pobiesiadowanie dłuższe niż do północy; 
zawsze były jakieś redakcyjne prace do wykonania, wśród których „Przeglądowe” 
zawsze na pierwszym miejscu. Raz tylko, o ile dobrze pamiętam, wciągnąwszy się 
w układanie ponad 2 tys. elementów puzzli z fotografią Santa Maria della Salute, 
które ofiarował był na gwiazdkę chrześniakowi, pozwolił sobie na dłuższe posie
dzenie.

Był dobrym Kolegą chyba wszystkich zaangażowanych w „Przeglądzie” 
i przez wszystkich cenionym: wyrozumiałym, pracowitym, dokładnym, akceptu
jącym rozwiązania nie zawsze Dlań korzystne. Ten trochę staroświecki gentelman, 
wydawało się pozujący na Anglika, był w istocie spontaniczny; taki był Jego styl 
i codzienna, powolna, zwykła proza i nie było w niej żadnej pozy. Był też wyjątko
wo przyzwoitym człowiekiem. 

Sądzę, że najmilszym dla Stefanka prezentem, jaki „Przegląd” mógłby Mu 
jeszcze zrobić, to indeks za półwiecze 1960–20092. Ubolewał, że nie zdobyliśmy 
się na zestawienie takiej pomocy na 75–lecie pisma w 1984 r. Niech za uspra
wiedliwienie pozostanie, że w latach osiemdziesiątych inne aktywności traktowało 
się jako znacznie ważniejsze. Obecnie przy całym sztafażu informatycznym wy
konanie takiego skorowidza nie powinno przysparzać ani nadmiernych trudności, 
ani absorbować specjalnie czasowo; a byłby on przecież przyjęty z największą 
wdzięcznością przez całe środowisko historyczne.

Warszawa, styczeń 2011

2 Redakcja pragnie przy tej okazji przypomnieć, że „Bibliografia zawartości Przeglądu Histo
rycznego za lata 1905–2009” ukazała się w formie CD jako dodatek do numeru 1 rocznika 2011 
[przyp. red.].
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SŁAWOMIR GÓRZYŃSKI
(Warszawa)

Stefan Krzysztof Kuczyński  
(13 stycznia 1938 — 3 stycznia 2010)

Minęły dwa lata od odejścia od nas Profesora Stefana Krzysztofa 
K u c z y ń s k i e g o  — bez wątpienia najwybitniejszego heraldyka w Polsce, hu
manisty, mediewisty, archiwisty, człowieka wielkich zalet.

Stefan Krzysztof Kuczyński urodził się 13 stycznia 1938 w Warszawie. Wojnę 
spędził w Polsce, bezpośrednio po jej zakończeniu wyjechał do Szwajcarii i — jak 
sam wspominał — jako dziecko był na pogrzebie prezydenta Ignacego Mościckiego. 
Nie pozostał jednak długo poza krajem. Po ukończeniu (w Warszawie) szkoły śred
niej został przyjęty w 1954 r. na studia do Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Tu pod kierunkiem prof. Aleksandra Gieysztora napisał w roku 
1959 pracę magisterską. Jej temat — symbolika władzy królewskiej i książęcej 
w Polsce za pierwszych Piastów — pokazuje, jak konsekwentną drogą badawczą 
kroczył przez całe życie. Pierwsze dziesięć lat po ukończeniu studiów pracował 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Wspominał ten okres wielokrotnie, podkre
ślając, że dzięki temu mógł nie tylko poznać jego zasób, ale przede wszystkim do
brze przygotować się do przyszłej działalności naukowej, która zawsze opierała się 
na rzetelnych kwerendach źródłowych. W tym czasie zajmował się zasobem sfra
gistycznym AGAD, czego skutkiem było m.in. powstanie w archiwum pracowni 
sfragistycznej. Wziął też wówczas udział w opracowywaniu terminologii sfragisty
ki polskiej w międzynarodowym słowniku sfragistyki, stworzonym pod auspicjami 
Komitetu Sfragistycznego przy Międzynarodowej Radzie Archiwalnej1.

W 1968 r. Stefan K. Kuczyński został pracownikiem Instytutu Historii Pol
skiej Akademii Nauk, z którym związany był do ostatnich swych dni. W IH PAN  
ponownie pracował u boku Aleksandra Gieysztora w Pracowni Edytorskiej Źró deł 

1  Vocabulaire international de la sigillographie, red. S. R i c c i  N o è, przedmowa R.–H. B a u 
t i e r, Roma 1990. Profesor był jednym z członków zespołu, który przygotowując indeksy w językach 
narodowych, stworzył tym samym słownik wielojęzyczny, poświęcony sfragistyce. Poza językiem 
polskim, ukazały się ponadto indeksy w językach: francuskim, łacińskim, niemieckim, angielskim, 
hiszpańskim, węgierskim, włoskim, norweskim, niderlandzkim, portugalskim, rumuńskim, szwedz
kim i rosyjskim.
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Średniowiecznych. Po reorganizacji Instytutu pracował pod kierunkiem prof. Ry
szarda Kiersnowskiego w Pracowni Nauk Pomocniczych. W 1997 r. został kierow
nikiem Pracowni Nauk Pomocniczych Historii, funkcję tę pełnił do roku 2008. Nie 
były to jedyne obowiązki w Instytucie; w latach 1991–1994 był zastępcą dyrektora 
ds. naukowych i ogólnych, przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej, a w la
tach 1999–2002 jej przewodniczącym.

Wynikiem prac prowadzonych w AGAD, a następnie w Instytucie Historii PAN, 
było przygotowanie i obrona w 1972 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego pracy doktorskiej „Pieczęcie książąt mazowieckich”, której pro
motorem był Aleksander Gieysztor. Rozprawa została wydana drukiem w 1978 r. 
i do dziś zachowuje dużą wartość naukową. W roku 1993 Stefan K. Kuczyński 
uzyskał w Instytucie Historii PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie 
wydanej w Warszawie, klasycznej dziś pracy „Polskie herby ziemskie. Geneza, 
treści, funkcje”. 16 grudnia 1997 otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł profesora.

Publikował swe prace począwszy od 1959 r. Od roku 1961, obok prac z zakre
su sfragistyki, pojawiły się opracowania poświęcone polskim barwom narodowym. 
W 1963 r. wraz ze Stanisławem R u s s o c k i m  i Juliuszem W i l l a u m e  wydał 
książkę „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów”2, wielokrotnie 
później wznawianą. W 1973 r. ogłosił artykuł „Niektóre zagadnienia symboliki 
heraldycznej na tle funkcjonowania herbu jako znaku”, zawierający główne tezy 
dotyczące konieczności badań nad heraldyką i wytyczający najważniejsze obszary 
badawcze3.

Nieco wcześniej, w 1966 r. w „Stolicy” ogłosił pierwszy artykuł z zakresu 
heraldyki, poświęcony herbowi Warszawy. W roku 1977 ukazało się wszechstron
ne omówienie warszawskiej Syreny. Przez kolejne lata Profesor poszerzał kwe
rendę poświęconą tej problematyce, a przed kilkoma laty rozpoczął składanie 
w Wydawnictwie DiG materiałów do nowej książki na ten temat. Niestety cho
roba nie pozwoliła mu ukończyć tej pracy. Profesor opracował także dzieje sym
boli Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł na ten temat (poprzedzony wykładem 
w Sali im. Brudzińskiego) ukazał się pt.: „Godło Uniwersytetu Warszawskiego”4.

Obok Warszawy, ważnym tematem prac Stefana K. Kuczyńskiego było 
Mazowsze, badane zarówno w sposób tradycyjny, jak i poprzez publikację cyklu 

2 S. K. K u c z y ń s k i, S. R u s s o c k i, J. W i l l a u m e, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. 
Zarys dziejów, wyd. 1, Warszawa 1963, wyd. 3, Warszawa 1978.

3 S. K. K u c z y ń s k i, Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu 
jako znaku, [w:] Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały na drugą konferencję poświęconą 
naukom pomocniczym historii, Katowice–Wisła 26–29 V 1973, Katowice 1973, s. 29–43.

4  Idem, Z dziejów symboli Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Inter Orientem et Occidentem. 
Studia z dziejów Europy Środkowej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestole
cie pracy naukowej, red. T. Wa s i l e w s k i  [i in.], Warszawa 2002, s. 203–220; artykuł ten został 
opublikowany także w: Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. 
J. M i z i o ł e k , Warszawa 2003, s. 131–142.
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książek poświęconych herbom ważnych miast mazowieckich: Płocka, Sierpca, 
Pułtuska, ale także innych regionów Polski — Łęczycy czy Kutna. Równolegle 
z badaniami poświęconymi symbolice miast, Profesor pracował nad heraldy
ką ziemską. W 1990 r. ukazał się Jego artykuł zatytułowany „Herby ziemskie 
Rzeczypospolitej. Geneza, treści, funkcje” w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego”. Było to pierwsze z cyklu omówień, publikowanych zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, na temat funkcjonowania herbów ziemskich w dawnej 
Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem znaczenia tego zjawiska dla funkcjonowania 
społeczeństwa. Rozwinięciem problematyki tej rozprawy była wspomniana już 
Jego książka habilitacyjna.

Stefan K. Kuczyński nie tylko tworzył, lecz także propagował polską heraldy
kę wśród badaczy z całego świata, uczestnicząc w wielu międzynarodowych kon
ferencjach poświęconych tej gałęzi wiedzy, na których zawsze wygłaszał referaty.

Interesował się także biografistyką. Warto tu wspomnieć artykuł poświęcony 
postaci Kazimierza Stronczyńskiego, opublikowany w roku 2006 w PSB. Ponadto 
w Jego dorobku znalazło się wiele recenzji i zapisek świadczących o szerokich ho
ryzontach i licznych lekturach. Ostatnią publikacją zwartą Profesora była książka 
„Orzeł Biały w Warszawie” — niewielka, ale poświęcona jakże istotnemu zagad
nieniu5.

Bardzo ważną częścią działalności naukowej Profesora była praca redaktorska. 
Przez kilkadziesiąt lat zasiadał w redakcji „Przeglądu Historycznego”. Był także 
redaktorem ośmiu tomów „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, se
rii nowej. Dzięki Jego wkładowi w powstawanie tego pisma uzyskało ono wysoką 
rangę naukową, potwierdzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Od 2000 r. był redaktorem „Studiów Źródłoznawczych”, a w latach 1977–1978 
i 1996–2001 także „Archeionu”. Obok czasopism, zajmował się redagowaniem 
serii „Społeczeństwo Polski średniowiecznej” (t. I–XI, 1981–2007), cieszącej się 
wielkim uznaniem w środowisku naukowym. Profesor nie tylko redagował, czę
sto wręcz inspirował powstanie tekstów poświęconych m.in. heraldyce, genealogii 
i weksylologii. 

W roku 2002 opublikowana została księga pamiątkowa poświęcona 
Profesorowi, zatytułowana „Heraldyka i okolice”, w której zamieszczona została 
bibliografia Jego prac6.

Od najmłodszych lat był Stefan K. Kuczyński społecznikiem, członkiem wie
lu towarzystw naukowych. M.in. w Polskim Towarzystwie Historycznym współ
tworzył Sekcję Genealogii i Heraldyki, której kierownikiem został prof. Janusz 

5 S. K. K u c z y ń s k i, Orzeł Biały w Warszawie, Warszawa 1993.
6 Heraldyka i okolice, red. A. R a c h u b a, S. G ó r z y ń s k i, H. M a n i k o w s k a, Warszawa 

2002, tam też bibliografia prac Profesora (oprac. I. D a c k a, s. 19–54). W ubiegłym roku I. M. D a c k a –
G ó r z y ń s k a  opublikowała Bibliografię prac Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyń skiego za lata 
2003–2010 z uzupełnieniem za lata poprzednie, StŹr., t. XLVIII, 2010, s. 11–14.
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Bieniak. Na początku lat osiemdziesiątych była ona namiastką stowarzyszenia 
zajmującego się heraldyką i genealogią. Wówczas nie można było nawet marzyć 
o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Były to także pierwsze 
lata nieformalnej współpracy przyszłych członków Komitetu Założycielskiego 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (PTHer.). Ogromne znaczenie w tym 
okresie miało spotkanie, które odbyło się w warszawskim mieszkaniu szwedzkie
go dyplomaty Jana Amberga w obecności Adama Heymowskiego, heraldyka, bi
bliotekarza szwedzkiej rodziny królewskiej, członka Międzynarodowej Akademii 
Heraldyki. Miało ono na celu zaplanowanie prac prowadzących do reaktywowania 
PTHer. W spotkaniu tym wzięli także udział: Leszek Pudłowski (pierwszy sekre
tarz generalny PTHer. po jego rejestracji), Przemysław Mrozowski (obecny wice
prezes Towarzystwa), a także piszący te słowa (obecny prezes).

Dzięki wspólnej pracy zwołano zebranie założycielskie (15 czerwca 1987) 
i — po trudnych rozmowach z urzędnikami odpowiedzialnymi za funkcjonowa
nie w Polsce społecznego ruchu naukowego — doprowadzono do formalnej re
jestracji Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przez władze państwowe (4 ma
ja 1988). 15 czerwca tego roku, na Walnym Zgromadzeniu Stefan K. Kuczyński 
został wybrany prezesem Towarzystwa. Pełnił tę funkcję przez kolejnych 21 lat, 
pozostając niekwestionowanym liderem środowiska badaczy heraldyki. Wytyczał 
kierunki działania PTHer., zrzeszającego przeszło 350 członków, spośród których 
wielu stało się znakomitymi badaczami. Pod Jego kierunkiem Towarzystwo utwo
rzyło oddziały w Lublinie, Toruniu i Krakowie. Działania Profesora, jego szerokie 
kontakty jako członka Międzynarodowej Akademii Heraldyki oraz udział w wie
lu kongresach i kolokwiach heraldycznych, które od lat odbywają się na świecie, 
pozwoliły Towarzystwu zostać organizatorem IX Kolokwium Międzynarodowej 
Akademii Heraldyki (Kraków, 4–8 września 1995). Tematem wiodącym kolo
kwium był orzeł i lew w heraldyce europejskiej. Zorganizowane zostały wówczas 
dwie wystawy, a z materiałów wygłoszonych podczas kolokwium Towarzystwo 
opublikowało tom, który jest jedną z jego wizytówek. Redaktorem naukowym tej 
książki był Stefan K. Kuczyński.

W 1995 r., z okazji 750. rocznicy koronacji króla Przemysła II i jednocze
snej „koronacji” Orła Białego, który pojawił się na pieczęci majestatycznej wład
cy, Towarzystwo zorganizowało wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie 
wystawę poświęconą Orłu Białemu, herbowi Polski. Prace Profesora zostały do
cenione przez Sejm i Kancelarię Prezydenta. W tymże roku, po śmierci Adama 
Heymowskiego, Towarzystwo — na wniosek Stefana K. Kuczyńskiego — ustano
wiło Nagrodę im. Adama Heymowskiego. Jest ona przyznawana corocznie i sta
ła się wyróżnieniem ważnym i cenionym w środowisku naukowym. Przez lata 
Profesor pełnił funkcję przewodniczącego jury tej nagrody.

Oprócz działalności w ramach PTHer. Stefan K. Kuczyński udzielał konsul
tacji w zakresie znaków państwowych. Brał udział w pracach nad zmianą sym
boli używanych w polskiej armii. Był także przez wiele lat przewodniczącym 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



413STEFAN KRZYSZTOF KUCZYŃSKI (13 STYCZNIA 1938 — 3 STYCZNIA 2010) 

Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(od 2000 r.). Komisja ta ma na celu czuwanie nad poprawnością powstających 
symboli samorządu terytorialnego w Polsce. Trzeba zresztą pamiętać, że od po
czątku działalności Komisji zawsze pracowali w niej badacze z PTHer., które ma 
możliwość proponowania części składu jej członków. 

Kolejną pasją Profesora była praca dydaktyczna. Warto w tym miejscu przy
pomnieć wykłady, które prowadził w Instytucie Historii Sztuki Uni wer sy tetu 
Warszawskiego. Przez długie lata prowadził też seminaria, także w Instytucie 
Historycznym UW. Był promotorem prac doktorskich: Piotra M. A. C y  w i ń 
s k i e  g o  („Brunon z Kwerfurtu. Żywot. Misje. Męczeństwo” — obroniona 
w 2002 r.), Piotra B o k o t y  („Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyń
skiej w okresie zaborów”, obrona w 2003 r.), Iwony D a c k i e j – G ó r z y ń s k i e j 
(„Korona Polska Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa 
heraldycznego”, obrona w 2003 r.), Tomasza S ł a w i ń s k i e g o  („Dołęgowie 
Kretkowscy. Dzieje rodu na Kujawach, w Wielkopolsce, Prusach Królewskich i na 
Mazowszu średniowiecznym”, obrona w 2006 r.) oraz Kazimierza P a c u s k i e g o 
(„Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium 
z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym”, obrona 
w 2006 r.). Jego najmłodsza uczennica, Anna S a l i n a, kończyła przygotowywa
nie pracy i broniła ją już po śmierci Stefana K. Kuczyńskiego, pod kierunkiem 
innego promotora. Recenzował także dysertacje doktorskie, m.in. pracę doktorską 
Aleksandry J a w o r s k i e j, poświęconą Orłu Białemu.

Przez prawie trzydzieści lat (bodaj od 1983 r., może nawet nieco wcześniej) 
miałem zaszczyt współpracować z Profesorem, na polu heraldyki i edytorstwa. Od 
1984 r. wspólnie z Nim uczestniczyłem w wielu spotkaniach naukowych organizo
wanych na świecie, poświęconych heraldyce i genealogii. Po raz pierwszy wspól
nie odbyliśmy podróż do Helsinek w 1984 r., by wziąć udział w XVI Kongresie 
Genealogii i Heraldyki. Wielokrotnie wspólnie realizowaliśmy pomysły, które po
wstawały przede wszystkim w środowisku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 
Pozostało ich tak wiele…

Będzie nam brakowało Profesora. 
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R O Z P R A W Y
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Uniwersytet Warszawski 
Instytut Historyczny

Śmierć i postawy wobec śmierci 
w czasie wczesnych wypraw europejskich do Afryki  

w XV w.*

Śmierć w Afryce w XV w.

Myśl o śmierci, jej wyobrażenie i obawa przed nią wyprzedziły portugalskie 
wyprawy do Afryki1. Jak pisał Gomes Eanes de Zurara w swej kronice, żegla
rze rozważając opłynięcie Przylądka Nie (w okolicy Bojador) uważali, że do
konanie takiego czynu niesie za sobą „zagrożenie największym nieszczęściem, 
a więc każdy się wahał, czy jako pierwszy ma ryzykować swoje życie w tako
wym przedsięwzięciu”. Pytali też: „Jaką korzyść może mieć Infant z zaprzepasz
czenia naszych dusz, podobnie jak naszych ciał?”2. Wyprawa poza ów przylądek 
i żeglowanie wzdłuż pustynnego, wyludnionego i nieprzyjaznego lądu byłyby 
w przekonaniu żeglarzy samobójstwem tak ze względu na klimat, jak niemoż
ność powrotu do Portugalii.

Bariera ta została jednak pokonana. Portugalczycy opłynęli niebezpieczny 
przylądek i nauczyli się żeglować z powrotem. Ponadto, jak pisał we wspo
mnieniach z tych wypraw jeden ze śmiałków, rycerz Diogo Gomes, wyobraże

* Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy.
1 Jak większość badaczy przyjmuję perspektywę badania postaw wobec śmierci: J. H u i z i n g a, 

Jesień średniowiecza, Warszawa 1974, rozdz. XI: Wizerunek śmierci, s. 168–173; A. Te n e n t i, Il senso 
della morte e l’amore nella vita di Rinascimento (Francia e Italia), Torino 1957; idem, La vie et la 
mort à travers l’art du XVème siècle, Paris 1952; Ph. A r i è s, Western attitudes towards Death: From 
the Middle Ages to the Present, Baltimore–London 1974; idem, Essais sur l’histoire de la mort du 
Moyen Age à nos jours, Paris 1975; M. Vo v e l l e, Les attitudes devant la mort: problèmes 
de méthode, approaches et lectures différentes, „Annales ESC”, t. XXXI, 1976, nr 1, s. 120–132; 
R. C h a r t i e r, Les Arts de mourir, 1450–1600, „Annales ESC”, t. XXXI, 1976, nr 1, s. 51–75.

2 G o m e s  E a n e s  d e  Z u r a r a, Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista de 
Guiné por mandado do Infante D. Henrique, oprac. T. D e  S o u s a  S o a r e s, t. II, Lisboa 1981 [da
lej cyt.: Zurara — Soares], s. 67–68. Najczęściej cytowane tłumaczenie francuskie: G o m e s  E a n e s 
d e  Z u r a r a, Chronique de Guinée, wstęp i przekład L. B o u r d o n, Dakar 1960 [dalej cyt.: Zurara 
— Bourdon], s. 69.
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nia o nieznanych ziemiach były mylne. Za wybrzeżem pustynnym rozciągał się 
obszar o wspaniałej roślinności i o „takiej liczbie ludów, że aż nie da się w to 
uwierzyć”3. 

Ziemie i ludy, do których dotarli odkrywcy okazały się inne niż myślano, ale 
śmierć — owszem — okazała się doświadczeniem stale towarzyszącym wypra
wom. Ludzie ginęli z powodu klimatu, trudności żeglugi i z wielu innych powo
dów, których nie potrafiono sobie wyobrazić, gdy wyprawy rozpoczynano. Śmierć 
dotyczyła obu stron, które kontaktowały się ze sobą w wyniku wypraw odkryw
czych: i Europejczyków, i Afrykanów. 

Celem tego artykułu jest opisanie i przeanalizowanie przyczyn śmierci ludzi 
z obu stron kontaktu europejsko–afrykańskiego, postaw wobec śmierci, sposobu 
reagowania na nią, a także konsekwencji śmierci osób i grup ludzi dla tych, któ
rzy pozostali przy życiu. Podobnie jak w przypadku innych przejawów wczesnych 
kontaktów związanych z wielkimi odkryciami geograficznymi, tak w przypadku 
śmierci będzie nam o wiele trudniej poznać i przeanalizować to zjawisko po stro
nie „odkrywanych”, niż odkrywców. Decyduje o tym typ materiału źródłowego 
Wszystkie teksty, którymi dysponujemy, napisali Europejczycy. W źródłach tych 
znajdują się opisy śmierci Berberów i Czarnych, ale autorzy nie wnikali — bo nie 
mogli wniknąć — ani w sposoby przeżywania przez Afrykanów śmierci bliskich, 
ani sposobów ich upamiętniania. Pomimo jednostronności materiału źródłowego, 
pewne spostrzeżenia dotyczące kultur afrykańskich wydają się jednak możliwe.

W najwcześniejszym okresie wypraw portugalskich do Afryki, szczególnie 
w dziesięcioleciu rozpoczętym opłynięciem Przylądka Bojador (1434), ekspedycje 
odkrywcze miały charakter zbrojny. Na ich czele stali rycerze i giermkowie z oto
czenia Infanta Henryka pragnący zdobyć sławę i uznanie patrona, a także zdobyć 
łupy wojenne. Wyprawy uważane były początkowo za przedłużenie rekonkwisty, 
kontynuację walk z Maurami, a nawet za rodzaj krucjat4. Rycerze schodzili na ląd 
z karawel i atakowali ludność miejscową, zabierali jej dobra, porywali ludzi w nie
wolę. W walkach tych ginęli zarówno Portugalczycy, jak Afrykanie.

W 1436 r. nad Rio de Ouro (na południe od Przylądka Bojador) na ląd zeszli 
dwaj giermkowie Infanta, członkowie załogi kapitana Afonso Gonçalves’a Baldaia. 
Mieli pochwycić jeńca, który byłby dla odkrywców źródłem informacji. Zobaczyli 
i zaatakowali grupę dziewiętnastu ludzi. W walce jeden z Portugalczyków został 
zraniony oszczepem w nogę, drugi zranił jednego z Afrykanów. Nie udało się na
tomiast pochwycić żadnego jeńca. Wydarzenia to opisał kronikarz Zurara5. Jest 

3 D. G o m e s, De la première découverte de la Guinée (texte latin et traduction française), wyd. 
Th. M o n o d, R. M a u n y, G. D u v a l, Bissau 1959 [dalej cyt.: D. G o m e s], s. 27: ubi est tanta multi
tudo gentium, quod impossibile est credendum.

4 Zurara — Soares, s. 308; Zurara — Bourdon, s. 167. Vide też: M. M a ł o w i s t, Les aspects so
ciaux de la première phase de l’expansion coloniale, „Africana Bulletin”, t. I, 1964, s. 11–40.

5 Zurara — Soares, s. 76; Zurara — Bourdon, s. 75.
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charakterystyczne, że piszący później Diogo Gomes, rycerz z otoczenia Infanta 
twierdził, że w odwet za zranienie jednego z młodzieńców, drugi zabił Afrykanina 
— jak pisał Gomes — „Saracena”6. Tak więc w drugim, późniejszym opisie, za
sługa dzielnego giermka została powiększona. Gomes uznał zabicie przeciwnika 
za bardziej zaszczytne. Owa zmiana opisu wydarzenia ukazuje mentalność ryce
rzy uczestniczących w wyprawach. Zabicie przeciwnika uważane było za dowód 
sprawności bojowej, zasługujący na upamiętnienie. Wydaje się jednak, że opis 
Zurary jest bardziej wiarygodny. Ale tenże Zurara w dalszej części kroniki rela
cjonuje bardzo liczne przypadki ataków na Afrykanów i zabijania ich. Z tym, że 
zadanie śmierci nie było głównym celem atakujących, ale nieodłączną konsekwen
cją napadania na ludność odkrywanych ziem w celu rabowania i porywania ludzi 
w niewolę.

W 1441 r. Nuno Tristão, po dotarciu do Rio de Ouro, stanął na czele więk
szej grupy rycerzy, którzy zeszli na ląd. Portugalczycy wyruszyli nocą i odkryli 
obozowisko śpiących berberskich nomadów. Otoczyli ich i zaatakowali z okrzy
kami „Portugalia!” i „Św. Jakub!”. Zaskoczeni nomadzi bronili się oszczepami. 
Sam Nuno Tristão stoczył z jednym z nich pojedynek. Jego przeciwnik walczył 
dzielnie i nie ustąpił, aż po śmierci. Zabito jeszcze trzech Afrykanów i pochwyco
no w niewolę dziesięć osób — mężczyzn, kobiety i dzieci. Zurara zauważył przy 
tym, że „bez wątpienia zabito by jeszcze wielu innych albo pojmano, gdyby nasi 
zaatakowali w jednej chwili, z zaskoczenia”7. Wśród dziesięciu towarzyszy Nuno 
Tristão zasłużył się szczególnie Gomes Vinagre, młodzieniec z dworu Infanta, któ
rego identyfikuje się z autorem wspomnień o wyprawach — Diogo Gomesem8. 
Zasłużył się także giermek księcia Henryka, Gonçalo da Sintra, który zginął póź
niej w walce z Maurami na wyspie Tider — o czym napiszemy niżej.

Kolejne wyprawy przebiegały podobnie. W 1443 r. podczas ekspedycji te
goż Nuno Tristão, na południe od Przylądka Białego (Cabo Branco), koło wyspy 
Arguim, Portugalczycy dostrzegli 25 łodzi. Na widok przybyszów ich załogi zaczę
ły uciekać w takim popłochu, że w zamieszaniu kilku Afrykanów się utopiło. Inni 
zostali pochwyceni w niewolę9. W 1444 r. wyprawa dowodzona przez Lançarote 
i Gil’a Eanes’a, na jednej z wysp w Zatoce Arguim zaatakowała wioskę berbe
ryjskich rybaków, Azenegów. Ci ostatni, widząc przybyszów, wylegli z kobieta
mi i dziećmi przed chaty. Portugalczycy krzycząc „Święty Jakub, Święty Jerzy, 
Portugalia [...] rzucili się na nich zabijając i biorąc do niewoli ile tylko się dało”. 
Afrykanie uciekali w popłochu, część z nich utopiła się w morzu. „Bóg nasz Pan, 
który wynagradza wszystkie dobre uczynki — skomentował to Zurara — zechciał 

6 D. G o m e s, s. 17.
7 Zurara — Soares, s. 94; Zurara — Bourdon, s. 84–85.
8 Zurara — Bourdon, s. 85n, G. P e r e i r a, Diogo Gomes. As Relaçoes do Descobrimento da 

Guiné, „Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa”, 1900, s. 268 nn.
9 Zurara — Soares, s. 110; Zurara — Bourdon, s. 94.
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aby za trudy w jego służbie, nasi ludzie zwyciężyli wrogów i zyskali wynagro
dzenie za swoje wysiłki i koszta, gdyż chwycono 65 Maurów, mężczyzn, kobiety 
i dzieci, nie licząc tych, których nasi zabili lub którzy zginęli”10.

Łowy na ludzi trwały w czasie tej wyprawy dłużej i okupione były następnymi 
ofiarami śmiertelnymi wśród Azenegów. Przy wyspie Tider Portugalczycy zaata
kowali kilkanaście łodzi pełnych ludzi. „Przejęci litością, choć byli to niewierni, 
nie chcieli zabić wielu z nich. Ale oni, zdjęci trwogą. wyskakiwali z łodzi i ginęli 
w morzu. Czternastu wzięto w niewolę. Tak więc łączna liczba złapanych w ciągu 
dwóch dni wyniosła czterdziestu ośmiu, nie licząc tych, którzy zginęli” — pisał 
Zurara11. Gil Eanes zachęcał swoją załogę do dalszych wysiłków. Złapano następ
nych brańców, ale potem napotkano opór około 300 „Maurów” i po walce zaprze
stano łowów. Karawele odpłynęły do Przylądka Białego, gdzie chwytano znowu 
Azenegów. Wywiązała się walka i ujęto czternastu ludzi „nie licząc tych, których 
zabito”. Przewaga uzbrojenia i umiejętności militarnych były po stronie portugal
skiej tak wielkie, że nikt z Europejczyków nie zginął12. Tak oto rabunkowe rejzy 
i chwytanie niewolników powodowało wśród Afrykanów liczne straty w ludziach, 
zabitych lub ginących w ucieczce.

Zurara pisząc o tych, którzy zostali przywiezieni do Portugalii cieszy się z ich 
ochrzczenia i ze zbawienia ich dusz. Zauważa jednak, że wielu z nich szybko zmar
ło, gdyż „brzuchy pęczniały im od pożywienia, do którego nie byli przyzwyczaje
ni”13. Śmierć w Portugalii ze względu na inny klimat, żywność, a także ciężki stan 
psychiczny i rozpacz porwanych14 była częstym losem niewolników, nawet tych, 
o których bardzo dbano. Załoga karaweli dowodzonej przez Dinisa Diasa, wcho
dzącej w skład wyprawy wielu karawel w 1445 r., pochwyciła nad rzeką Senegal 
młodzieńca i jego siostrę. Chłopca ofiarowano Infantowi, który nakazał go ochrzcić, 
nauczyć prawd wiary, czytać i pisać. Chłopiec był tak zdolny, że „wielu chrześcijan 
nie wiedziało tego równie dobrze jak on”. Infant chciał wysłać go do Afryki z misją 
chrześcijańską, lecz młodzieniec zmarł zanim osiągnął wiek męski15.

Po okresie zaskoczeń rejzy portugalskie w Afryce zaczęły napotykać na zor
ganizowany opór. W 1445 r. Infant postawił na czele wyprawy znanego nam już 
Gonçalo da Sintra. Zurara poświęcił jego śmierci osobny rozdział swojej kroni
ki16. Da Sintra miał za zadanie dotrzeć jak najdalej do Gwinei, czyli do „Kraju 
Czarnych”. Jednakże, po osiągnięciu Przylądka Białego postanowił chwytać nie
wolników. Uczynił to wbrew radom towarzyszy. Skierował karawelę na wyspę 

10 Zurara — Soares, s. 120–121; Zurara — Bourdon, s. 99.
11 Zurara — Soares, s. 134; Zurara — Bourdon, s. 104.
12 Zurara — Soares, s. 138–139; Zurara — Bourdon, s. 107.
13 Zurara — Soares, s. 151; Zurara — Bourdon, s. 111–112.
14 Zurara — Soares, s. 146–147, 149; Zurara — Bourdon, s. 110–111.
15 Zurara — Soares, s. 339; Zurara — Bourdon, s. 179–180.
16 Zurara — Soares, s. 155–162; Zurara — Bourdon, s. 113–116.
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Arguim, lecz miejscowi byli już ostrzeżeni. W opuszczonej wiosce znaleziono 
tylko jedną dziewczynkę. Portugalczycy ruszyli więc ku sąsiedniej wyspie — 
Tider. Tłumacz wyprawy, niewolnik pochodzenia azeneskiego, skorzystał z okazji 
i uciekł do swoich. Azenegowie byli więc nie tylko ostrzeżeni, ale otrzymali do
kładne informacje o przeciwniku. Nie dowierzali jednak temu, co im opowiadał 
zbiegły tłumacz. Jeden śmiałek udał się na karawelę i dał do zrozumienia, że chce 
płynąć do Portugalii. Trzymano go pod strażą, ale nocą zdołał uciec i potwierdził 
informacje tłumacza. Pomimo tych wydarzeń Gonçalo da Sintra popłynął łodzią 
na jedną z wysp. Towarzyszyło mu dwunastu najlepszych ludzi. Pobyt na wyspie 
przedłużył się ze względu na przypływ. Po jego ustąpieniu Portugalczycy postano
wili wrócić na karawelę, zostali jednak nagle zaatakowani. Według Zurary walka 
była nierówna. „Maurów było dwustu, a udzielenie naszym pomocy było niemoż
liwe. Zostali więc rozsiekani”. Walczyli wprawdzie dzielnie, zadali wrogom stra
ty, ale nie sprostali przewadze przeciwników. Zginął Gonçalo da Sintra i siedmiu 
jego towarzyszy. Zurara przytacza imiona czterech z nich. Byli to dwaj paziowie 
Infanta: Lopo Caldeira i Lopo de Alvelos, sługa strzemienny Infanta Jorge i pilot 
karaweli Alvaro Gonçalves, a ponadto trzej bezimienni majtkowie z załogi żeglar
skiej. „Zresztą — dodał kronikarz — nie chcę czynić żadnej różnicy między nimi. 
Bo wszyscy zginęli w walce, nie ustępując pola. Bo chociaż paziowie i sługa strze
mienny umieli pływać, nie chcieli opuścić swego kapitana, u boku którego znaleźli 
śmierć”. Z innego fragmentu kroniki wiemy, że da Sintra nie umiał pływać. Zurara 
uczynił jednak znamienną różnicę między poległymi, pomijając imiona majtków, 
ludzi niższej kondycji społecznej. Kończąc opis śmierci tych ośmiu ludzi zamieścił 
zdanie modlitewne po łacinie: Habeat Deus animam quam creavit et naturam quod 
suum est17. Pięciu ludzi z załogi zdołało powrócić na karawelę. Po takiej stracie 
załoga powróciła do Portugalii.

To samo wydarzenie zostało opisane nieco inaczej przez Diogo Gomesa. Oto 
da Sintra i towarzysze wylądowali na wyspie Tider i zaatakowali „Saracenów–
Azenegów”, którzy rozbiegli się w popłochu. Gonçalo da Sintra w pogoni za ko
bietami wbiegł do wody, a one obrzuciły go błotem tak, że nic nie widział. Wtedy 
dopadli go mężczyźni i zabili. Pozostali Portugalczycy powrócili na karawele i od
płynęli do kraju18.

Ważniejsze, niż różnice w opisie tego wydarzenia, wydaje się jednak podo
bieństwo. W obu wypadkach mamy do czynienia z relacjami o śmierci konkret
nych ludzi, wymienianych z imienia. Zurara wymienił tylko kilku z nich, Gomes 
zapamiętał tylko dowódcę. Imion majtków nikt nie zanotował.

Śmierć da Sintry wywarła na kronikarzu duże wrażenie, ale poległy rycerz 
nie nadawał się na wzorowego bohatera. Nie zastosował się przecież do instrukcji 
Infanta, wolał chwytać niewolników, niż płynąć do Gwinei. Na dworze lizbońskim 

17 Zurara — Soares, s. 162; Zurara — Bourdon, s. 116 i nota 3.
18 D. G o m e s, s. 23.
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analizowano przyczyny tego niepowodzenia i śmierci dowódcy oraz siedmiu człon
ków wyprawy. Zurara zebrał i przytoczył te wnioski. Wedle autor trzeba: trzymać 
się instrukcji, pilnować zakładników i tłumaczy, nie ufać przybyszom, jakikolwiek 
byłby podawany przez nich powód wizyty na karaweli, korzystać z rad otoczenia, 
nie schodzić na ląd, jeśli się wie, że wróg ma dokładne informacje, wreszcie uwa
żać na przypływy, szczególnie jeśli nie umie się pływać19.

Wnioski te nie uchroniły Portugalczyków przed następnymi stratami. Kolejna 
wyprawa w 1445 r. przebiegała podobnie jak wcześniejsze. Łapano niewolników, 
a stawiających opór zabijano20. Jednakże, po początkowych sukcesach, zakończyła 
się ona klęską. Portugalczycy popłynęli łodziami do tej samej wyspy Tider, wy
lądowali i rozproszyli się w poszukiwaniu zdobyczy. Zostali wtedy zaatakowani 
przez liczną grupę Berberów, dobrze przygotowanych do walki. Zaczęli się cofać 
ku łodziom. W panice część Portugalczyków zdołała odpłynąć dwoma łodziami, 
ale trzecia — wyciągnięta na brzeg — nie dała się zepchnąć do wody. Ci, którzy 
umieli pływać, rzucili się uciekać wpław i uratowali życie. Siedmiu pozostałych na 
lądzie, porzuconych przez towarzyszy, zginęło w walce21. Zurara modlił się za ich 
dusze, wyrażał żal, przypominał, że przyczyną śmierci była ich nieostrożność, lecz 
imion poległych nie zanotował. Wzywał natomiast do ich pomszczenia22.

Odpowiedzią na tę porażkę była wyprawa czternastu karawel pod zwierzch
nictwem Lançarote. Po wahaniach i naradach zaatakowano „Maurów” na wyspie 
Tider. Oddział liczył ponad 300 bardzo dobrze uzbrojonych ludzi — dyspono
wał kuszami, łukami, pikami i oczywiście mieczami. Miał też chorągiew wypra
wy krzyżowej23. Napotkany na wyspie oddział Afrykanów został rozproszony. 
Część z nich uciekła wpław, ośmiu zabito, czterech wzięto do niewoli. Spośród 
Portugalczyków ciężkie rany otrzymał jeden „człowiek z Lagos”, który chciał się 
wyróżnić i atakował wrogów zbyt śmiało. Zmarł na statku w drodze powrotnej do 
Portugalii. „Oby Bóg nasz Pan przyjął jego duszę do towarzystwa świętych” — 
modlił się za niego Zurara24.

Inna grupa karawel wyruszyła nieco później od poprzedniej i także zaata
kowała Maurów na Tider. Ci zaś bili się bardzo dzielnie „bo bronili swoich ko
biet i dzieci, i co więcej — by ocalić swoje życie”. W walce poległo dwunastu 
Afrykanów, inni zostali zmuszeni do ucieczki. W pogoni zabito jeszcze wielu 
z nich, wzięto też 57 jeńców. Po tej wygranej rozpoczęło się plądrowanie wsi 
i  zabijanie opornych25.

19 Zurara — Soares, s. 163–167; Zurara — Bourdon, s. 116–118.
20 Zurara — Soares, s. 218, 236–238; Zurara — Bourdon, s. 139, 145, 150.
21 Zurara — Soares, s. 264–268; Zurara — Bourdon, s. 153–154.
22 Zurara — Soares, s. 269–272, 287–288; Zurara — Bourdon, s. 155–156, 162.
23 Zurara — Soares, s. 308; Zurara — Bourdon, s. 167.
24 Zurara — Soares, s. 309–310; Zurara — Bourdon, s. 168.
25 Zurara — Soares, s. 321–323; Zurara — Bourdon, s. 171–172.
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Tak więc w 1445 r. ośrodkiem oporu Berberów (rybaków Azenegów, być mo
że wspieranych przez nomadów z Sahary) były okolice Arguim, a szczególnie wy
spa Tider. Zginęło tam więcej Afrykanów, ale polegli także pierwsi Portugalczycy.

W czasie jednej z wypraw na wybrzeże Afryki zasiedlone przez Berberów do
szło do wydarzenia, którego okrucieństwo wywarło wrażenie nawet na Zurarze, 
zazwyczaj przyjmującego śmierć tubylców jako oczywistą konsekwencję wypraw. 
Portugalczycy wysiedli na ląd w okolicy przylądka zwanego wtedy św. Anny, 
w połowie wybrzeża między Arguim a ujściem Senegalu. Schwytali i prowadzili 
ze sobą niewolników, gdy jedna z kobiet odmówiła dalszego marszu, rzuciła się 
na ziemię i opierała się, chociaż ciągnięto ją za włosy i za nogi. Wobec oporu 
związano ją i pozostawiono na miejscu, by powrócić po nią nazajutrz, gdy łowy 
będą skończone. Okazało się jednak, że zabrakło czasu by zabrać związaną kobietę 
i pozostawiono ją w zaroślach na pewną i okrutną śmierć26.

Od wypraw z 1444 r. — Nuno Tristão do „Ziemi Czarnych” i następnie Dinisa 
Diasa do Przylądka Zielonego — Portugalczycy docierali już do wybrzeży zasie
dlonych przez ludność murzyńską27. Tam właśnie postanowił popłynąć Gomes 
Pires po rejzie w okolicach Arguim. Otwierało to nowy etap walk Europejczyków 
z Afrykanami. Czarni mieszkańcy ziem rozciągających się na południe od ujścia 
Senegalu byli o wiele liczniejsi niż berberyjscy Azenegowie, lepiej zorganizowani 
— w wodzostwa i wczesne formy państw28. Mogli więc stawiać bardziej zaciekły 
opór atakującym ich Portugalczykom. Odkrywcy zwrócili ponadto uwagę na lep
sze uzbrojenie „Gwinejczyków” oraz na silniejszą budowę ich ciał — co czyniło 
ich w boju bardziej niebezpiecznymi29. Walczyli i zbiorowo i indywidualnie, broni
ły się nawet kobiety budząc podziw swą siłą i determinacją oporu30. Ale największe 
znaczenie miała organizacja walki Afrykanów, przemyślne metody działania i za
sadzki31. Widząc tak zorganizowaną obronę Portugalczycy często wycofywali się 
bez walki32. Zetknęli się tam ponadto z nowym niebezpieczeństwem — z zatrutymi 
strzałami, które budziły w nich grozę33. Porywanie ludzi było w „Ziemi Czarnych” 

26 Zurara — Soares, s. 413–414; Zurara — Bourdon, s. 205.
27 A  T e i x e i r a  d a  M o t a, Cronologia e âmbito das viagens portuguesas de descoberta na 

Africa Ocidental, de 1445 a 1462, „Boletim Cultural da Guiné Portuguesa”, t. II 1947, 3. 315–341, podróże 
Nuno Tristão i Dinisa Diaza, s. 315–316. Zurara — Soares, s. 171–177; Zurara — Bourdon, s. 120–125.

28 M. T y m o w s k i, The Origins and Structures of Political Institutions in Pre–Colonial Black 
Africa, Lampeter–New York 2009, s. 10–11, 128–135; J. B o u l e g u e, Le grand Jolof (XIIIe–XVIe 
siècle), Paris 1987, s. 37–75.

29 Zurara — Soares, s. 175–177, 244, 340–344, 417–419, 435–436; Zurara — Bourdon, s. 122–
124, 147, 180–181, 206, 212; D. G o m e s, s. 27, 29

30 Zurara — Soares, s. 495–496; Zurara — Bourdon, s. 242.
31 Zurara — Soares, s. 420, 425, 427; Zurara — Bourdon, s. 207–209.
32 Zurara — Soares, s. 365–366, 418, 427–428; Zurara — Bourdon, s. 189, 206, 209.
33 Zurara — Soares, s. 365–366, 418–419, 436, 496–497; Zurara — Bourdon, s. 189, 206, 212, 243; 

D. G o m e s, s. 29.
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bardziej niebezpieczne i mniej owocne niż wśród Berberów. Najgłośniejszym 
echem odbiła się śmierć Nuno Tristão w 1446 r. oraz śmierć duńskiego rycerza 
Valarte w roku następnym. Zurara poświęca tym wydarzeniom wiele miejsca spo
rządzając bardziej szczegółowe opisy.

Wyjątkowo emocjonalnie kronikarz żegnał Nuno Tristão, jednego z najwybit
niejszych kapitanów okresu wczesnych wypraw. Jest prawdopodobne, że kronikarz 
posłużył się raportem z niefortunnej wyprawy z 1446 r. sporządzonym przez Aires 
Tinoco, pisarza okrętowego karaweli Nuno Tristão34. Raport miał jednak charak
ter oficjalny, a Zurara uzupełnił jego tekst dając wyraz swoim uczuciom. „Z całą 
pewnością — pisał — nie mógłbym o tym mówić bez przelewania łez, jeśli bym 
nie wiedział, że dzięki medytacjom nad tajemnicami boskimi dusza jego cieszy się 
wieczną szczęśliwością”.

Za życia Nuno Tristão był zdaniem Zurary „szlachetnym rycerzem”. Doskonale 
rozumiał pragnienia i zamiary Infanta Henryka, gdyż był od dzieciństwa wycho
wany w jego domu. Po śmierci rycerza Zurara pisał o jego duszy nieśmiertelnej 
i o chwale niebieskiej należnej wszystkim tym, którzy zmarli w Afryce w służbie 
Bożej35. Wstęp do rozdziału poświęconego śmierci Nuno Tristão jest więc poże
gnaniem tego rycerza, świadectwem jego ziemskich zasług i nieśmiertelnej sławy, 
jak też nadzieją na nagrodę, którą odbierze w niebie. Dopiero po tej części następu
je drobiazgowy opis wyprawy36.

Po opłynięciu Przylądka Zielonego Nuno Tristão dotarł do ujścia rzeki, którą 
identyfikuje się w literaturze z Salum. Na wodę rzucono z karaweli dwie łodzie, 
które popłynęły w górę rzeki z 22 ludźmi. Żeglarze nie zeszli jeszcze na ląd, gdy 
otoczyło ich dwanaście łodzi z około 70–80 Gwinejczykami, z pewnością z ple
mienia Sererów, uzbrojonymi w łuki. Jedna z nich wyprzedziła przybyszów, jej za
łoga wysiadła na brzeg i ostrzelała ich z lądu. Inne łodzie otoczyły Portugalczyków 
na wodzie. Rażono ich ze wszystkich stron zatrutymi strzałami. Czterech z nich 
zmarło już w łodziach, inni — w tym ranni — zdołali dotrzeć do karaweli. Jednak 
byli ostrzeliwani tak gęsto, że załoga nie mogła podnieść kotwicy. Odcięto ją 
w końcu, porzucono puste łodzie i zdołano uciec. Spośród 22 ludzi z łodzi ura
towało się tylko dwóch. Reszta zmarła od zatrutych strzał, „gdyż trucizna była 
przygotowana z taką znajomością rzeczy, że wystarczało, aby z lekkiego zranienia 
popłynęło trochę krwi, aby doprowadzić do śmierci tych ludzi”. Wśród zabitych 
był Nuno Tristão i rycerze João Correia, Duarte de Holanda, Estevão de Almeida, 

34 Zurara — Bourdon, s. 237, nota 1; A. Y. D i a s  D i n i s, Vida e Obras de Gomes Eanes 
de Zurara, Lisboa 1949, s. 407; F. D u a r t e, O Descobrimento da Guiné. Aires Tinoco. Um heroi igno
rado, „Boletim Cultural da Guiné Portuguesa”, t. VII, 1952, s. 645–654; G. C o u t i n h o, Nuno Tristão 
e o Mar de Sargaço, „Boletim Cultural da Guiné Pottuguesa”, t. IV, 1949, s. 1–4. 

35 Zurara — Soares, s. 482–483; Zurara — Bourdon, s. 237.
36 Zurara — Soares, s. 484–491; Zurara — Bourdon, s. 238–241; A  T e i x e i r a  d a  M o t a, 

A Descoberta da Guiné, „Boletim Cultural da Guiné Portuguesa”, t. I , 1946, s. 22–65.
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Diogo Machado — wszyscy szlachetnie urodzeni, młodzi i wychowani na dworze 
Infanta, „nie licząc marynarzy i innych ludzi załogi”.

Z siedmiu ludzi, którzy pozostali na statku, dwóch zostało rannych, gdy pró
bowali podnieść kotwicę i zmarło. Życie uratowało pięciu plus dwóch z załóg ło
dzi, w sumie siedem osób. Byli wśród nich: chłopiec okrętowy (majtek), bardzo 
mało obeznany ze sztuką żeglowania i paź Infanta, wspomniany Aires Tinoco, 
pełniący rolę pisarza okrętowego, ponadto młody Gwinejczyk wzięty kiedyś do 
niewoli i uczestniczący w wyprawie oraz dwaj bardzo młodzi chłopcy, pomocnicy 
poległych giermków. Karawela kierowana przez dwóch niedoświadczonych mło
dzieńców (majtka i pisarza) żeglowała przez dwa miesiące i pomimo ogromnych 
trudności dotarła do Portugalii. Marynarze przynieśli Infantowi wieść o śmierci 
Nuno Tristão i innych członków załogi, budząc wielki smutek księcia. Ciała zabi
tych, w tym dowódcy wyprawy, wrzucili do morza. Zurara pocieszał siebie i czy
telników, że pomiędzy pochowaniem w ziemi lub w morzu, gdzie „ciało znajdzie 
swój grób w brzuchach ryb”, nie ma różnicy. Na Sądzie Ostatecznym liczyć się bę
dą bowiem nasze czyny. Powołując się na bullę papieską z 19 grudnia 1442, przy
znającą odpust tym, którzy polegli w Afryce, Zurara wyrażał pewność, że Nuno 
Tristão i jego towarzysze zostaną zbawieni37.

W czasie następnej wyprawy, w 1446 r., Alvaro Fernandes dotarł do Cabo dos 
Mastos — między Przylądkiem Zielonym a ujściem Salum. Był to teren zasiedlony 
przez tych samych Sererów, którzy zabili Nuno Tristão. Portugalczycy dotarli do 
wioski, której mieszkańcy wyszli z chat przygotowując się do walki. Był wśród 
nich wojownik wyróżniający się postawą, uzbrojony w oszczep i wielką tarczę. 
Alvaro Fernandes ocenił, że był to naczelnik wsi, i jego właśnie postanowił zabić. 
Zaskoczył go nagłym atakiem i przeszył ciosem lancy. Tarczę i oszczep zabrał 
i przekazał Infantowi jako trofeum. Jednakże Portugalczycy nie odważyli się za
atakować wsi i wrócili na karawelę. Popłynęli potem wzdłuż wybrzeża i dotarli do 
ujścia trudnej do zidentyfikowania rzeki, zapewne między Casamansa i Cacheu. 
Jak zwykle ruszyli łodzią w górę rzeki i zostali zaatakowani przez kilka łodzi 
Gwinejczyków. Bojąc się zatrutych strzał i oszczepów zaczęli uciekać ku karawe
li, ale gdy jedna z łodzi afrykańskich wyprzedziła inne w pogoni, Portugalczycy 
zrobili zwrot i ją zaatakowali. W walce ranny został w udo dowódca — Alvaro 
Fernandez. Ale mając już doświadczenie z takimi ranami, wyrwał sobie szybko 
strzałę, umył ranę uryną, potem oliwą i antidotum, które miał ze sobą. Nie umarł, 
chociaż chorował kilka dni38. 

W tymże roku 1446 ruszyła do Afryki kolejna wyprawa złożona z dziewię
ciu karawel. Kilka z nich dopłynęło do ujścia rzeki, położonego na południe od 
Przylądka Zielonego. Być może była to Rio Grande (obecnie jedno z odgałęzień 
rzeki Geba) lub Casamansa, albo nawet Gambia. Na ląd zeszło piętnastu ludzi 

37 Zurara — Soares, s. 488–490; Zurara — Bourdon, s. 240.
38 Zurara — Soares, s. 493–497; Zurara — Bourdon, s. 241–243.
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z Diogo Afonso na czele. Gdy śmiałkowie weszli w gęsty las, zostali zaatakowani 
przez Gwinejczyków uzbrojonych w łuki i oszczepy. Pięciu ludzi zostało zabi
tych na miejscu, wśród nich — jak podaje Zurara — było dwóch Portugalczyków 
i trzech cudzoziemców; ponadto dwaj byli ranni. O stratach strony afrykańskiej 
kronikarz nie wspomina. Z pomocą walczącym przyszedł jeden z kapitanów, do
świadczony uczestnik innych wypraw. Wszyscy wycofali się walcząc w odwro
cie. Zurara wymienia jeszcze cztery imiona rycerzy zasłużonych w tym starciu. 
Niebezpieczeństwo było tak duże, że postanowiono wrócić na karawelę i pozo
stawić ciała zabitych, które „zostały wśród gąszczu tych drzew, a ich dusze mogły 
już kontemplować sprawy innego świata”. Podniosłe słowa kronikarza pozostają 
w sprzeczności z przyziemną i smutną koniecznością porzucenia ciał. Polegli nie 
byli zapewne wybitnymi członkami wyprawy, skoro Zurara nie podał nawet ich 
imion, koncentrując uwagę na tych, którzy skutecznie walczyli i uszli z życiem39.

Chcąc powetować sobie niepowodzenie, uczestnicy wyprawy postanowili 
w drodze powrotnej zaatakować „Maurów” i wzięli 48 jeńców w pobliżu wyspy 
Arguim. Jedna z karawel popłynęła ku Wyspom Kanaryjskim, gdzie pochwyco
no dwie kobiety. Wywiązała się walka, w której zasłużył się szczególnie Diogo 
Gonçalves, zabijając z kuszy siedmiu Kanaryjczków , w tym jednego z ich „kró
lów”. Jedna z kobiet zmarła na karaweli zanim statek dotarł do Portugalii40.

W końcowych rozdziałach kroniki Zurara opisuje próby nawiązania handlu 
z Afrykanami. Zmianę postępowania zalecał Infant Henryk, widząc brak perspek
tyw dalszej działalności rabunkowej41. Próby te były początkowo nieudane. Często 
rozpoczynano handel, ale wypadki toczyły się tak, że w końcu wybuchały walki. 
W czasie jednego z takich starć jeden Portugalczyk został ciężko ranny i zmarł 
kilka dni później na statku, w drodze powrotnej42.

Śmiertelną ofiarą walk z Afrykanami był także duński rycerz Valarte, któ
ry przybył do Portugalii chcąc walczyć z Maurami. Za zgodą Henryka Żeglarza 
w 1447 r. udał się do Afryki. Jego karawela dotarła do ziem Sererów nad rzeką 
Salum43. Dochodziło tam już wcześniej do krwawych walk. Valarte otrzymał za
danie nawiązania z tamtejszym władcą lub naczelnikiem kontaktów pokojowych. 
Wiózł list Infanta dotyczący spraw wiary. Na karaweli był tłumacz. Po dotarciu na 
miejsce Valarte porozumiał się z lokalnym naczelnikiem o imieniu Guitenya, uzna
jącym , jak się okazało, władzę zwierzchnią wyższej rangi naczelnika lub władcy, 

39 Zurara — Soares, s. 503–504; Zurara — Bourdon, s. 246–247.
40 Zurara — Soares, s. 504; Zurara — Bourdon, s. 247.
41 Zurara — Soares, s. 527–528; Zurara — Bourdon, s. 255; D. G o m e s, s. 25; Le Navigazioni 

atlantiche del Veneziano Alvise Da Mosto, wyd. T. G a s p a r r i n i  L e p o r a c e, [w:] Il Nuovo 
Ramusio, t. V, Roma 1966 [dalej cyt.: Ca da Mosto — Leporace], s. 11–13; wyd. pol.: A. C a’ d a 
M o s t o, Podróże do Afryki, przeł. J. S z y m a n o w s k a, oprac. M. T y m o w s k i, Gdańsk 1994 [dalej 
cyt.: Ca da Mosto, Podróże], s. 7–8.

42 Zurara — Soares, s. 365–366, 508–513, 530; Zurara — Burdon, s. 189, 249–251, 256.
43 A. T e i x e i r a  d a  M o t a, A Descoberta, s. 298–301.
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zwanego Boor44. Zatem Valarte dotarł do peryferyjnego obszaru jakiegoś wodzo
stwa Sererów. Chciał pokazał list owemu Boor’owi, lecz powiedziano mu, że to
czy on wojnę w głębi kraju i kontakt z nim jest niemożliwy. Udało się natomiast 
nawiązać z Guitenyą handel kością słoniową. Jednak mieszkańcy wioski zbierali 
się na kolejne narady i wiecując nie mogli porozumieć się co do dalszego postę
powania wobec przybyszów. Pojawili się ludzie przeciwni kontaktom, obdarzeni 
prestiżem wśród miejscowych, zwani Satam i Minef. Ten drugi był zapewne kapła
nem. Z kolei kuzyn Guitenyi — Amallam popierał handel, ale chciał wyprzeć swe
go krewnego i zająć jego miejsce. Dopóki Guitenya był na miejscu, gwarantował 
przybyszom bezpieczeństwo. Nieświadomy złożoności sytuacji Valarte poprosił go 
o więcej kości słoniowej. Gdy Guitenya udał się na polowanie, wiecujący miesz
kańcy przychylili się do zdania Satama i Minefa. Do niespodziewanego ataku wy
brali moment, gdy łódź Valarte i towarzyszących mu Portugalczyków podpłynęła 
zbyt blisko plaży i osiadła na mieliźnie. O szybkiej ucieczce nie było mowy. Tylko 
jeden z członków załogi rzucił się do wody i dopłynął do karaweli. Oglądając się, 
widział jednego z Portugalczyków już zabitego, a Valarte i pozostałych towarzy
szy jeszcze walczących. Nigdy ich później nie widziano. Kapitan karaweli Fernão 
Afonso podjął decyzję o natychmiastowym powrocie do Portugalii.

Zurara opisał rokowania, handel i śmierć Valarte oraz innych członków wy
prawy bardzo dokładnie. Zapewne posługiwał się raportem spisanym po powrocie, 
w tym najwyraźniej relacją pływaka, który umknął śmierci. Pomimo dokładności 
opisu Zurara zanotował tylko imię Valarte i kapitana, który nie zginął. Inni polegli 
pozostali bezimienni. Imię duńskiego rycerza i okoliczności jego śmierci podawał 
potem Diogo Gomes oraz João de Barros45.

Opisana tak obszernie katastrofa ekspedycji Valarte kończy w kronice Zurary 
wiadomości o śmierci Portugalczyków i innych Europejczyków w ich służbie, 
oraz o śmierci Afrykanów w czasie najdawniejszych wypraw odkrywczych, mię
dzy 1434 a 1447 r. Porównanie tej kroniki z innymi opisami wczesnych wypraw 
i relacjami ich uczestników świadczy o jednostronności jej autora. Przekazał on 
bardzo wiele informacji, ale wyłącznie na temat śmierci w wyniku walk pomiędzy 
Europejczykami a Afrykanami; ponadto przytoczył kilka wiadomości o śmierci 
niewolników, którzy nie znieśli swej niedoli.

W relacji i wspomnieniach Diogo Gomesa, rycerza, który osobiście uczest
niczył w wyprawach do Afryki, pojawiają się inne przyczyny śmierci, niż walki. 
Gomes owszem, podziwiał i pochwalał zdobywców, pisał o tych, którzy pole

44 Ibidem, s. 302–304; całość opisu wyprawy: Zurara — Soares, s. 53–543; Zurara — Bourdon, 
s. 257–262. Vide też: M. T y m o w s k i, Why did Valarte die? Death of a Danish Knight Daring an 
Expedition to West Africa in mid 15th Century, „Acta Poloniae Historica”, t. XXVIII, 2008, s. 61–74.

45 D. G o m e s, s. 31; J. d e  B a r r o s, Ásia. Dos feitos que os Portugueses fizeram no descobri
mento e conquista dos mares e terras do Oriente. Primera decada, wyd. VI przygotował H. C i d a d e, 
przypisy M. M ú r i a s, Lisboa 1945 [dalej cyt: Barros — Cidade], s. 63–65.
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gli46. Zabicie przeciwnika było dla niego zasługą godną uznania47. Ale do przy
czyn śmierci w Afryce dodał choroby i trudny do zniesienia klimat, o których 
Zurara w ogóle nie wspominał. Gomes opisał szczegółowo wyprawę z 1456 r. 
nad Gambię i Rio Grande, w której sam uczestniczył48. Był to już czas handlu, 
a nie walk. Wedle Gomesa złagodzone zostały konflikty nawet z tymi naczelnika
mi afrykańskimi, którzy obwiniani byli wcześniej o zabijanie Portugalczyków49. 
W czasie wyprawy dwie karawele zakotwiczyły bliżej ujścia Gambii, a on sam 
na trzeciej popłynął w górę rzeki aż do Cantor, ostatniego miejsca przed bystrzy
nami, do którego mogły docierać karawele50. Handel, rozmowy i zbieranie in
formacji trwały tam dosyć długo. Ludzie z załogi Gomesa byli bardzo zmęczeni 
upałem. Dlatego karawela odpłynęła ku dwóm pozostałym. Okazało się, że na 
jednej zmarło już dziewięciu ludzi, kapitan był ciężko chory, a z pozostałych 
ludzi tylko trzech było zdrowych. Na drugim statku, kotwiczącym u ujścia rzeki, 
zmarło pięciu ludzi51.

Karawele były okrętami niewielkich rozmiarów. Ich załogi liczyły od 20 do 
30 ludzi52. Straty spowodowane chorobami, opisane przez Diogo Gomesa, były 
więc bardzo duże, nawet większe, niż w przypadku walk.

O chorobach jako przyczynie śmierci pisał także Wenecjanin Alvise da Ca 
da Mosto. W relacji z drugiej podróży z 1456 r., we fragmencie dotyczącym żeglu
gi w górę Gambii, autor wspominał o śmierci jednego z marynarzy, „który od wielu 
dni cierpiał na febrę”53. Śmierć ta bardzo zasmuciła załogę. Marynarza pochowano 
na rzecznej wyspie, a ponieważ miał imię Andrzej, wyspę tę nazwani imieniem 
św. Andrzeja. Ca da Mosto pisał o febrze, gorączce i biegunce jako chorobach spo
wodowanych upałem i nieznanym pożywieniem. W czasie żeglugi po Gambii, po 
jedenastu dniach od wpłynięcia w górę rzeki, choroby te nękały wielu marynarzy54. 

Trudno przypuszczać, by członkowie wypraw opisywanych wcześniej przez 
Zurarę nie borykali się z chorobami i spowodowaną przez nie śmiercią. Być może 
rejzy rabunkowe trwały krócej niż wyprawy handlowe, ale liczba dni spędzonych 
nad Gambią podana przez Gomesa i Ca da Mosto również była niewielka. Bardziej 
prawdopodobne jest to, że dla Zurary śmierć w boju była chwalebna i godna odno
towania, natomiast zgon w wyniku choroby chwały nie przynosił, zatem nie był dla 
kronikarza godny wzmianki. 

46 D. G o m e s, s. 29, 31.
47 Vide przypis 6.
48 A. Te i x e i r a  d a  M o t a, A Descoberta, s. 470–492 (identyfikacja rzek); D. G o m e s, s. 33–45.
49 D. G o m e s, s. 31, 35, 43.
50 A. T e i x e i r a  d a  M o t a, A Descoberta, s. 481–484.
51 D. G o m e s, s. 41.
52 Zurara — Soares, s. 486; Zurara — Bourdon, s. 239 (załoga złożona z 29 ludzi); P. C h a u n u, 

L’Expansion européenne du XIIIe au XVe siècle, Paris 1969, s. 284–288.
53 Ca da Mosto — Leporace, s. 96; Ca da Mosto — Podróże, s. 65.
54 Ca da Mosto — Leporace, s. 101–102; Ca da Mosto — Podróże, s. 68.
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Ca da Mosto, podobnie jak Gomes, nie był tak jednostronny. Odnotował 
śmierć zadaną w walce, chociaż jako kupiec starał się unikać konfliktów zbroj
nych. W przypadku agresji starał się uciec, a bronił się tylko w razie konieczno
ści. W czasie pierwszej podróży w 1455 r. dotarł do rzeki Salum i okolic zasie
dlonych przez Sererów, którzy konsekwentnie odrzucali propozycje nawiązania 
kontaktów. Nie inaczej stało się w przypadku wyprawy Ca da Mosto. Po dotarciu 
do Salum postanowiono wysłać na ląd tłumacza. Wiedziano, że jego zadanie jest 
niebezpieczne. Łódź dowiozła go do plaży i wycofała się na głęboką wodę. Wtedy 
z nadbrzeżnego lasu wyszło wielu uzbrojonych Afrykanów. Po krótkiej rozmowie 
z tłumaczem rzucili się na niego i zabili. Przerażony Ca da Mosto widząc, że han
del z tymi ludźmi jest niemożliwy, czym prędzej odpłynął55. Karawele skierowały 
się na południe i dotarły do Gambii. Wysłano na zwiady łódź z rozkazem uciecz
ki w razie niebezpieczeństwa. Obawiano się szczególnie zatrutych strzał. Do ło
dzi zbliżyły się czółna z 20–30 Afrykanami, którzy ograniczyli się do obserwacji 
przybyszów. Nazajutrz trzy karawele ruszyły w górę rzeki, gdzie zostały otoczo
ne przez piętnaście dużych czółen z około130–150 uzbrojonymi ludźmi. Zaczęli 
oni ostrzeliwać statki z łuków. Odpowiedziano strzałami z czterech bombard, lecz 
nie wyrządzono szkód atakującym. Za to kusze okazały się bronią śmierciono
śną. Jeden z Afrykanów, trafiony w pierś, padł martwy. Nie ostudziło to jednak 
bojowego zapału jego towarzyszy. Ponieważ strzały z kusz przyniosły im dalsze 
straty, wszystkie czółna zaatakowały najmniejszą z karawel, starając się oddzielić 
ją od pozostałych. Te jednak ruszyły z odsieczą i odparły Afrykanów. Ca da Mosto 
nie podał wiadomości o śmierci któregokolwiek z członków wyprawy. Gdy walka 
wygasła, tłumacze zaczęli krzyczeć do Afrykanów i wyjaśniać pokojowe zamiary 
przybyszów. Jedno z czółen zbliżyło się do karawel. Załoga stwierdziła, że miej
scowi wiedzą już o Europejczykach i ich handlu nad Senegalem. Wiedzą, że kupu
ją oni niewolników, którzy potem znikają. Sądzą więc, że przybysze są ludożerca
mi i nie chcą z nimi żadnego kontaktu, owszem, chcą ich wszystkich pozabijać56. 
W tej sytuacji karawele odpłynęły do Portugalii.

Tak oto śmierć ponieśli Afrykanie również z rąk tych Europejczyków, któ
rzy jako kupcy walczyć nie chcieli, lecz zostali do tego zmuszeni. Był to rezultat 
mylnych i okropnych — ale uzasadnionych agresją wczesnych wypraw — wieści 
o Europejczykach, krążących wśród Afrykanów. 

We wspomnieniach Diogo Gomesa, poza opisywanymi wyżej przypadka
mi utraty życia w walce lub w rezultacie chorób, jest jeszcze opis sytuacji, która 
śmiercią się nie skończyła, chociaż była ona bardzo blisko. Oto autor źródła wi
dział potężny prąd morski, połączony z przypływem i wielkimi falami, które ude
rzyły w karawele tak silnie, że zerwały się kotwice. Wzbudziło to wielką trwogę 
załóg, lecz szczęśliwie ani karawele, ani nikt z ludzi nie utonął. 

55 Ca da Mosto — Leporace, s. 77–78; Ca da Mosto — Podróże, s. 55.
56 Ca da Mosto — Leporace, s. 83–85; Ca da Mosto — Podróże, s. 57–59.
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Opis takiej sytuacji zakończonej zatonięciem statku pozostawił kupiec z Brugii, 
Eustachy Delafosse, który popłynął do Afryki Zachodniej w 1480 r. Nieco wcze
śniej płynął tam inny statek z niejakim Henrym, faktorem kupca z Brugii Thomasa 
Perrota. Za Przylądkiem Białym statek ten dostał się w bardzo groźny wir morski 
i zatonął. Ludzie z załogi wydostali się na ląd szalupą i skierowali się do Rio de 
Ouro, ale tam zginęli w walce z Maurami. Delafosse zdołał ominąć ten wir57. Jest 
zastanawiające, że w innych analizowanych przez nas źródłach nie ma opisów ka
tastrof morskich, zatonięć karawel i śmierci z tym związanej. 

* * *

Przytoczony wyżej materiał źródłowy z całą pewnością nie jest więc wyczerpu
jący, jest natomiast w różnym stopniu jednostronny. Trudno ocenić, która z przyczyn 
śmierci Europejczyków występowała najczęściej. Można przypuszczać, że w okre
sie najwcześniejszych wypraw, które miały charakter łupieski, najczęściej zdarzała 
się śmierć w walce. W późniejszym czasie przeważały inne przyczyny śmierci. Po 
stronie europejskiej były to choroby wywoływane uciążliwym klimatem i innym od 
europejskiego pożywieniem. Afrykanie — jak Europejczycy — początkowo ginęli 
przede wszystkim w walce. Jeśli porywano ich do niewoli, umierali też z powodu 
różnicy pożywienia i klimatu w Portugalii. Przyczyną śmierci był także stan psy
chiczny porwanych, uczucie rozpaczy, tęsknota za rodziną. O śmierci brańców na 
statkach w drodze do Portugalii, gdy te uczucia były najsilniejsze, mamy tylko poje
dyncze informacje58. Sądząc po stresie i straszliwych warunkach takiej podróży z po
wodu stłoczenia jeńców, musiała to być śmierć częsta, tyle tylko, że nie interesowała 
ona autorów źródeł i z ich punktu widzenia nie była ona warta odnotowania.

Albowiem śmierć człowieka przeżywano w różny sposób, zależnie od wielu 
czynników. Przede wszystkim różnie traktowano śmierć swoich ludzi i Afrykanów. 
Przeciwieństwo swój — obcy było bardzo silnie odczuwane. Po drugie inaczej 
traktowano śmierć ludzi wybitnych a inaczej osób z ludu, niemających wysokiej 
pozycji społecznej, ani majątkowej, ani prestiżowej.

Przypadki zgonów wybitnych rycerzy, dowódców wypraw i kapitanów statków 
opisywane były najobszerniej. Dotyczy to szczególnie śmierci Gonçalo da Sintra, Nuno 
Tristão i Valarte. W tych przypadkach była to śmierć „indywidualna”. Odpowiadało to 
mentalności ludzi późnego średniowiecza, opisanej i przeanalizowanej w literaturze 
dotyczącej przemian postaw wobec śmierci w Europie tego okresu59. Inni ginęli anoni
mowo i zbiorowo. Stosunek do ich śmierci był bardziej tradycyjny.

57 Voyage d’Eustache Delafosse sur la côte de Guiné, au Portugal et en Espagne (1479–1481), 
wyd. D. E s c u d i e r, Paris 1992 [dalej cyt: Delafosse — Escudier], s. 20.

58 Vide przypis 40.
59 Poza literaturą przytoczoną w przypisie 1 vide: M. L a u w e r s, Mort(s), [w:] Dictionnaire 

Raisonné de l’Occident Médiéval, red. J. L e  G o f f, J.–C. S c h m i t t, Paris 1999, s. 771–787; 
D. A l e x a n d r e–B i d o n, La mort au Moyen Age, XIIIe–XVIe siècle, Paris 1998 oraz Death in the 
Middle Ages, red. H. B r a e t, W. Ve r b e k e, Louvain 1983.
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Zurara starał się uwznioślić i zrytualizować reakcje na śmierć osób wybitnych. 
Zanosił modły do Boga, wyrażał pewność, że dostąpią one życia wiecznego w niebie. 
Poszerzał krąg ludzi wspomnianych z imienia o ważniejszych rycerzy i giermków. 
Jako kronikarz wypraw był bardzo wyczulony i zaangażowany w sposób upamięt
niania czynów tych ludzi. Dotkliwie odczuwanym problemem był dla niego brak 
pochówków i grobów bohaterów. Jedni zostali ze względu na okoliczności porzuceni 
na polu bitwy a ich ciał nie można było odzyskać. Innych zmarłych nie można by
ło przetransportować do Portugalii i rzucano ich do morza. Zurara pocieszał wtedy 
siebie i czytelników kroniki myślą o duszy nieśmiertelnej poległych. Najważniejszą 
formą upamiętnienia stała się w tej sytuacji sama kronika. Na jej podstawie czy
ny bohaterów i ich śmierć wspominali i opisywali autorzy późniejszych, szesnasto
wiecznych dzieł: Valentim Fernandes60, Duarte Pacheco Pereira61 i przede wszystkim 
wielki historyk portugalskich wypraw odkrywczych João de Barros62. 

Inny, choć także zindywidualizowany, był sposób upamiętnienia marynarza 
Andrzeja, uczestnika wyprawy Ca da Mosto z 1456 r. Pochowano go na wyspie, 
której nadano imię świętego patrona zmarłego. Ca da Mosto był pod względem 
formacji kulturalnej człowiekiem bardziej nowoczesnym niż Zurara, czy Diogo 
Gomes. Znalazło to między innymi wyraz w postawie wobec śmierci maryna
rza, człowieka spoza kręgu osób wybitnych. Gomes, bliższy mentalności Zurary, 
o imionach marynarzy zmarłych na febrę nie wspominał, podał tylko ich liczbę. 
Wymienił jedynie imię kapitana, ciężko chorego, ale jeszcze żyjącego. Z kolei 
Eustachy Delafosse wśród załogi karaweli, która utonęła, wymienił tylko faktora 
Henry’ego. Nie musiało to oznaczać innego traktowania załogi. Zapewne Delafosse 
będąc obcokrajowcem, nie znał z imienia nikogo poza Henrym.

Śmierć w pierwszej fazie wypraw do Afryki była zazwyczaj gwałtowna. Nie 
było czasu na przygotowanie do niej umierającego, na kontemplację, ani gesty 
przewidziane w obyczaju i kulturze. Ginącego nie otaczali żywi, żegnający go i od
prowadzający do lepszego świata. Nie można było zrealizować — ani po stronie 
umierającego, ani jego otoczenia — późnośredniowiecznej ars moriendi63. Tylko 
pewne jej elementy możemy obserwować w przypadku śmierci wskutek choroby 
i w pożegnaniu marynarza Andrzeja. Obszerne opisy śmierci, pożegnania zmar
łych i modlitwy za ich dusze w kronice Zurary pełniły więc — obok innych zna
czeń — rolę przynajmniej częściowego przywrócenia słów i gestów oczekiwanych 
w późnośredniowiecznej kulturze umierania.

60 V. F e r n a n d e s, Description de la Côte d’Afrique de Ceuta au Sénégal, wyd. P. d e  C e n i v a l, 
Th. M o n o d, Paris 1938, s. 48, 126.

61 D. P a c h e c o  P e r e i r a, Esmeraldo de Situ Orbis, Côte occidental d’Afrique du sud maro
cain au Gabon, wyd. R. M a u n y, Bissau 1956, s. 32–34, 36, 74.

62 J. d e  B a r r o s, Ásia, s. 38–39, 59–60.
63 O tym szczególnie pisał A. T e n e t i, La vie, a w badaniach polskich M. W ł o d a r s k i, Ars 

moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987; idem, Obraz i słowo. O powiązaniach 
w sztuce i literaturze XV–XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991.
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Kronikarz i autorzy relacji dawali wyraz licznym uczuciom związanym ze 
śmiercią swoich. Nad wszystkimi górował najczęściej smutek. Towarzyszyły mu 
często łzy, wspomniana wyżej chęć upamiętnienia poległych i zmarłych, podziw 
dla ich bohaterstwa, strach, złość i chęć zemsty, wreszcie uwznioślenie śmier
ci przez modlitwę64. W jednym przypadku Zurara dał wyraz uczuciom bardziej 
gwałtownym — wściekłości i nienawiści do tych, którzy zabili Nuno Tristão. Raz 
oskarżył nawet „Maurów” o ludożerstwo65.

Śmierć pociągała za sobą również konsekwencje prawne. W tej dziedzinie 
znamy przede wszystkim przywileje królewskie przyznawane przez władców 
Portugalii wdowom i dzieciom ludzi zasłużonych w Afryce. Nie ma śladów re
kompensowania strat ludziom ubogim. Pierwszy przypadek przywileju–rekompen
saty dla wdowy po rycerzu Pedro Anes Encerrabodes, który zginął w „Gwinei” 
w służbie króla, odnotowany w kodeksie dokumentów portugalskich dotyczących 
ekspansji w Afryce, pochodzi z 12 grudnia 1453. Afonso V przyznał w nim wdo
wie pensję (teença)66. W sumie w kodeksie tym zamieszczono sześć przywilejów 
z lat 1453 — 1500, w których król przyznaje wdowom lub potomkom rycerzy 
poległych w Afryce coroczne pensje pieniężne albo prawo do części dochodów po
bieranych wcześniej przez zmarłych z majątków ziemskich i miast królewskich67.

Poczucie dumy z zasług w wyprawach afrykańskich umacniały bulle papieskie 
oraz breve Sykstusa IV z 11 września 1481, przyznające odpust wszystkim, którzy 
umrą „w Zamku Mina w Etiopii”68.

Śmierć Afrykanów odczuwana była przez Europejczyków inaczej. Przede 
wszystkim była to śmierć „obcego”, „innego”. W pierwszej fazie odkryć to wła

64 Smutek: Zurara — Soares, s. 267, 490; Zurara — Bourdon, s. 154, 241; Ca da Mosto — 
Leporace, s. 96; Ca da Mosto — Podróże, s. 65; łzy: Zurara — Soares, s. 285; Zurara — Bourdon, 
s. 161, 237; chęć zemsty: Zurara — Soares, s. 269, 287–288; Zurara — Bourdon, s. 155–156, 162; 
przerażenie: Ca da Mosto — Leporace, s. 78; Ca da Mosto, Podróże, s. 55. Na temat strachu: 
M. T y m o w s k i, Strach i odwaga w czasie pierwszych wypraw europejskich do Afryki w XV w., PH, 
t. XCVII, 2006, zesz. 3, s 333–346.

65 Zurara — Soares, s. 267; Zurara — Bourdon, s. 154.
66 Portugaliae Monumenta Africana, wyd. L. d e  A l b u q u e r q u e, E, Madeira Santos, t. I, 

Lisboa 1993 [dalej cyt: PMA], s. 39, dok. 10 z 12 grudnia 1453.
67 PMA, t. I, s. 118, dok. 39 z 17 lipca 1462; s. 322, dok. 152 z 10 lipca 1484; s. 386, dok. 190 z 23 

marca 1487; vol. II (Lisboa 1995): s, 41, dok. 20 z 5 maja 1490; s. 86, dok. 47 z 22 kwietnia 1492.
68 PMA, t. I, s. 286, dok. 131 z 11 września 1481; Zurara — Soares, s. 99–101; Zurara — Bourdon, 

s. 88–90 opisał poselstwo Henryka Żeglarza do Rzymu w 1442 r. z prośbą o odpust dla odkrywców pole
głych w Afryce. Następnie Zurara przytacza tekst bulli Eugeniusza IV z 19 grudnia 1442, przyznającej 
m.in. ów odpust. Ch. d e  W i t t e, Les Bulles Pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle, „Revue 
d’Histoire Ecclésiastique”, t. XLVIII, 1953, s. 683–718, t. XLIX, 1954, s. 438–461, t. LI, 1956, s. 413–
453, 809–836, t. LIII, 1958, s. 5–46, 443–471; ibidem ,t. XLIX, s. 441–445 informacja, że bulli tej w ar
chiwach watykańskich nie odnalazł. Opublikował ją L. M. J o r d ã o, Bullarium Patronatus Portugaliae 
Regnum In Ecclesiis Africae, Asiae atque Oceaniae, t. I–III, Lisboa 1869–1873, t. I, s. 21. W 1442 r. 
Eugeniusz IV był wprawdzie zdetronizowany przez sobór w Bazylei, ale swą funkcję pełnił nadal.
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śnie Portugalczycy ową śmierć zadawali, co uważano za zasługę i honor. Z punktu 
widzenia odkrywców śmierć tuziemców była anonimowa i zbiorowa. Musiała ta
ką pozostawać, gdyż Portugalczykom brakowało wiedzy o przeciwniku. Ten brak 
informacji umacniał poczucie inności i obcości Afrykanów. W opisach podawana 
była liczba schwytanych niewolników, potem liczba zabitych. Często liczbę zastę
powano stwierdzeniem, że „zabito wielu”. 

Pozbawianie życia nie było celem Portugalczyków, lecz sposobem na przeła
manie oporu Afrykanów. Początkowo dążono do schwytania niewolników, ludzi 
żywych. Ale ze względu na rycerski charakter kroniki, pojawiła się w niej pewna 
forma indywidualizacji śmierci mieszkańców odkrywanych ziem. Dotyczyło to 
tych, którzy odważnie stanęli do walki o swoją rodzinę, ród lub wieś, którzy bro
nili swoich, okupując śmiercią czas potrzebny pozostałym do ucieczki. U Zurary 
mamy opisy pojedynków z takimi dzielnymi Afrykanami: Azenegami i Czarnymi. 
Autorzy źródeł oddawali honor ich bohaterstwu tym bardziej, że zabicie takich 
wrogów powiększało zasługi rycerzy portugalskich. Obserwując Afrykanów stają
cych do boju w sposób zorganizowany, wyszukiwano wzrokiem ludzi lepiej uzbro
jonych, mających postawę godną uwagi, wyraźnie cieszących się autorytetem. 
Starano się ich właśnie zaatakować i zabić w pierwszej kolejności, co było elemen
tem taktyki walki, a zarazem swoistym uznaniem dla tych właśnie przeciwników.

Inaczej postępowali kupcy. Ca da Mosto zanotował: „przybyliśmy do tego 
kraju po to, aby zawrzeć z jego mieszkańcami pokój i przymierze, oraz zdobyć ich 
przychylność, tego zaś nie osiąga się siłą, lecz rozumem”69. Dlatego unikał walki, 
a zaatakowany starał się uciec. Walczył, gdy ucieczka była niemożliwa. W starciu 
zbrojnym nad Gambią Wenecjanin, pomimo ferworu walki, uważnie obserwował 
zachowanie Afrykanów, w tym ich reakcję na śmierć jednego z nich. Inny kupiec, 
Eustachy Delafosse, podróżował 25 lat później, gdy stosunki z Afrykanami zostały 
już uregulowane. Chociaż obserwował istniejące nadal przypadki rabunków70, sam 
nikogo nie napadł, ani nie miał zamiaru zabić. Cel kupców był inny, niż rycerzy, 
ale przede wszystkim zupełnie inne były stosowane przez nich metody działania.

Mieszkańcy Afryki nie zostawili bezpośrednich przekazów dotyczących ich 
stosunku do Europejczyków. Sądzić o nim możemy po ich czynach oraz po tym, 
co napisali nam autorzy europejscy. Znamy dwie typowe reakcje Afrykanów na 
niespodziewane napaści: ucieczka lub obrona i walka. Azenegowie z saharyjskie
go wybrzeża Afryki Zachodniej starali się przede wszystkim uciec przed napastni
kami. Często mężczyźni stawiali czoła atakowi by umożliwić kobietom i dzieciom 
ucieczkę. Były to reakcje spontaniczne, niezorganizowane, wynikające z doraźnie 
podejmowanych decyzji. Broniący się mężczyźni starali się oczywiście zabić ataku
jących, ale ich możliwości były znikome. Różnica w uzbrojeniu i organizacji dawała 
Portugalczykom ogromną przewagę. Z wydarzeń na wyspie Tider można wniosko

69 Ca da Mosto — Leporace, s. 80; Ca da Mosto — Podróże, s. 56.
70 Delafosse — Escudier, s. 34.
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wać, że atakowani Berberzy podjęli po pewnym czasie decyzję o zorganizowanej 
walce. Zgromadzili kilkuset wojowników, być może zarówno rybaków Azenegów, 
jak nomadów z pustyni, i odnieśli zwycięstwo nad kolejnymi ekspedycjami portu
galskimi, zabijając część napastników. Nie znamy strat Berberów, ale musiały być 
znaczne pomimo zwycięstw. Mobilizacja wszystkich sił mogła trwać jedynie krótko. 
Dlatego ludność wybrzeża nadal uciekała przed niebezpieczeństwem; Zurara wspo
mina o wyludnieniu niektórych obszarów71.

W przeciwieństwie do ludów wybrzeża saharyjskiego, żyjących w ramach or
ganizacji rodowych i segmentarnych, ludność Czarnej Afryki tworzyła (choć nie na 
wszystkich obszarach wybrzeża gwinejskiego) organizacje wodzowskie o różnym 
stopniu centralizacji i organizacje wczesnopaństwowe. W wielu przypadkach reago
wała na przybycie Portugalczyków od razu w sposób zorganizowany. Celem było 
zabicie lub co najmniej przepędzenie przybyszów. Niektóre ludy, np. Wolofowie, 
Mandingowie, Akani, po kilkuletnim, lub nawet krótszym okresie walk, zgadzały się 
na rozpoczęcie kontaktów handlowych. Inne — głównie Sererowie — bardzo długo 
odrzucały wszelkie propozycje handlu i walczyły zaciekle z przybyszami. Przyczyną 
tej postawy były nieprzychylne wieści o Portugalczykach, rozchodzące się w Afryce. 
Często wyprzedzały one przybycie Europejczyków na ten, czy inny odcinek wybrze
ża. Z punktu widzenia tuziemców należało przybyszów zabić, gdyż byli niebezpiecz
ni i agresywni. Sądzono nawet, że są ludożercami. W tej sytuacji stroną agresywną 
stawali się także Afrykanie. Portugalczycy byli dla nich nie tylko obcy, lecz także po
tworni i źli. Wolę walki wzmagał fakt, że w Czarnej Afryce gęstość i trwałość osad
nictwa były większe, niż na Saharze. Ucieczka na inne obszary nie była wykluczona, 
ale pociągałaby konflikty z innymi ludami. Stąd zauważona przez autorów relacji, 
głównie przez Ca da Mosto, odwaga Afrykanów i ich nieustępliwość w walce. 

O reakcjach mieszkańców odkrywanych ziem na śmierć swoich rodaków ma
my bardzo skąpe przekazy. Dostarcza nam ich Ca da Mosto, wnikliwy obserwator 
ludzi, z którymi pragnął handlować. Zdaniem Wenecjanina afrykańskich wojowni
ków cechowała „pogarda dla śmierci”. Gdy jednego zabito strzałem z kuszy, po
zostali oglądali niezwykły dla nich pocisk72, a nie poległego. Tak było w trakcie 
bitwy. Natomiast ogólna znajomość kultur afrykańskich pozwala przypuszczać, że 
w wielkich rodzinach i rodach śmierć jednego lub kilku ich członków przeżywano 
bardzo głęboko. W kulturach tych przywiązuje się wielką wagę do kultu zmarłych 
przodków i więzi łączącej żyjących ze zmarłymi. Ludy tego kontynentu przestrze
gają licznych ceremonii dotyczących śmierci i pochówków. W przypadku omawia
nych walk ciała poległych Afrykanów pozostawały na polu bitwy. Po ustąpieniu 
lub odpłynięciu Europejczyków ludność miejscowa mogła je zabrać w celu doko
nania odpowiednich ceremonii pogrzebowych.

71 Zurara — Soares, s, 230, 241, 296, 322, 375–377; Zurara — Bourdon, s. 142, 146, 164, 172, 
192–193.

72 Ca da Mosto — Leporace, s. 83; Ca da Mosto — Podróże, s. 58.
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Zupełnie inna była sytuacja porwanych w Afryce niewolników. Ich śmierć — 
na karaweli drodze do Portugalii lub później, w Europie — miała miejsce w całko
witym oderwaniu od ich społeczności, była więc szczególnie samotna i tragiczna. 

Nie możemy zbadać wpływu śmierci Afrykanów na funkcjonowanie ich spo
łecznego otoczenia. Możliwe są tylko hipotezy oparte na dedukcji. Prawdopodobnie 
śmierć młodych wojowników oraz części uciekających kobiet i dzieci była szcze
gólnie destrukcyjna dla niewielkich liczebnie grup rodowych i wspólnot wiosko
wych. Tym bardziej, że stratą społeczną podobną do śmierci było porywanie ludzi 
w niewolę. Znikali oni z własnej społeczności. Dotyczy to berberskich Azenegów 
oraz tych ludów murzyńskich, które żyły w ramach organizacji segmentarnych, 
złożonych z niezależnych wiosek. Ubytek kilku, nawet kilkunastu osób był dla ta
kich społeczności katastrofą. Źródła potwierdzają to w odniesieniu do Azenegów. 
Niektóre ich tereny uległy wyludnieniu. 

Natomiast śmierć wojowników w armiach wodzostw i wczesnych państw nie 
była zjawiskiem wyjątkowym. Była wręcz wpisana w metody działania tych orga
nizacji. O licznych i krwawych wojnach prowadzonych przez Afrykanów pomię
dzy sobą pisze Ca da Mosto, potwierdzają to również fragmenty kroniki Zurary73. 
Z tego powodu śmierć tych ludzi nie była dla tych społeczności destrukcyjna, ow
szem, była zjawiskiem oczywistym. W kulturach afrykańskich funkcje społeczne 
i obowiązki poległego przejmowała jego wielka rodzina. 

Wśród przyczyn utraty życia przez Europejczyków w okresie wczesnych wy
praw do Afryki jedna wynikała ze stosunków wewnątrzeuropejskich i z Czarnym 
Lądem związana była tylko pośrednio. Były to przypadki kary śmierci dla osób ła
miących portugalski królewski monopol na handel z Afryką, wynikający z pierw
szeństwa dotarcia przez Portugalczyków do nowo odkrytych ziem. Monopol 
zatwierdzony był przez bulle papieskie74. Cudzoziemcy (jak Ca da Mosto) mo
gli legalnie udać się do tych ziem tylko w służbie Henryka Żeglarza, a po jego 
śmierci — w służbie władców portugalskich. Ponadto Korona wprowadziła zakaz 
handlowania z Afrykanami niektórymi towarami, np. bronią. Próby łamania mo
nopolu i wspomnianych zakazów pojawiły się bardzo szybko. Czyny takie kara
no śmiercią handlujących i konfiskatą towarów. Diogo Gomes podaje informacje 
o pewnym kupcu imieniem Prado, który handlował w Afryce nielegalnie i został 
pochwycony. Przywieziono go do Portugalii, gdzie król skazał go na śmierć na 
torturach. Według J.W. Blake’a był ot kupiec kastylijski75. 

73 Ca da Mosto — Leporace, s. 47–48; Ca da Mosto — Podróże, s. 35–36; Zurara — Soares, 
s. 536; Zurara — Bourdon, s. 259.

74 PMA, t. I, s. 60–73, dok. 15, bulla Mikołaja V z 8 stycznia 1455; s. 74–75, dok. 16, bulla 
Kaliksta III z 26 lutego 1455; s. 81–83, dok. 20, bulla Kaliksta III z 13 marca 1456; s. 275–284, 
dok. 129, bulla Sykstusa IV z 21 czerwca 1481.

75 D. G o m e s, s. 53, 55; J. W. B l a k e, Europeans in West Africa, 1450–1560, Nendeln/
Lichtenstein 1967, s. 203.
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Dokument królewski Dom Afonso z 6 kwietnia 1480 polecał kapitanom por
tugalskich karawel chwytać nielegalnie handlujących w Afryce i rzucać ich wraz 
z ich towarami do morza76. Delafosse, kupiec z Brugii, miał więcej szczęścia. 
Złapano go, a także dwie handlujące nielegalnie karawele portugalskie u wybrzeży 
Mina nieco wcześniej, w styczniu tego roku. Dzięki temu został tylko uwięziony. 
Jego towary skonfiskowano, ale nakazano mu handlować dalej, tyle że na rzecz 
skarbu królewskiego. Kilka innych, ważniejszych osób z trzech pochwyconych 
statków potraktowano podobnie. Resztę załóg i ludzi biedniejszych wsadzono na 
jedną za zdobytych karawel, dano trochę wody i sucharów, jeden żagiel, kotwicę 
i wysłano na morze. Ich szansa na uratowanie życia była znikoma, ale według 
Delafosse’a zdołali powrócić77. Sam Delafosse, wraz z kilkoma innymi osobami, 
został po pewnym czasie przewieziony do Portugalii, osądzony i skazany na po
wieszenie78. Zdołał jednak uciec z więzienia.

Niekiedy przestępców naruszających monopol królewski lub wspomniane za
kazy ułaskawiano, jak o tym świadczy dokument João II z 31 lipca 1490. Władca 
darował karę śmierci niejakiemu Afonso Rodriguesowi, skazanemu wcześniej za 
handel złotem i niewolnikami w Sierra Leone79.

Innym typem dokumentów, w których zawarte są informacje o śmierci związa
nej ze stosunkami pomiędzy Europejczykami a Afrykanami, są ułaskawienia osób, 
które zabiły swojego lub cudzego niewolnika80. Jak wynika z tych dokumentów, 
niewolnicy — zarówno przebywający w Portugalii, jak pozostający w Afryce — 
byli chronieni prawem przed zabójstwem spowodowanym przez pana lub osobę 
trzecią. Bez względu na stopień tej ochrony i ułaskawienia winnych zabójstw, 
istniała zasadnicza różnica pomiędzy przyjmowanym za oczywiste zabijaniem 
Berberów i Czarnych w czasie najwcześniejszych wypraw, a pewnym stopniem 
ochrony życia niewolników. Prawdopodobnie ochrona ta nie pojawiała się w chwi
li schwytania lub kupienia człowieka, lecz w momencie jego chrztu. Chrzest prze
nosił jego osobę ze zbiorowości „obcych” i „innych”, co do której nie odczuwano 
zobowiązań, do „swoich” — grupy, której członkowie, nawet najniższej społecznej 
kondycji, byli traktowani inaczej.

76 PMA, t. I, s. 253, dok. 115 z 6 kwietnia 1480.
77 Delafosse — Escudier, s. 28.
78 Ibidem, s. 52–54.
79 PMA, t. II, s. 55, dok. 29 z 31 lipca 1490.
80 PMA, t. I, s. 185, dok. 80 z 17 grudnia 1472; s. 380–381, dok. 186 z 24 stycznia 1487; s. 412–

413, dok. 210 z 10 czerwca 1488; s. 414, dok. 211 z 10 czerwca 1488.
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Wikariusze katedry kamienieckiej

Biskupstwo kamienieckie, erygowane około 1384 r., z trudem powoływało in
stytucje kanoniczne potrzebne do zarządu oraz duszpasterstwa i kultu każdej die
cezji katolickiej1. Początkowo wynikało to na pewno z prowizorycznych środków 
utrzymania, a następnie prawidłowy rozwój diecezji utrudniało zbyt słabe uposa
żenie biskupstwa (po 1428 r.), jak na wielość zadań organizacyjnych, które kuria 
podjąć musiała. Istotnym powodem była też niestabilność polityczna na Podolu 
w pierwszej połowie XV w. (tymczasowa administracja litewska 1411–1430, wal
ki o Podole pomiędzy Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim w latach 
1431–1436). Ostateczne unormowanie sytuacji prawno–politycznej (definityw
ne przyłączenie zachodniego Podola do Polski w 1430 r., powstanie wojewódz
twa podolskiego i rozciągnięcie na jego terytorium polskiego prawa ziemskiego 
w 1434 r.) bardzo ułatwiło powolną budowę stosownych instytucji tej diecezji — 
urzędów kurialnych, kapituły, organizacji terenowej (sieci parafialnej).

Wśród typowych instytucji związanych z samą katedrą w Kamieńcu Podolskim 
odczuwano bardzo szybko potrzebę założenia kolegium wikariuszy katedralnych, 
którzy wzorem innych katedr mieli przejąć stałe obowiązki liturgiczne i dbać o ce
lebracją godzin kanonicznych. Fundatorem tego kolegium był król Kazimierz IV 
Jagiellończyk, który wydał odpowiedni akt 10 września 1485 „na polu obozo
wym pod Śniatyniem”2. Kolegium miało się składać z sześciu wikariuszy zobo

1 J. K u r t y k a, Repertorium podolskie. Dokunemty do 1430 r., „Rocznik Przemyski”, t. XL, 2004, 
z. 4, nr 19; T. M. T r a j d o s, Kościół katolicki na Podolu (1340–1434), [w:] Kamieniec Podolski. 
Studia z dziejów miasta i regionu, t. I, pod red. F. K i r y k a, Kraków 2000, s. 146.

2 AGAD, Zbiory A. C z o ł o w s k i e g o, sygn. 248, Summarium documentorum fundationem epi
scopatus Camencensis Podoliae... Conscriptum anno 1759, s. 1; Rjazanskij Istoriko–architiekturnyj 
muziej–zapowiednik, Biblioteka, sygn. II — 15, 8785 [archiwalny tytuł błędny: Kopijnaja kniga 
Kamianiec–Podolskago dominikanskogo monastyria], de facto sumariusz majątkowy biskupstwa ka
mienieckiego, kopia wyż. cyt. egz., k. 1. Dawniejsi autorzy podawali oględnie „drugą połowę XV w.”; 
Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, sygn. A. Vis. Diec. Cam. I, Acta Visitationis 
Generalis Dioecesis Camenecensis Podoliae... Adami... Krasiński Episcopo Camenecensis... Anno 
Salutis  1777mo Die 11ma Mensis Augusti inchoatae in Anno vero sequenti 1778vo peractae et finitae, 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



436 TADEUSZ M. TRAJDOS

wiązanych do codziennej celebracji godzin kanonicznych (officium divinum), ra
zem z modlitwą „donośnym głosem” w intencji króla, królowej i ich następców 
na tronie Polski3. Nadane przez króla wieczyste uposażenie czerpane było z cła 
lwowskiego — wikariusze otrzymywali corocznie 50 grzywien miary polskiej. 
Biskupem kamienieckim był wtedy Maciej ze Starej Łomży (1483–1490), du
chowny bliski królowi, niegdyś pisarz królewskiej kancelarii4. Decyzja monarsza 
została z nim oczywiście uzgodniona. Można mu też przypisać inicjatywę fun
dacyjną, gdyż doskonale orientował się w bieżących potrzebach katedry, w prze
ciwieństwie do króla5. A więc hojna dotacja pochodziła od monarchy, a myśl od 
biskupa. Kazimierz IV Jagiellończyk przekazał biskupom kamienieckim patronat 
nad kolegium wikariuszy6. W 1517 r. Zygmunt I Stary potwierdził tę fundację. 
W XVI w. uposażenie kolegium musiało wszakże szwankować, gdyż nie udało 
się utrzymać składu przewidzianego przez fundatora. W 1564 r. zamiast sześciu 
było trzech wikariuszy, a w 1597 r. — czterech7. Wtedy też biskup Piotr Wołucki 
przekazał wikariuszom kolędę i meszne należne dotąd kapitule katedralnej, oczy
wiście za jej zgodą8. W 1602 r. kapituła katedralna na sesji generalnej przyjęła 
„Declaratio et constitutio circa vicarios”9. Na posiedzeniu tym zwrócono uwagę, że 
„wedle starej fundacji” miało być sześciu wikariuszy, tymczasem w 1602 r. urzę
dowało dwóch, bo dla tylu starczyło zapłaty. Kapituła przewidywała, że wystar
czy trzech. Oczywiście chodziło o ciągłą „służbę” w katedrze, tj. o zastępowanie 
w nabożeństwach prałatów i kanoników. Środki utrzymania należało im dostarczać 
co kwartał — po 5 zł z cła, po 3 zł z czynszu od domów, a z „innych dochodów” 
po 2 zł — tak, aby każdy wikariusz dysponował kwotą 10 zł na każdy kwartał. 
Widać zatem, że uległy zróżnicowaniu źródła uposażenia, wciąż bardzo skąpe. 
Na dodatek kapituła zarządziła, aby do tzw. dystrybucji czyli rozdziału pieniędzy 
między wikariuszy przeznaczyć tylko czynsze z kamienic, natomiast reszta mia

s. 300–303: vide A. J. R o l l e, Zameczki podolskie na kresach multańskich, Warszawa 1880, t. II, 
s. 196; BPAU i PANKr., rkps sygn. 252, ks. M. O s t r o w s k i, O założeniu biskupstwa kamienieckie
go, [1860], f. 11v.

3 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja diecezji kamienieckiej do 1795 roku, „Roczniki Teolo
giczno–Kanoniczne”, t. XXX, 1983, z. 4, s. 158. Autor ten podaje wszakże błędną datę miesięczną 
fundacji: 20 sierpnia.

4 Ibidem, s. 104; K.R. Prokop, Biskupi kamieniecy od średniowiecza do współczesności, Biały 
Dunajec — Ostróg 2007, s. 51.

5 Ibidem, s. 53.
6 J. M u c h a, op. cit., s. 160.
7 Ibidem, s. 159.
8 Ibidem, s. 158.
9 BPAU i PANKr., Zbiory specjalne, Materiały ks. Jana Fijałka, sygn. 4798, Acta Capituli 

Ecclesiae Cathedralis Camenecensis, z lat 1597–1646 (odpisy akt), s. 54; cf. J. M u c h a  OFM Conv., 
Kamieniecka kapituła katedralna (XV–XVIII w.), „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne, t. XXIX, 1982, 
z. 4, s. 52.
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ła być składana do wspólnej skarbony na utrzymanie m. in. ich domu. Dolę tego 
kolegium polepszył właśnie w 1602 r. dziekan katedry Bartłomiej Pokrzywnicki, 
gdyż w legacie testamentowym ofiarował aż tysiąc złotych na utrzymanie dwóch 
dodatkowych wikariuszy. Każdy z nich miał dostawać pensję kwartalną w wyso
kości 10 zł.10 Taki dobroczyńca miał wymagania dewocyjne. Co tydzień wikariu
sze odprawiali dwie msze św.: Requiem w poniedziałki oraz w środy lub piątki, 
a ponadto wigilie kwartalne11. Dar Pokrzywnickiego spowodował, że wrócono do 
koncepcji sześciu wikariuszy. W 1604 r. wzmiankowano na posiedzeniu kapituły, 
że z kapitału zmarłego dziekana wypłaca się na dwie nowe wikarie czynsz 80 zł 
rocznie. Tych wikarych przydzielono do nabożeństwa w nowo zbudowanej kapli
cy Nawrócenia św. Pawła przy portalu zachodnim (głównym wejściu do katedry). 
Dostawali za to czynsz roczny 12 zł, a w każdym tygodniu odprawiali dwie msze12. 
Kapitał Pokrzywnickiego, ulokowany na procent, rósł cały czas. Niebawem do
szedł do sumy 4 tys. zł ulokowanych na dobrach Rylsko u łowczego podolskie
go Filipa Wołuckiego, z czynszem wykupnym 320 zł., pobieranym co roku13. To 
wszystko skłaniało zarówno biskupa, jak kapitułę do podniesienia ilości wikariu
szy. Już w 1609 r. występuje ich ośmiu14, co odpowiadało ilości kanonii wedle pier
wotnej fundacji 1450 r., a zatem każdy kanonik mógł dostać zastępcę przy ołtarzu 
i w stallach. Jednak w 1612 r. kolegium znowu uległo zmniejszeniu do sześciu 
osób. Kapituła tłumaczyła tę zmianę wygodą mieszkania15. W latach sześćdzie
siątych XVII w. znów było ośmiu, a „po Turkach”, czyli w XVIII w., gdy katedra 
przeżywała okres najpomyślniejszy, liczba wikariuszy oscylowała ciągle między 
sześcioma a ośmioma16, chociaż np. podczas wizytacji w 1777 r. było ich pięciu17.

Została wyżej poruszona kwestia „mieszkania”. Wikariusze zobowiązani byli 
do stałej rezydencji przy katedrze oraz wspólnoty stołu, a także zachowania dys
cypliny życia wspólnego — musieli posiadać własny dom18. Kształt ich pierwotnej 
siedziby (od 1485 r.) nie jest znany. Kapituła katedralna na posiedzeniu w 1602 r. 
podała, że „wikarówkę” ofiarowała kiedyś Walentyna Morzyskanka, najpewniej 
mieszczka kamieniecka, za co należało odprawiać mszę dziękczynną z formularza 
„Requiem” co miesiąc19. Czy oznaczało to darowiznę domu rodzinnego, stojącego 

10 Acta Capituli, s. 56: J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 158.
11 Acta Capituli, s. 57.
12 Ibidem, s. 124–125.
13 Ibidem, s. 129.
14 Ibidem, s. 188, 197; cf. J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 159, który zauważył ten skład 

dopiero w latach 1664–1665, za biskupa Zygmunta Czyżewskiego.
15 Acta Capituli, s. 243.
16 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 159.
17 J. U r b a n, Rękopis wizytacji diecezji kamienieckiej z 1777 roku z archiwum krakowskiej kapi

tuły katedralnej na Wawelu, „Folia Historica Cracoviensia”, t. X, 2004, s. 392.
18 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 162.
19 Acta Capituli, s. 56.
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nieopodal katedry, czy pobożny wydatek na budowę nowego domu — nie wiado
mo. Brzmienie nazwiska donatorki wskazuje na młodą dziewczynę, pannę, która 
być może w przewidywaniu rychłej śmierci chciała obdarować wikariuszy kate
dralnych. W 1611 r. ich dom uległ odnowie20. Po odzyskaniu Podola z rąk tureckich, 
biskup Stefan Rupniewski wzniósł nowy dom wikariuszy, gdyż poprzednia siedzi
ba popadła w ruinę21. W 1741 r. biskup Wacław Hieronim Sierakowski podczas 
wizytacji postanowił opisać ówczesny wygląd domu wikariuszy katedralnych22. 
Zobaczył budynek drewniany „pod złym gontem”, położony za murem cmentarza, 
oczywiście blisko katedry. Izby mieszkalne kryte były drewnianymi powałami, ale 
założono posadzki kamienne. Znajdowały się tam liczne piece, alkierzyki i sień, 
refektarz ze spiżarnią i wreszcie stara kuchnia „lepiona, ze wszystkim upadła”. 
Miejscem budzącym zaciekawienie był locus secretus — schowek drewniany pod 
daszkiem gontowym. Opis ten w istocie powtarza w trakcie wizytacji 1777 r. bi
skup Adam Krasiński23.

Wróćmy do kwestii uposażenia. Wikariusze przejęli dochody z najstarszych 
szlacheckich donacji dla katedry kamienieckiej. Wynikało to z przejęcia obowiąz
ków liturgicznych przy ołtarzach św. Mikołaja i św. Andrzeja. Trzeba zatem przy
pomnieć genezę tych fundacji. Szlachcic Jan Bachawski polecił spisać testament 
20 sierpnia 1471 r., w którym za spełnienie szczegółowo wyliczonych powinności 
liturgicznych (o czym poniżej) przy wzniesionym przez siebie ołtarzu św. Mikołaja, 
Bartłomieja i Doroty przekazywał cząstkę wsi Beznoskowce24. Według ugody sądo
wej zawartej w 1545 r. patronat kolatorski nad tym ołtarzem przejęli spadkobiercy 
prawni Bachawskiego — wojski kamieniecki Paweł Przezwocki (z żoną Anną), Anna 
żona Stanisława Radeckiego, dziedziczka cząstki tej wsi oraz Marcin Sichirzyński25. 
Wieś ta leżała w powiecie kamienieckim województwa podolskiego. Z kolei ołtarz 
św. Andrzeja, 10 tys. Żołnierzy, Michała Archanioła i Marii Magdaleny fundował 
w końcu XV w. szlachcic Jan Boryszkowski, uposażając połową wsi Beznoskowce. 
Dopiero w 1503 r., na prośbę ówczesnego kanonika i altarysty Stefana Kunickiego, 
król Aleksander zatwierdził tę darowiznę, uwolnił od wszelkich świadczeń, zapew
niając połowie wsi Beznoskowce całkowity immunitet kościelny. Tę ważną ulgę za
twierdził król Zygmunt I na sejmie krakowskim w 1507 r. Patronat nad ołtarzem 
sprawowali wspomniani Przezwoccy, Radecka i Sichirzyński i jeszcze jedna współ
dziedziczka wsi — Katarzyna, żona Mikołaja Kasperowskiego. Jednak o patronat 

20 Ibidem, s. 232.
21 A. R a s s z c z u p k i n, Kamieniec Podolski, Antemurale Christianorum, Kamieniec Podolski 

2009, s. 94.
22 A. B i e d r z y c k a, Kościół katedralny w Kamieńcu Podolskim w świetle wizytacji z 1741 roku, 

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, t. XLVII, 2002, s. 74.
23 Acta Visitationis, s. 324.
24 Ibidem, s. 338–339.
25 Ibidem, s. 202–203.
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ten wszczął spór sądowy dziedzic wsi Boryszkowce Andrzej Bąk, jego synowie 
i córki. Ostatecznie od 1545 r. rodzina Bąków pozostała przy wiecznym patronacie 
nad ołtarzem św. Andrzeja. Wikariusze katedry otrzymali zatem majętność niedużą, 
ale gospodarczo bardzo atrakcyjną, gdyż opatrzoną immunitetem, co było wykluczo
ne przy zwykłych włościach szlacheckich albo zakupach ziemi szlacheckiej na rzecz 
instytucji kościelnej.

Sute donacje, głównie w kapitałach „lokowanych” na dobrach ziemskich 
i w czynszach gruntowych, otrzymywali wikariusze już w XVIII w.26 Biskup 
Stefan Rupniewski zapisał im w 1721 r. na „polepszenie życia” 200 zł rocznie 
(zabezpieczone na wsi Poczapińce), a nadto przekazał kościół rektoralny w mia
steczku Zińkowce z dochodami oraz dziesięciną pobieraną z czterech miejsco
wości: Zińkowce, Pudłowce, Czarny Ostrów i Żabińce. Donacja biskupia szła 
na utrzymanie i remonty „wikarówki” w Kamieńcu Podolskim. W 1725 r. biskup 
Stanisław Hozjusz darował kolejne dziesięciny z sześciu wsi: Dłużew, Janczyńce, 
Kubaczówka, Kniahyń , Laskowce i Cybulówka. W 1727 r. tenże biskup (za zgodą 
kapituły) zapisał wikariuszom 710 florenów rocznie z biskupich dóbr stołowych. 
W latach 1753–1777 zapisano cztery pierwsze fundacje szlacheckie (kapitały z od
setkami), nadto wikariusze pobierali 2 tys. złotych rocznie za wykonywanie obo
wiązków oraz „mensalia” z terenu Zińkowiec (16 zł rocznie). W 1777 r. podliczono 
im dochód roczny na 5133 floreny, przy czym na pensje stałe przypadało 2457 zł, 
procenty od kapitałów — 660 zł, inne dochody — 2016 zł. Sama asystencja przy 
mszach obligatoryjnych przynosiła 137 zł rocznie, subwencja kapituły „na życie 
wspólne” — 200 zł, za funkcje pełnione w imieniu kapituły — 1210 zł. Senior 
(przełożony wikariuszy) pobierał od kapituły 100 zł rocznie.

Wizytator z 1777 r. ukazał sposób pobierania dochodów w zamian za bardzo 
liczne obowiązki liturgiczne27. W ten sposób wikariusze katedralni dysponowali po
łową wsi Milowiec, kapitałem 2 tys. zł zapisanych na dobrach Sokół i Uście, a na
stępnie na Paniowcach Murowanych (fundacja domu Potockich), 3 tys. zł zapisanych 
przez dziekana katedry Pawła Garbowskiego, 5 tys. zł ofiarowanych przez kanonika 
Kacpra Pawłowskiego (1742) ulokowanych na kahale w Żwańcu (sic!), tysiąc zło
tych zapisanych przez Magdalenę Giedyminową z Makowieckich (1753), podobną 
kwotę z daru Heleny Łużeckiej (1762) oraz 2 tys. zł z daru Antoniego Czerwińskiego 
(1765). Natomiast nigdy nie wypłacono im donacji kapitałowych seniora wikariuszy 
Adama Papużyńskiego (1763, tysiąc złotych w testamencie) oraz 5 tys. zł kanonika 
Benedykta Chmielewskiego (1777), zajętych na poczet długów28.

Wikariusze katedry kamienieckiej nie doczekali się własnych statutów — 
„konstytucja” kapitulna z 1602 r. dla nich przeznaczona nakazywała jedynie za

26 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 158, 160.
27 Acta Visitationis, s. 339–340.
28 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 160, autor tej pracy nie zauważył tego zastrzeżenia, 

lecz potraktował te kwoty jako wpływy realne.
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chowanie „pobożnych obyczajów” i zgodnego życia. Od początku istnienia tego 
kolegium (1485) zwierzchnictwo sprawował dziekan kapituły katedralnej29. Dalsze 
przepisy o życiu i obowiązkach wikariuszy znalazły się w ordynacjach biskupa 
Czyżewskiego w 1665 r. Więcej uwagi poświęcili im biskupi XVIII w.: Stanisław 
Hozjusz (statuty katedralne 1727 r.), Wacław Sierakowski (dekrety z 1742 r.) 
i Adam Krasiński (dekrety po wizytacji 1777 r.)30. Na czele kolegium stał senior–
wicedziekan wybierany przez współtowarzyszy. Funkcję mógł sprawować doży
wotnio. Czuwał nad wypełnianiem obowiązków, przewodniczył na zebraniach, 
sprawdzał rachunki, kontrolował dyscyplinę. W niedziele i święta prowadził nabo
żeństwa pokutne. Wikariusze wybierali też ze swego grona prokuratora na roczną 
kadencję dla poboru dochodów i ich dystrybucji, wypłacania pensji i czynszów, 
pokrywania wydatków oraz utrzymywania wspólnego domu. W każdą sobotę zwo
ływano wspólne posiedzenia wikariuszy, na których omawiano w szczególności 
sprawy duszpasterskie i majątkowe. Ustalano też tygodniowy podział obowiąz
ków. Na zebraniach codziennych podejmowano kwestie liturgiczne, a w niedziele 
i święta odbywały się ćwiczenia duchowe.

Niestety nie zachowały się rejestry składu osobowego tego kolegium, nawet 
z czasów nowożytnych, zatem szersze ujęcie prozopograficzne nie jest możliwe. 
Jesteśmy skazani tylko na przygodne wzmianki o pojedynczych osobach piastu
jących wikarie katedralne. Jednak nawet z tak ubogiego materiału wnosić można 
przynajmniej dla okresu do podboju tureckiego (1672), że urząd ten obejmowa
li przeważnie duchowni ze środowiska mieszczańskiego. Względem wikariuszy 
katedr nie obowiązywał ekskluzywizm społeczny, tj. obowiązek pochodzenia ze 
stanu panującego: szlacheckiego — jak w przypadku episkopatu i kapituł od XV w. 
Warunki pozyskania urzędu wikariusza katedralnego były całkiem jasne: święce
nia kapłańskie, solidna praktyka liturgiczna, znajomość ceremonii, a nadto umie
jętności duszpasterskie, gdyż byli to zapracowani „słudzy ołtarza”, a w przypadku 
Kamieńca też opiekunowie wiernych. Akta oficjalatu archidiecezji lwowskiej za
wierają wpis sądowy z roku 1492, w którym pada imię wikariusza katedry kamie
nieckiej Jana z Bydgoszczy31. A więc do katedry na Podolu zawędrował miesz
czański syn z Kujaw. Pojawił się w księdze lwowskiego konsystorza, gdyż zalegał 
z długiem. Mansjonarz kaplicy św. Katarzyny na Zamku Dolnym we Lwowie, 
Maciej, z polecenia oficjała generalnego upomniał Jana, aby w dniu rozprawy 
(15 października) oddał mizerny dług 6 groszy koledze z katedry lwowskiej, wika
riuszowi Stanisławowi pod karą ekskomuniki. Ta pozornie banalna nota zaświad
cza o ciekawym zjawisku — bliskich kontaktach „horyzontalnych” sąsiednich ko

29 Acta Capituli, s. 56; J. Mucha OFM Conv., Organizacja, s. 162; idem, Kamieniecka kapituła, 
s. 45. Prałat–dziekan w Kamieńcu jest wzmiankowany właśnie od 1485 r.

30 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 161; Acta Capituli, s. 198.
31 Acta Officii Consistorialis Leopoliensis antiquissima, wyd. W. Rolny, t. II, Lwów 1930, nr 890 

(15 października 1492).
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legiów wikariuszy z katedr lwowskiej i kamienieckiej. Być może kontakty takie 
były zadzierzgane również przez wikariuszy innych katedr prowincji lwowskiej.

Ponad sto lat później, w 1599 r. pojawia się w aktach kapitulnych wiadomość 
o dwóch wikariuszach „wieczystych” (vicarii perpetui), gdyż byli oni powoływani 
właśnie na sesjach kapituły i przed nią składali przysięgę32.We wspomnianym ro
ku nominacje otrzymali „czcigodni” (honorabiles) Marcin z Brwinowa i Mateusz 
z Gródka, a więc stanu uprzednio mieszczańskiego, przy czym jeden Mazowszanin, 
a drugi Polak z ziemi lwowskiej. Podczas wizytacji biskupa Krasińskiego w 1777 r. 
obowiązki wikariuszy sprawowali: Antoni Chmielewski, Tomasz Bukowski, Sta
nisław Pachniewski, Bartłomiej Popiel i Franciszek Pruski33. Być może niektórzy 
z tych księży, a może nawet wszyscy wywodzili się z rodzin szlacheckich, ale jeśli 
nawet — to z ubogiej i drobnej szlachty, gdyż bogatsi i „godniejsi” z pewnością 
nie wysyłali swych potomków na tak poślednie urzędy kościelne. Warto jednak 
zauważyć, że na skutek wspomnianych wyżej donacji XVIII w. posiadacz wikarii 
katedralnej mógł żyć bez trosk materialnych, co z pewnością dostrzegała szlachta 
województwa podolskiego.

Obowiązki liturgiczne i paraliturgiczne wikariuszy szybko wykroczyły poza 
fundacyjny brewiarz, poza celebracje godzin kanonicznych. W 1609 r. kapituła ka
tedralna przypomniała wikariuszom, że mają do odprawienia zlecone msze wotyw
ne, czytane i śpiewane34. W 1622 r. w aktach kapitulnych wymieniono wszystkie 
powinności kapłańskie tego kolegium „jak w innych katedrach”: oficjum godzin, 
msze, śpiew antyfon na jutrznie i nieszpory, nabożeństwa dodatkowe wedle kalen
darza świątecznego, śpiew przy organach35. W 1665 r. biskup Czyżewski polecił 
im codzienną mszę śpiewaną i udział w procesjach. Obszerniej ujął te obowiąz
ki biskup Sierakowski w 1742 r.: modlitwy chórowe (officium divinum), asysta 
przy codziennej mszy kapitulnej oraz innych mszach obowiązujących kanoników, 
brewiarz w dni powszednie, odmawiany naprzemian przez czterech wikariuszy, 
słuchanie kazania podczas sumy. Były też zlecenia duszpasterskie — spowiedź 
wiernych w niedziele i święta, a w dni powszednie podczas prymarii oraz udział 
w rekolekcjach raz do roku. Wikariusze dostali pełne duszpasterstwo (cura anima
rum) w kościele w Zińkowcach36.

Wielość i różnorodność obowiązków wikariuszy katedry kamienieckiej 
w zakre sie kultu i duszpasterstwa najpełniej obrazuje wizytacja biskupa Adama 
Krasińskiego z 1777 r.37 Do zadań fundamentalnych i stałych należała służba w ka
tedrze: 1) szafunek sakramentów (administratio sacramentorum): 2) liturgia kate

32 Acta Capituli, s. 24, 28.
33 K. J. U r b a n, op. cit., s. 392.
34 Acta Capituli, s. 197.
35 Ibidem, s. 323–324.
36 J. M u c h a OFM Conv., Organizacja, s. 163.
37 Acta Visitationis, s. 337–340.
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dralna — codzienna, niedzielna i świąteczna: oficjum wszystkich godzin (w tym 
jutrznia z laudesami, nieszpory kompleta), śpiew chóralny wedle cyklu świąt za 
prałatem lub kanonikiem hebdomadariuszem (dyżurnym przedstawicielem ka
pituły odpowiedzialnym za liturgię w tygodniu). Wikariusze uczestniczyli też 
w mszach celebrowanych przez kanoników i prałatów. Bractwu literatów pomagali 
w recytacji godzin maryjnych.

Dostali też liczne obowiązki duszpasterskie, które uregulował biskup Siera
kowski (jak wyżej podano): katechizację wiernych w niedziele, duszpasterstwo 
parafialne w Kamieńcu i przedmieściach (katedra pełniła funkcje farne) oraz dusz
pasterstwo poza siedzibą diecezji: w miasteczku Zińkowce (kościół w uposażeniu 
wikariuszy od 1721 r., zob. wyżej), w sześciu wsiach starostwa kamienieckiego, 
we wsi Cybulówka należącej do klasztoru dominikanów w Kamieńcu, we wsiach 
dominikanek kamienieckich: Żabińce i Pawłowce, oraz w 22 wsiach szlacheckich. 
Był to rozległy teren wysiłku duszpasterskiego w powiecie kamienieckim. Taki 
zakres pracy pastoralnej teoretycznie wymagał od wikariuszy niełatwych wędró
wek po gościńcach wiejskich. Nie należy przypuszczać, że się do tego kwapili. 
Bez wątpienia oczekiwano jednak napływu wiernych do katedry „około Wielkiej 
Nocy”. Ta bytność chłopska w katedrze–farze musiała być sporadyczna (odpusty, 
wielkie święta), z wykluczeniem starców, chorych i dzieci. Jedynie w kościele 
w Zińkowcach wikariusze (pojedynczo — wedle podziału obowiązków) musieli 
bywać systematycznie tj. przynajmniej w każdą niedzielę i w święta powszechne 
(festa fori).

Wikariusze katedralni byli ponadto obciążeni mszami ze zleceń prywat
nych, ale na tym zarabiali poważne kwoty (kapitały donacyjne z odsetkami), 
które uprzednio podałem. I tak za fundację ołtarzową Boryszkowskiego (oł
tarz św. Andrze ja) z dotacją połowy Beznoskowców wikariusze celebrowali trzy 
msze czytane: we wtorki za grzechy (pro peccatis), w piątki żałobne (Requiem), 
w soboty wotywa o Marii Pannie, wszystko przed katedralnym ołtarzem Bożego 
Ciała. Nadto co kwartał odbywało się nabożeństwo żałobne z nokturnem, laude
sami, śpiewane przez prałata lub kanonika; wtedy celebrans ubrany w dalmatykę 
odprawiał mszę de Requiem. Kaplica Bożego Ciała była remontowana w 1757 r. 
przez biskupa Dembowskiego, który legatem fundował w niej altarię. Za fundację 
Bachawskiego (ołtarz św. Mikołaja, cząstka Beznoskowców w dotacji) przy tymże 
ołtarzu obowiązywały dwie msze czytane co tydzień, raz de Requiem, raz o Najśw. 
Marii Pannie, ze wspomnieniem zmarłych wiernych (commemoratio fidelium de
functorum). Ponadto co kwartał obchodzono aniwersarz z nokturnem i laudesami, 
też śpiewany przez prałata lub kanonika, przy czym mszę de Requiem celebrować 
należało w dalmatyce. 

Nowożytne fundacje mszalne, a szczególnie osiemnastowieczne, poważ
nie zwiększyły służbę liturgiczną wikariuszy w katedrze. Od czasów biskupa 
Sierakowskiego codziennie czytali prymarię przed ołtarzem Bożego Ciała, a śpie
waną mszę zwaną „matura” odprawiali przed ołtarzem św. Szczepana. Z docho
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du ze wsi Poczapińce (1721) śpiewali codziennie mszę wotywną z formularza 
„Humiliavit” o Męce Pańskiej, z wyjątkiem niedziel i świąt uroczystych, przy oł
tarzu św. Anny, gdzie znajdował się Veraicon (Chusta św. Weroniki). Wikariusze 
katedralni odprawiali też przy tym ołtarzu dwie msze czytane w każdy wtorek za 
duszę fundatorki Anny Radeckiej na zlecenie bractwa św. Anny , które dostało od 
niej połowę wsi Załuże. Była to fundacja z 1571 r. Z kolei za połowę wsi Milowiec 
przy ołtarzu św. Trójcy odprawiali w piątki wotywę o Męce, a w sobotę wotywę 
o Marii Pannie. Ten ołtarz, kaplica i krypta, oraz bractwo tego wezwania powstały 
w katedrze kamienieckiej w 1729 r.

Donacja pieniężna Potockich nakazywała wikariuszom jedynie celebrację 
mszy de Requiem co miesiąc. Natomiast subwencja dziekana Garbowskiego wy
magała czytanej mszy w każdą środę w kaplicy Bożego Ciała, ale przy bocznym 
ołtarzu Apostołów Piotra i Pawła, patronów katedry i diecezji.

Od 1742 r. doszły ponadto aniwersarze kwartalne z nokturnem i laudesami, 
mszą czytaną i śpiewem Dies irae za donację kanonika Pawłowskiego. Za tego 
dobroczyńcę wikariusze odmawiali psalm De profundis clamavi po codziennej 
komplecie. Za duszę donatorki Magdaleny z Makowieckich Giedyminowej, żo
ny rajcy kamienieckiego Antoniego Szahina (donacja 1753 r.) wikariusze czytali 
sześć mszy w roku przed ołtarzem św. Tadeusza Apostoła (altaria z pierwszej poło
wy XVIII w.). Za duszę donatorki Heleny Łużeckiej (1762) odprawiał sam senior 
wikariuszy–wicedziekan aż dwanaście mszy w roku. I wreszcie za duszę donatora 
Antoniego Czerwińskiego (1765) wikariusze celebrowali aniwersarze kwartalne 
z nokturnem, laudesami i mszą śpiewaną.

Z relacji wizytatora z 1777 r. wynika, że kolegium wywiązywało się z tych 
obowiązków, choć regulacje biskupa Sierakowskiego (1742) przyczyniły się do 
powstania ciężaru „zajęć” niełatwego do udźwignięcia. 
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PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 3, ISSN 0033–2186

TERESA CHYNCZEWSKA–HENNEL 
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Historii

Udostojnienie herbu Giovanniego Tiepolo 
— posła weneckiego w Rzeczypospolitej  

w latach 1645–1647

Nieodżałowanej pamięci Profesor Stefan Krzysztof Kuczyński, z którego 
odejściem trudno nam przychodzi się pogodzić, obdarzony był niezwykłymi ce
chami charakteru i wspaniałym wszechstronnym talentem twórczym. Pasja heral
dyka i genealoga stanowiły tylko część zainteresowań tego wybitnego Humanisty. 

Wspomnieć pragnę w tym miejscu, w specjalnym numerze „Przeglądu Histo
rycznego” dedykowanym Jego Pamięci, rozmowy z Profesorem Kuczyńskim na 
temat Tiepolo a także wielu innych cudzoziemców przebywających w dawnej 
Rzeczypospolitej, którzy za zasługi otrzymywali rozmaitego rodzaju dowody 
wdzięczności. Tymi karierami cudzoziemców, ich wtapianiem się w „naszą” rze
czywistość Profesor był bardzo zainteresowany.

Cudzoziemiec, który zechciał w Rzeczypospolitej pozostać na stałe ubiegał się 
o indygenat, „jako za dobrze zasłużonym J.K.M., wnosi prośbę, aby indegenatem 
Korony Polskiej był kondekorowany”1.

Za panowania Władysława IV uzyskało nominację dwóch Włochów; w roku 
1633 nobilitację otrzymał Andrzej Cellari, zaś indygenat dwa lata później Andrzej 
dell’Aqua z Wenecji, architekt wojskowy2.

Inaczej, co oczywiste, wyglądała sprawa Giovanniego Tiepolo (1585–1647) 
wysłannika Republiki Wenecji do Rzeczypospolitej.

Jedną ze spraw, którą interesował się Profesor była kwestia udostojnienia jego her
bu. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, zachęcony przeze mnie zwrócił się do profesora 

1 Cyt. za: W. T y g i e l s k i, Indygenaty i nobilitacje, [w:] idem, Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. 
Utracona szansa na modernizację, Warszawa 2005, s. 381n.

2 Ibidem, s. 386; zwraca tu uwagę ciekawy materiał z AGAD, o którym wielokrotnie opowiadał 
Prof. Kuczyński: Materiały genealogiczne nobilitacje, indygenaty w zbiorach AGAD, oprac. A. Wa j s, 
przedmowa do wydania pierwszego S. K. K u c z y ń s k i, Warszawa 2001.
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446 TERESA CHYNCZEWSKA–HENNEL 

Wojciecha Tygielskiego z prośbą o pożyczenie książki Domenica Caccamo zawierającej 
korespondencję Tiepolo3. Książki tej nie ma bowiem w warszawskich bibliotekach.

Oto list Prof. Kuczyńskiego do prof. Wojciecha Tygielskiego

Warszawa, 17 I 2007 r.

Szanowny Panie Rektorze i Drogi Kolego,

Bardzo dziękuję za wypożyczenie mi „Il carteggio di Giovanni Tiepolo”.
Wśród dokumentów znalazłem interesujący mnie fragment z datą 16 maja 1647 
roku dotyczący udostojnienia herbu Tiepolo przez dodanie Połuorła Białego ze 
Snopkiem Wazów na piersi (str. 507, nr 255). Oryginał dyplomu królewskiego 
znajduje się w archiwum prywatnym rodu Tiepolo, Il consegna, b.8, n.19.

Raz jeszcze dziękuję i dłoń Pańską ściskam
Stefan K. Kuczyński4

Poseł Najjaśniejszej Republiki Wenecji Giovanni Tiepolo przebywał nie raz 
w Rzeczypospolitej na zaproszenie Władysława IV, z którym miał się zaprzyjaźnić 
podczas podróży królewicza po Europie, odbytej w latach 1624–16255. Wzmianki 
na temat przyjaźni z okresu pobytu królewicza w Wenecji są, co prawda, nieco 
lakoniczne. Tiepolo został wspomniany przez towarzysza podróży królewicza 
Władysława — Stefana Paca (1587–1640). Pac pisał w swym diariuszu pod da
tą 4 marca 1625, że Tiepolo został komisarzem „do usłużenia Królewiczowi od 
Rzeczypospolitej naznaczony”6.

Albrycht Stanisław Radziwiłł, zanotował z kolei 28 marca w Wielki Piątek, że 
gdy wyjeżdżał z królewiczem z Wenecji do Grazu, Tiepolo odprowadził ich aż do 
Palmanowa7. Wydawca relacji późniejszego ambasadora Najjaśniejszej Republiki 
Wenecji w Polsce podkreśla, zdaje się słusznie, że to wówczas narodził się pewien 
rodzaj zaufania pomiędzy królewiczem Władysławem i Giovannim Tiepolo8.

Ten ostatni pierwszą wizytę w Rzeczypospolitej złożył prywatnie, przybywa
jąc do Grodna w maju 1633 r. Jak przypomniał w swym „Pamiętniku” Albrycht 
Stanisław Radziwiłł, podczas pobytu w Wenecji został zaproszony do Polski. 
Wenecjanin odpowiedział: „że przyjedzie wtedy, gdy ujrzy (naówczas królewi
cza) Władysława na ojcowskim królewskim stolcu. Dał na to rękę, a teraz słowo 

3 Il Carteggio di Giovanni Tiepolo ambasciatore Veneto in Polonia (1645–1647), wyd. 
D. C a c c a m o, [Roma] 1984.

4 Za udostępnienie tego listu oraz uprzejmą zgodę na jego publikację serdecznie dziękuję Koledze 
Profesorowi Wojciechowi Tygielskiemu. 

5 O podróży królewicza: Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w la
tach 1624–1625 w świetle ówczesnych relacji, oprac. A. P r z y b o ś, Kraków 1977.

6 Ibidem, s. 375–376.
7 Ibidem, s. 394.
8 D. C a c c a m o, Introduzione, [w:] Il Carteggio, s. 13n. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



447UDOSTOJNIENIE HERBU GIOVANNIEGO TIEPOLO

czynem poparł. Wdzięcznie przyjmowany przez króla i wszystkich, podarunkami 
a także dwornością zyskał sobie większą łaskę króla”9.

Ponownie widzimy go w Rzeczypospolitej we wrześniu 1637 r. w związku 
z uroczystościami zaślubin i koronacją Cecylii Renaty. Jako przedstawiciel re
prezentujący Republikę Wenecji podarunki, wraz z gratulacjami, wręczał wów
czas Georgius de Georgiis. O weneckich dyplomatach pisał z Warszawy w avviso 
12 września 1637 wysłannik Stolicy Apostolskiej, nuncjusz Mario Filonardi:

e di Venetia è arrivato il Sig. Giovanni Tiepoli, amato particolarmente da Sua 
Maestà, che l’ha fatt’alloggiare contiguo al suo Palazzo, e di giorn’in giorno 
s’aspett’il Sig. Georgio, Ambasciatore Veneto et altri d’altre bande10. 

Podobnie Stanisław Albrycht Radziwiłł wspominał o specjalnych względach, 
jakimi cieszył się u króla wenecki poseł i jego ogromnej sympatii wobec polskiego 
monarchy. Jak pisał: „Tiepolo, szlachcic włoski, Wenecjanin, który ze szczególne
go uczucia do króla, na wzór błędnego rycerza, przybył na wesele, został posadzo
ny przy nas”11.

O sympatii Władysława IV wobec weneckiego dyplomaty pisał kilka lat póź
niej francuski historyk Jean de Laboureur, który był kronikarzem marszałkowej de 
Guébriant, towarzyszącej Ludwice Marii Gonzadze de Nevers, w drodze do Polski 
w związku z zaślubinami Ludwiki Marii z polskim władcą. W opisie podróży 
i uroczystości ślubnych, które odbyły się 10 marca 1646, Laboureur pisze między 
innymi, że Tiepolo znajdował się zawsze w pobliżu najprzedniejszych dworzan 
i rodziny królewskiej12. Z drugiej strony warto zauważyć, że być może oceny za
biegów o względy króla nie jeden raz mogły być przesadzone13. 

Kolejny pobyt Tiepolo wiązał się z misją powierzoną mu przez wenecki Senat, 
zmontowania ligi antytureckiej w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się 
Serenissima. Plany szukania pomocy ze strony Wenecji zbiegły się z projektami 
wojny tureckiej Władysława IV14. 

Przypomnieć tu wypadnie szeroką akcję dyplomatyczną Republiki w związku 
z rozpoczętą wojną o Kretę, inaczej zwaną Kandią — o ten najbardziej wysunięty 

9 A. S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1: 1632–1636, przełożyli i opracowali 
A. P r z y b o ś  i  R. Ż e l e w s k i, Warszawa 1980, s. 308.

10 „Avviso” ab secretario Marii Filonardi ad card. Franciscum Barberini, Varsaviae, 12 IX 1637, 
[w:] Acta Nuntiaturae Polonae, t. XX: Marius Filonardi (1635–1643), cz. 2: (1 XI 1636 – 31 X 1637), 
wyd. T. C h y n c z e w s k a–H e n n e l, Cracoviae 2006, nr 248, s. 269.

11 A. S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I: 1637–1646, s. 48 a także opis uczty z udziałem Tiepolo z dnia 
14 września, ibidem, s. 51.

12 Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, wybrał i opracował J. G i n t e l, t. I, Kraków 1971, s. 247, 
251.

13 Cf. w tej kwestii: W. T y g i e l s k i, Włosi w Polsce, s. 201–202.
14 Do dziś pozostaje aktualna na ten temat rozprawa W. C z e r m a k a, Plany wojny tureckiej 

Władysława IV, RAU wfh., t. XXXI, Kraków 1895.
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na wschód bastion Zachodu, który bronić miał Europy przed zagrożeniem turec
kim. Wyspa została utracona na rzecz Turcji 24 lata później. Wenecja wysyłała 
swych dyplomatów w celu pozyskania wsparcia przeciwko wspólnemu wrogowi, 
zagrażającemu chrześcijańskiej Europie. Wysłannicy weneccy docierali na dwory 
Anglii, Francji, Hiszpanii. Szwecji, Rzeczypospolitej, Moskwy a także Persji, dla 
której Turcja stanowiła wówczas poważne zagrożenie. Próba stworzenia koalicji 
antytureckiej sprzęgła się z planami Stolicy Apostolskiej15.

Giovanni Tiepolo przybył do Polski w sierpniu 1645 r. a opuścił ją w czerwcu 
roku 1647, rozczarowany z powodu niezrealizowania planów włączenia Rzeczy
pospolitej do wojny przeciwko Turcji. Przyjazd dyplomaty wiązał się jeszcze 
z jednym zadaniem — uczestnictwem w uroczystościach kolejnych zaślubin 
Władysława IV, z Ludwiką Marią Gonzagą.

Niepowodzenie prób włączenia Rzeczypospolitej do wojny przeciwko Porcie, 
najlepiej oddaje relacja Albrychta Stanisława Radziwiłła z 3 grudnia 1646: „Teraz 
przechodzę do posła weneckiego, który — bawiąc u nas długo — dopiero teraz 
odprawił poselstwo; sam jest początkiem zła, on bowiem jeżdżąc po Polsce dy
bał na polską cnotę, żeby ciężar całej wojny, zrzuciwszy go z barków Republiki 
Weneckiej, złożyć całkowicie na nasze głowy. [...]

Przeto rozważając te wszystkie sprawy najpokorniej W.K.M. prosimy, abyś 
zechciał cudzoziemców oddalić od swego boku, ponieważ ich rady we wszystkich 
państwach są przyczyną zamieszania. Prosimy, aby W.K.M. nie ufał pochlebstwom, 
które są na początku słodkie. Ale na końcu odwrotnie –rodzą gorycz. Prosimy, aby 
poseł wenecki został jak najszybciej odprawiony”16.

Zbiór dokumentów Tiepolo opublikowany przez Domenico Caccamo jest bar
dzo ważnym źródłem nie tylko do poznania działalności dyplomacji weneckiej, 
ale w znacznej mierze rzuca światło na stosunki panujące w Rzeczypospolitej, re
lacje króla z najbliższym otoczeniem, pokazuje też polskie zwyczaje i tradycje. 
Mowa tu o wymienionej w liście Stefana Kuczyńskiego, cytowanej wyżej edycji 
zatytułowanej „Il carteggio di Giovanni Tiepolo ambasciatore veneto in Polonia 
(1645–1647)”.

Edycja ta zawiera 263 dokumenty dotyczące misji Tiepolo w Rzeczypospolitej, 
począwszy od instrukcji dla niego, korespondencji weneckiego Senatu od i do dy
plomaty, listów od i do Inkwizytorów państwa (Inquisitori) oraz relacji końcowej 
tzw. relazione finale. 

Część relacji Giovanniego Tiepolo znana była wcześniej historykom polskim 
dzięki materiałom zebranym przez Augusta C i e s z k o w s k i e g o  (1814–1894). 
Pracował na tym materiale Wiktor C z e r m a k  w pracy poświęconej planom woj

15 T. C h y n c z e w s k a–H e n n e l, Dyplomacja wenecka wobec Rzeczypospolitej XVII stulecia, 
[w:] Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynaro
dowych w XV–XVIII wieku, pod red. R. S k o w r o n a, Kraków 2009, s. 275–282.

16 A. S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. II, s. 542–543.
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ny tureckiej Władysława IV17. Jak słusznie jednak podkreśla Domenico Caccamo, 
nie wykorzystano w pełni Carteggio Tiepolo w polskiej historiografii18. 

Giovanni Tiepolo pochodził ze znakomitego rodu związanego z Wenecją, 
choć jego początki wiążą historycy z Rimini, Rzymem a nawet Kolonią. Dwóch 
dożów pochodziło z tego znakomitego rodu: Giacomo Tiepolo (1229–1249) oraz 
Lorenzo Tiepolo (1268–1275). Przedstawiciele rodu byli także prokuratorami, 
wysokiej rangi urzędnikami administracji państwowej, dyplomatami, wojskowy
mi, duchownymi. Wśród artystów niewątpliwą sławą cieszy się do dziś Giovanni 
Battista Tiepolo (1696–1770), malarz, który zasłynął między innymi wspaniałymi 
barokowymi freskami i obrazami takimi jak: „Komunia św. Lucyny” w kościele 
SS. Apostoli, „Madonna z dzieciątkiem ze św. Anną i św. Joachimem” w kościele 
S. Maria della Fava czy „Neptun składający dary Wenecji” w Pałacu Dożów19. 
Zafascynowany malarstwem Tiepolo astronom i odkrywca Freimut Börngen nadał 
w roku 1987 imię Giovanniego Battisty Tiepolo nowej, odkrytej przez siebie aste
roidzie numer 43 77520.

Udostojnienie herbu Tiepolo przez króla Władysława IV nastąpiło w maju 
1647 r. W imieniu króla Giovanniemu Tiepolo, tuż przed jego wyjazdem z Polski, 
wręczył dyplom kanclerz wielki, zapewne Jerzy Ossoliński, ponieważ kanclerz 
wielki litewski Stanisław Albrycht Radziwiłł był zajęty wieloma innymi sprawami 
związanymi z trwającymi obradami Sejmu. Ponadto nie wspomina on o wyjeździe 
ambasadora weneckiego z Warszawy21.

Natomiast sam Tiepolo w liście do Senatu z 16 maja 1647 powiadamia o swoim 
rychłym powrocie do kraju i wspomina wizyty pożegnalne. Pisze między innymi:

Venne ancora il gran cancelliere e per parte di sua maestà mi portò in un ornan
tissimo privilegio l’onore della sua arma reale tutta intiera, l’aquila bianca con 
lifasci o vimini dorati in mezzo al petto22.

17 W. C z e r m a k, op. cit., s. 3.
18 D. C a c c a m o, Introduzione, s. 10 –11, przypis 50.
19 O rodzie Tiepolo m.in.: G. Ra d o s s i, Monumenta Heraldica Iustinopolitana, Stemmi di rettori, 

di famiglie notabili, di vescovi e della città di Capodistria, con colaborazione di S. Ž i t k o, Collana 
degli Atti, Centro di Ricerche Storiche — Rovigno, N.21, Rovigno — Trieste 2003, s. 389–391; 
P. L i t t a, Famiglie celebri di Italia [52], fasc. XXXIV, tip. G. F e r r e r i o, Milano 1835, s. 1–4, I; 
mikrofilm BN w Warszawie nr 91 734; W. S z y s z k o w s k i, Wenecja. Dzieje Republiki 726–1797, 
Toruń 1994, passim; o Giovannim Battiście, ibidem, s. 254–255; A. Z o r z i, La Republica del Leone. 
Storia di Venezia, Milano 2005, passim.

20 Tiepolo Asteroide, <it.wikipedia.org/wiki/Tiepolo>.
21 A. S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. III: 1647–1656, s. 23–30.
22 Il Carteggio, nr 255, s. 508.
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Pod tym fragmentem listu wydawca zaznaczył w przypisie, że pergaminowy 
dyplom datowany na 20 maja 1647, wystawiony w Warszawie, przechowywany 
jest w Archiwum Tiepolo, w teczce (busta) 8, pod numerem 1923.

W istocie dyplom królewski powinien się znajdować w Archivio di Stato 
di Venezia (Inventario Archivio privato Tiepolo, pagina 6 di 353, całość k. 48). 
Niestety od pewnego czasu nie sposób obejrzeć dokumentu, ponieważ go brak24. 
Z opisu w inwentarzu wynika, że jest on w dobrym stanie, ma 324 mm wysokości 
i 238 mm długości. Jest przechowywany w czerwonej teczce aksamitnej z jed
wabiu. W centrum umieszczony jest herb Tiepolo25, a na lewym marginesie polski 
orzeł. Opatrzony jest podpisem, autografem króla Władysława, wielką lakowaną 
pieczęcią zwisającą. Wszystko zamknięte jest w metalowej szkatułce. 

Obiecałam Profesorowi, że będąc w Wenecji obejrzę ten dyplom.
W maju 2011 r. pracowałam w Archivio di Stato w Wencji. Niestety dyplomu 

królewskiego nie ma.

23 Loc. cit., przypis 4.
24 Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Prof. dr Vivianie Nosili za próbę dotarcia do 

tego dokumentu i przesłanie mi wiadomości o aktualnym stanie rzeczy.
25 Herb rodu Tiepolo: P. L i t t a, op. cit., s. 1; G. R a d o s s i, op. cit., s. 390; porównanie wykazuje 

różnice w herbie rodziny Tiepolo. W obu przypadkach widnieje czapka doży (cappello del doge); 
Blassone Veneto, o gentilizie insegne delle famiglie patrizie oggi esistenti in Venezia [...] Stampato da 
Gio. Battista Tramontin, e si trova nella Libr. del Rovighetti, alla verità 1706, przedruk: Venezia 1975, 
s. 76–77.
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Litewski korpus posiłkowy w 1665 r.

Wiosną 1665 r. dwór warszawski, przygotowujący się do rozprawy z wyraź
nie szykującym rokosz Jerzym Lubomirskim, szukał wsparcia Litwy. Znalazł je na 
płaszczyźnie politycznej na odbytym wówczas sejmie, gdyż zdecydowana więk
szość posłów i senatorów litewskich opowiedziała się przeciw restytucji eks–mar
szałka1. Już po pierwszym tygodniu obrad, wobec widocznego braku szans na ich 
spokojne zakończenie, dwór skłaniał się ku przeprowadzeniu swych planów dro
gą przemocy, z wykorzystaniem głównie armii litewskiej. Z inicjatywy kanclerza 
wielkiego Krzysztofa Paca 25 marca 1665 w kościele jezuitów odbyła się sesja li
tewska, na której m.in. rozważano problem obrony kraju przed najazdem moskiew
skim. Postanowiono w tym celu zwołać konwokację dla Litwy dla uchwalenia po
datków na opłacenie armii2. Idąc dalej współpracujący z dworem hetman polny 
litewski Michał Pac na radzie senatu 31 marca zgodził się na skierowanie do po
mocy Janowi Kazimierzowi części podległych sobie sił, co wobec zdecydowanych 
już kroków wojennych Lubomirskiego było tym bardziej cenne, że obawiano się 
konfederacji wojska koronnego3. Sprawą tą zajęto się więc na odbytej 9 kwietnia 
konferencji z udziałem kanclerza koronnego Mikołaja Prażmowskiego, litewskiego 
Krzysztofa Paca, kanclerza królowej Władysława Reya i przedstawicieli Ludwika 
XIV: Antoine’a de Lumbres i Pierre’a de Bonzy. Ustalono na niej sprowadzenie 

1 W. K ł a c z e w s k i, W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa lat 1664–1665, 
Lublin 1984, s. 111–123; Biblioteka PAU/PAN w Krakowie (dalej: BPAU/PANKr.), Teki Czermaka 
nr 7, s. 208, J. von Hoverbeck do Fryderyka Wilhelma, Warszawa, 27 marca 1665 (druk: Urkunden und 
Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, t. XII, wyd. 
T. H i r s c h, Berlin 1892, s. 270); AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (dalej: AGAD, AR), 
dział V, nr 9646, k. 154J. Mierzeński do B. Radziwiłła, b.d.

2 A. R a c h u b a, Konwokacja litewska w Białej w 1665 roku, [w:] Studia historyczno–prawne. Prace 
dedykowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięcio
lecie pracy naukowej, pod red. J. D o r o b i s z a  i  W. K a c z o r o w s k i e g o, Opole 2004, s. 267–278.

3 J. B ą k o w a, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w la
tach 1661–1667, Warszawa–Kraków 1974, s. 91.
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452 ANDRZEJ RACHUBA

z Litwy do Korony korpusu kawaleryjskiego w sile 2 tys. koni4. Zrealizowanie 
tego zamiaru nie było jednak proste, gdyż zależało od stanowiska hetmana wielkie
go litewskiego Pawła Jana Sapiehy, którego postawa w tym czasie nie była jasna, 
a znany był z niechęci do poczynań dworu i z sympatii do Lubomirskiego5. W ce
lu pozyskania Sapiehy dla planu użycia armii litewskiej w spodziewanej wojnie 
z Lubomirskim, na początku kwietnia wysłany został z Warszawy hetman Pac6. 
Ani Pac, ani wysłany list króla nie skłoniły jednak do wyrażenia zgody Sapiehy, 
który wskazywał na ciężką sytuację militarną Litwy na froncie moskiewskim i po
trzebę użycia tam wszystkich sił7. 

Nieudana próba odbycia konwokacji w Białej na początku maja, wobec zde
cydowanej opozycji hetmana wielkiego, zmusiła króla do ustępstw i zgody na od
bycie konwokacji w Grodnie w początkach lipca, bez udziału monarchy. W zamian 
Jan Kazimierz podjął starania o nakłonienie chimerycznego Sapiehy do wyrażenia 
zgody na skierowanie części sił litewskich przeciw Lubomirskiemu. Miałyby one 
liczyć ok. 3 tys. żołnierzy i składać się z chorągwi obu skrzydeł armii. O dziwo, tym 
razem Sapieha zareagował na prośbę królewską pozytywnie i nie tylko wyparł się 
związków z Lubomirskim, lecz także zgodził się na skierowanie jakiegoś korpusu 
przeciw niemu, co z pewnością stanowiło duży cios dla nadziei eks–marszałka ko
ronnego na wsparcie ze strony malkontentów litewskich8. Najprawdopodobniej po
wodem zmiany postawy starego hetmana było zbrojne wkroczenie Lubomirskiego 
do Rzeczypospolitej, co zapowiadało wojnę domową, której większość szlach
ty litewskiej nie akceptowała, gdyż przeszkadzała ona w zakończeniu konfliktu 
w Moskwą. Ponadto zawsze mający na uwadze przede wszystkim korzyści własne, 
zwłaszcza zapewnienie silnej pozycji politycznej i ekonomicznej swym synom, 
Sapieha otrzymał sygnały dające nadzieję na kolejne zdobycze na tym polu. Król 
zaproponował mu dzierżawę bogatej ekonomii kobryńskiej, Pacowie sugerowa
li możliwość związku rodzinnego poprzez małżeństwo jednej z córek wojewody 
wileńskiego z hetmanem polnym Michałem Pacem, a wreszcie śmierć biskupa wi
leńskiego Jerzego Białłozora 17 maja dawała szansę na objęcie tej godności przez 
Aleksandra Sapiehę, biskupa żmudzkiego9. 

4 BOss., rkps 2985, k. 116, A. de Lumbres do H. de Lionne, Warszawa, 10 kwietnia 1665.
5 A. R a c h u b a, Sapieha Paweł Jan, PSB, t. XXXV, 1993, s. 138–148; idem, Boje Jana Kazi

mierza o Litwę w latach 1656–1668. Sukces stronnictwa dworskiego w walce z opozycją, [w:] Dwór 
a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 
przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii 
Akademii Pedagogicznej w Kra kowie w dniach 2–5 kwietnia 2001, pod red. R. S k o w r o n a, 
Kraków 2003, s. 415–430.

6 AGAD, AR, dział V, nr 3089, K. Dobkiewicz do B. Radziwiłła, Wilno 11 i 18 kwietnia 1665.
7 Theatrum Europeum, t. IX, Franckfurt am Mayn 1672, s. 1548; Bibliothèque Nationale, Paryż 

(dalej: BNP), ms. fr. 13031, k. 226v., P. Pels do J. de Boullion, Gdańsk 18 kwietnia 1665.
8 A. R a c h u b a, Konwokacja, s. 276–277.
9 BNP, ms. fr. 13031, k. 267v., P. Pels do J. de Boullion, Gdańsk 16 maja 1665; AGAD, AR, 
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453LITEWSKI KORPUS POSIŁKOWY W 1665 R.

Podobno już w pierwszej połowie maja doszło na Litwie do starcia zbrojnego 
między siłami Lubomirskiego i jego przeciwnikami. Jakiś oddział przedzierający 
się do Korony, by stanąć w szeregach sił rokoszowych, miał rozbić dwie kompanie 
piesze zwerbowane dla króla przez Andrzeja (?) Tyzenhauza10. Jeżeli nie były to 
tylko plotki, to być może owym wojskiem był zwerbowany przez Lubomirskiego 
pułk kozacki Decyka, który w drugiej połowie tego miesiąca został doszczętnie 
rozbity przez regularne siły litewskie Aleksandra Hilarego Połubińskiego, pisarza 
polnego i Samuela Oskierki, sędziego ziemskiego mozyrskiego11. W ten sposób 
zapobiegli oni wzmocnieniu armii Lubomirskiego i potwierdzili przychylne dwo
rowi nastawienie Litwy, ale Jan Kazimierz oczekiwał na bardziej konkretną i zde
cydowanie większą pomoc militarną w postaci obiecanego korpusu i deklarowa
nych sił magnatów litewskich. Z tych ostatnich kanclerz Krzysztof Pac werbował 
stu dragonów i stu kozaków, tyleż obiecał kasztelan wileński Michał Kazimierz 
Radziwiłł, a jakiś oddział szykował też podczaszy litewski Krzysztof Potocki12. 

Tymczasem w drugiej połowie maja 1665 r. sytuacja polityczna na Litwie 
zdecydowanie się skomplikowała. Prysły szanse na pogodzenie Sapiehów z Pa
cami i dworem, gdyż po pierwsze wobec serii porażek sił litewskich na froncie 
moskiewskim hetman wielki Sapieha zdecydowanie sprzeciwił się przesunięciu 
przez hetmana polnego Paca części wojska na zachód. Po drugie do Sapiehy do
tarły pogłoski, że biskupem wileńskim zostać ma Gotard Tyzenhauz, nie związany 
z nim politycznie, choć bardzo bliski krewny (zdecydowanie bliższy niż popierany 
przez wojewodę wileńskiego Aleksander Sapieha), a wreszcie po trzecie — wieść nio
sła, że w Inflantach koncentruje się armia szwedzka, co łączono z dworskimi plana
mi siłowego przeprowadzenia elekcji vivente rege13. W tej sytuacji Sapieha przystąpił 
do kontrakcji na sesji wojskowej rozpoczętej 4 czerwca w Wilnie. Przede wszystkim 
sprzeciwił się czynieniu jakichkolwiek zaciągów wojskowych na Litwie bez jego zgo

dz. IV, teka 82, nr 944, B. Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, b.m.d.; BOss. 2985, k. 173P, de Bonzy do 
H. de Lionne, Warszawa 8 maja 1665; A. R a c h u b a, Sapieha Aleksander Kazimierz, PSB, t. XXXIV, 
1993, s. 559–561.

10 AGAD, AR, dz. V, nr 10038, S. Morsztyn do B. Radziwiłła, Warszawa 23 maja 1665; BPAU/
PANKr., Teki Czermaka nr 8, Diariusz sekretarza poselstwa brandenburskiego w Warszawie, 24 maja 
1665, k. 27; BPAU/PANKr., Teki Czermaka, nr 12, k. 14–15, Kawczyc do O. Schwerina, 30 maja 1665.

11 BOss., rkps 189, s. 1622; BCzart., rkps 159, nr 56.
12 A. R a c h u b a, Radziwiłłowie wobec rokoszu Lubomirskiego, „Miscellanea Historico–Archi

vistica”, t. III, 1989: Radziwiłłowie XVI–XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury, s. 91; Akty izdawaje
myje Wilenskoju archeograficzeskoj komissijej dlja razbora i izdanija drewnich aktow, t. XV, Wilna 
1887, s. 157–158; BOss., rkps 189, s. 1644; ibidem, rkps 2985, k. 173, P. de Bonzy do H. de Lionne, 
Warszawa 8 maja 1665.

13 BCzart., rkps 159, nr 38, 49 i 53, J. Zębocki do M.K. Paca, Mohylów 30 kwietnia, 21 i 26 maja 
1665; ibidem, rkps 394, nr 63, M.K. Pac do P.J. Sapiehy, Lipniszki 25 maja 1665; ibidem, rkps 394, 
nr 65 i 66, P.J. Sapieha do M.K. Paca, Żyrowice 31 maja i Myto 2 czerwca 1665; AGAD, AR, dz. V, 
nr 10038, S. Morsztyn do B. Radziwiłła, Warszawa 23 maja i 8 czerwca 1665.
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dy, a następnie postanowił ostatecznie skończyć z niezależnością tzw. dywizji lewe
go skrzydła, czyli tej części armii, która podlegała hetmanowi polnemu i cieszyła 
się szczególna opieką króla. Zabrał się do tego przez masowe pociąganie przed ob
licze swego sądu oficerów i żołnierzy owej dywizji, jak i przez potrącanie żołdów. 
Zanosiło się na ostry konflikt, który uniemożliwiłby skierowanie sił litewskich 
przeciw Lubomirskiemu14. Zmusiło to dwór królewski do natychmiastowej reakcji 
i z zadaniem uspokojenia „humorów” Sapiehy wysłano do Wilna kanonika krakow
skiego Jana Małachowskiego. Miał on — według słów Pierre’a de Bonzy — ménager 
son esprit touchant l’election oraz skłonić do wysłania obiecanego korpusu na pomoc 
królowi w zamian za obietnicę starostwa bielskiego dla któregoś z synów wojewody 
wileńskiego, a ekonomii kobryńskiej dla jego zięcia i najbliższego współpracownika 
— podkanclerzego Aleksandra Naruszewicza. Małachowski przybył do Wilna około 
10 czerwca i bez większych problemów zdołał pozyskać Sapiehę dla planów królew
skich w zamian za obietnicę biskupstwa wileńskiego dla Aleksandra Sapiehy, a biskup
stwa żmudzkiego po tymże dla Tyzenhauza. Korpus litewski wysłany do Korony liczyć 
miał ostatecznie 2 tys. ludzi15. Pogodzeni znowu hetmani litewscy ustalili jego skład 
i wskazali dowódcę — miał nim zostać pisarz polny Aleksander Hilary Połubiński, 
bardzo znany dowódca, przez lata powiązany silnie z dworem, choćby z racji spra
wowania funkcji porucznika chorągwi husarskiej króla. Ten jednak niespodziewanie 
odmówił, co zapewne było wynikiem zarówno jego wyraźnej sympatii do Jerzego 
Lubomirskiego, jak i złych w ostatnim czasie jego stosunków z Janem Kazimierzem, 
który w czasie majowej konwokacji w Białej kazał zwinąć mu ową husarię w kom
pucie litewskim. Ponieważ Połubiński był bez wątpienia najlepszym z kandydatów 
do objęcia dowództwa korpusu, na co zapracował sobie siedemnastoletnią służbą 
w charakterze rotmistrza, regimentarza większych zgrupowań i całego prawego 
skrzydła armii litewskiej w licznych kampaniach, a także wspomnianymi silny
mi więzami z Wazami, król postanowił go udobruchać i namówić do przyjęcia 
dowództwa. W tym celu cofnięty został rozkaz likwidacji chorągwi husarskiej 
króla, a pisarzowi polnemu obiecano przedłużenie arendy pewnych dóbr — z ca
łą pewnością chodziło o ogromną ekonomię brzeską. To wystarczyło i Połubiński 
21 czerwca udał się z Wilna do armii. Do pomocy przydzielono mu chorążego na
dwornego Konstantego Władysława Paca, który już wcześniej ruszył ze Żmudzi ku 
Mostom, rzekomo na czele czternastu chorągwi z lewego skrzydła. Był to stosunkowo 
dobry wybór, bo Pac miał również wieloletnie doświadczenie wojskowe, a do tego 
gros sił korpusu litewskiego stanowić miały chorągwie lewego skrzydła, dla których 

14 AGAD, AR, dz. V, nr 3089, K. Dobkiewicz do B. Radziwiłła, Wilno 6 czerwca 1665; ibidem, 
nr 11557, J. P ę k a l s k i  do B. R a d z i w i ł ł a, Słuck 6 czerwca 1665; ibidem, nr 7906, K. Krzywiec 
do B. Radziwiłła, Wilno 6 czerwca 1665.

15 BOss., rkps 2985, k. 248, P. de Bonzy do Ludwika XIV, Warszawa 19 czerwca 1665; AGAD, 
AR, dz. V, nr 9646, J. Mierzeński do B. Radziwiłła, Wilno 13 czerwca 1665; ibidem, dz. IV, teka 9, 
koperta 94B, Radziwiłł do J. Mierzeńskiego, b.m.d.
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Połubiński, zawsze związany ze skrzydłem prawym, był niemal wrogiem. W korpu
sie znaleźli się także inni Pacowie: Bonifacy Teofil, ciwun trocki i Jan Krzysztof. 
Należy jednak zaznaczyć, że według ocen współczesnych, poza Pacami żołnierze 
litewscy, a zwłaszcza jazda, byli zdecydowanie niechętni wyprawie do Korony Jak 
pisał Jan Mierzeński „towarzystwu polskiemu nie sporo w tę drogę i zgoła do służ
by ochoty nie masz, i co żywo wziąwszy tu co [na komisji wojskowej — A.R.], 
wyjechać z wojska myśli”16. 

Tymczasem w Koronie na początku lipca doszło do połączenia sił Jerzego 
Lubomirskiego ze skonfederowanymi wojskami koronnymi, co dało eks–marszał
kowi potężną siłę militarną. Również Jan Kazimierz czynił ostatnie przygotowa
nia do wymarszu przeciw rokoszanom, ale dysponował niewielką liczbą kawalerii, 
stąd z taką nadzieją oczekiwał na litewskie posiłki, które niemal w całości miały 
składać się z tego rodzaju wojska17. 

Do tej pory nie był znany szczegółowy skład owego litewskiego korpusu po
siłkowego. Niedawno jednak jeden z młodych badaczy polskich dotarł do księgi 
skarbowej litewskiej, która w inwentarzu archiwalnym oznaczona była jako za
giniona i udostępnił częściowo jej zawartość, koncentrując się jednak na innym 
litewskim korpusie posiłkowym, użytym przeciw rokoszowi Lubomirskiego 
w 1666 r. i uczestniczącym w bitwie pod Mątwami18. Tymczasem źródło to daje 
nam również wykaz chorągwi korpusu Połubińskiego poprzez wymienienie, które 
z nich służyły w Koronie i w związku z tym z tamtejszego skarbu winny otrzymać 
żołd. Odnosiło się to do szóstej ćwierci służby19. Dzięki temu możemy poniżej wy
mienić owe litewskie chorągwie i ich dowódców. Były to:

Chorągwie husarskie:
Króla, poruczeństwa Aleksandra Hilarego Połubińskiego, pisarza polnego WKsL 

— koni 112;
Pawła Jana Sapiehy, wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego WKsL — koni 116;
Krzysztofa Zygmunta Paca, kanclerza WKsL — koni 86.

Razem 314 koni.

16 M. N a g i e l s k i, Połubiński Aleksander Hilary, PSB, t. XXVII, 1982, s. 358–360; idem, Pac 
Konstanty Władysław, PSB, t. XXIV, 1979, s. 709–710; BOss., rkps 189, s. 1623 (z Warszawy 
23 czerwca 1665); AGAD, AR, dz. V, nr 9646, J. Mierzeński do B. Radziwiłła, Wilno 13 i 22 czerwca 
1665; ibidem, nr 7551, A. Kotowicz do A.H. Połubińskiego, Warszawa 15 czerwca 1665.

17 M. L e c z y k, Wojskowy przebieg rokoszu Lubomirskiego, „Biuletyn Wojskowej Akademii 
Politycznej. Seria Historia”, t. IV, 1958, nr 2; J. B ą k o w a, op. cit., s. 113, 115; M. N a g i e l s k i, 
Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku, Warszawa 1994, s. 90–96.

18 K. K a c p r z y ń s k i, Wojsko litewskie w walce z rokoszem Jerzego Lubomirskiego, „Miscellanea 
Historico–Archivistica”, t. XIII, 2001, s. 123–129.

19 Lietuvos valstybes istorijos archyvas, Wilno, SA 4111, k. 1–85.
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Rajtaria:
Lejbszkwadron Michała Kazimierza Paca, wojewody smoleńskiego — koni 115;
Tegoż szkwadronu chorągiew druga, po Szymonie Deppermanie, rotmistrz Andrzej 

Ipatewicz Moskiewicz — koni 92;
regiment rajtarski Mikołaja Szkultyna [von Schulte von Islitz], obersztera JKM:
kornet 1 tegoż obersztera — koni 73;
kornet 2 Jana Minhauza [von Münchhausen], oberszterlejtnanta — koni 61;
kornet 3 Frydrycha Meiera, majora JKM — koni 67;
kornet 4 Krzysztofa Meiera, rotmistrza — koni 58;
kornet 5 Ezajasza Jęczmieńskiego [Gerstenzweiga], rotmistrza, a po nim Aleksandra 

Buynowicza20 — koni 57;
kornet 6 Wilhelma Libennacha [=Libenhoff], rotmistrza — koni 63.

Razem 586 koni.

Chorągwie kozackie:
Krzysztofa Wołodkowicza, wojewody nowogródzkiego — koni 90;
Mikołaja Władysława Judyckiego, kasztelana nowogródzkiego — koni 120;
Krzysztofa Zygmunta Paca, kanclerza WKsL — koni 98;
Hieronima Kryszpina Kirszensztejna, podskarbiego wielkiego WKsL — koni 91;
Aleksandra Hilarego Połubińskiego, pisarza polnego WKsL — koni 91;
Zygmunta Adama Słuszki, chorążego wielkiego WKsL, poruczeństwa Jerzego 

Wła dysława Michałkiewicza — koni 97;
Druga tegoż, poruczeństwa Rafała Kisarzewskiego — koni 90;
Krzysztofa Franciszka Sapiehy, krajczego WKsL — koni 40;
Konstantego Władysława Paca, chorążego nadwornego WKsL — koni 95;
Bonifacego Teofila Paca, ciwuna trockiego — koni 87;
Jana Karola Dolskiego, marszałka pińskiego — koni 109.

Razem 1008 koni.

Chorągiew tatarska Aleksandra Hilarego Połubińskiego, pisarza polnego WKsL, 
rotmistrz Szahun Murza — koni 120;
regiment dragonii Aleksandra Hilarego Połubińskiego, pisarza polnego WKsL, 

chorągwi 621 — ludzi 349.

W sumie: 2377 koni i porcji,  
z czego aż 1334 (56 %) należało do prawego skrzydła armii.

20 Nie wiem, kiedy dokładnie nastąpiła zmiana na stanowisku rotmistrza, ale wydaje się, że latem 
1665 r. dowodził jeszcze Jęczmieński.

21 Połubiński miał w armii litewskiej tylko pięć chorągwi dragonii, a więc zapewne ową szóstą 
była dragonia Samuela Kmicica, chorążego orszańskiego, niekiedy tworząca wraz z chorągwiami 
Połubińskiego jeden regiment — vide komput wojska z końca 1663 r. [w:] J. W. P o c z o b u t 
O d l a n i c k i, Pamiętnik (1640–1684), oprac. A. R a c h u b a, Warszawa 1987, s. 340.
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Jak z powyższego widać, korpus litewski rzeczywiście liczył trochę ponad 
2 tys. ludzi i niemal w całości (problem dragonii, która nie zawsze występowała 
w klasycznej postaci konnej piechoty) był tak pożądaną przez Jana Kazimierza 
jazdą. Przy okazji z tego samego źródła dowiadujemy się o jeszcze innej, równie 
interesującej sprawie — odmówieniu przez niektórych rotmistrzów udziału w wy
prawie do Korony. Zapewne w większości przypadków owe odmowy spowodo
wane były sympatią do Lubomirskiego i niechęcią do udziału w wojnie domowej. 
I tak odmówiły pójścia z Połubińskim i — co za tym idzie — odsądzone zostały za 
ową ćwierć żołdu:

•  chorągiew kozacka Pawła Jana Sapiehy, wojewody wileńskiego, hetmana 
wielkiego, poruczeństwa Władysława Anforowicza, cześnika smoleńskiego;

•  chorągiew kozacka Jerzego Karola Hlebowicza, starosty żmudzkiego, poru
czeństwa Jerzego Władysława Grabińskiego, podkomorzego wendeńskiego;

• chorągiew kozacka Marcjana Aleksandra Ogińskiego, krajczego Wkul;
• chorągiew kozacka Władysława Jerzego Chaleckiego, strażnika Wkul;
• chorągiew tatarska Dawida Juszyńskiego.

Wszystkie te chorągwie należały do prawego skrzydła armii i do Pawła 
Sapiehy lub jego najbliższych współpracowników. Wydaje się jednak, że owe pięć 
chorągwi jazdy nie osłabiło siły korpusu, bo zapewne zostały zastąpione przez in
ne jednostki, choć nie wiem, czy też z prawego (co jest bardziej prawdopodobne), 
czy z lewego skrzydła, bardziej związanego z dworem królewskim. W każdym ra
zie korpus litewski składał się z doświadczonego wojska, dysponującego dużą siłą 
ognia (rajtaria i dragonia) i kopii (husaria), dowodzony był przez zaprawionych 
w bojach dowódców. Wydawał się więc bardzo cenną pomocą dla króla, który do
magał się nerwowo od hetmana Paca jego przybycia — w liście z 15 czerwca wład
ca chciał skierować korpus ku Lublinowi, a w pięć dni później ku Kazimierzowi 
Dolnemu22. Tymczasem Litwini nie śpieszyli się do obozu królewskiego. Dopiero 
w końcu czerwca ruszyli na Brześć Litewski, a jeszcze 12 lipca chorąży nadworny 
Pac znajdował się w Łabnie pod Grodnem. Nawet jednak wówczas nie było bodaj 
wiadome do końca, które z chorągwi wejdą w skład korpusu, skoro 29 lipca het
man Sapieha pisał do hetmana Paca: „to zaś, które by do JKM miały się ordynować 
chorągwie, zdaniu WMMM Pana poruczam”. W efekcie tak powolnej koncentracji 
sił litewskich, spodziewano się ich w obozie królewskim dopiero w sierpniu. Co 
więcej, być może pod wpływem perswazji przybyłych pod Brześć wysłanników 
rokoszan, część znajdujących się tam chorągwi litewskich porzuciło obóz i udało 
się w głąb Wielkiego Księstwa23. Być może były to właśnie któreś z tych wymie
nionych wyżej jako odmawiających wyprawy do Korony. Ostatecznie pierwsze 

22 BCzart., rkps 394, nr 71, 72, Jan Kazimierz do M.K. Paca, Warszawa 15 i 20 czerwca 1665.
23 J. A. C h r a p o w i c k i, Diariusz. Część druga: lata 1665–1669, oprac. A. R a c h u b a i T. Wa 

s i  l e w s k i, Warszawa 1988, s. 58; AGAD, AR, dz. V, nr 1867, J. Cedrowski do B. Radziwiłła, 
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458 ANDRZEJ RACHUBA

chorągwie korpusu litewskiego przybyły do obozu Jana Kazimierza pod Opatów 
5 sierpnia24. Dalszy los korpusu jest znany, a niespodziewana klęska w bitwie pod 
Częstochową i dostanie się Litwinów do niewoli była szokiem nie tylko dla kró
la25. Wspaniały korpus kawaleryjski, kwiat wojska litewskiego z doświadczonym 
dowództwem przestał istnieć, a Litwa została upokorzona, ośmieszona26 i głęboko 
przeżyła ową klęskę. Winę za to ponosił jednak głównie sam Jan Kazimierz.

Otrubek 25 czerwca i Smolewicze 13 lipca 1665; BCzart., rkps 394, nr 79, P. J. Sapieha do M. K. Paca, 
Wołpa 25 lipca 1665; BPAU/PANKr., Teki Czermaka nr 8, Diariusz sekretarza poselstwa brandenbur
skiego, Warszawa 1 lipca 1665, s. 52.

24 J. S o b i e s k i, Listy do Marysieńki, wyd. L. K u k u l s k i, Warszawa 1973, t. I, s. 54.
25 M. L e c z y k, op. cit.; M. N a g i e l s k i, Działania zbrojne rokoszu Jerzego Lubomirskiego 

w 1665 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXXIV, 1991.
26 Głównie zresztą przez okolicznościowe utwory związane z klęską częstochowską.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 3, ISSN 0033–2186

IWONA M. DACKA–GÓRZYŃSKA
Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii

O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej 
w świetle parafialnych metryk zmarłych  

kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. 
Wybrane przykłady

Rejestracja chrztów, ślubów i zgonów wprowadzona przez władze kościelne 
po synodzie trydenckim, powszechnie nazywana metrykami parafialnymi, od daw
na budziła ciekawość poznawczą badaczy różnych specjalizacji. Ze źródeł tych 
chętnie korzystają genealodzy, demografowie, językoznawcy, historycy Kościoła. 
Ostatnio obserwujemy wzmożone zainteresowanie wartością źródłową metryk, ich 
edytorstwem, indeksacją i digitalizacją1.

W niniejszej pracy wykorzystano źródła metrykalne kościoła św. Krzyża 
w Warszawie — jednej z największych parafii warszawskich pod względem licz
by mieszkańców i zajmowanego obszaru2. Kościół świętokrzyski był także miej
scem ważnych wydarzeń społeczno–politycznych, ten charakter świątynia zacho
wała do dnia dzisiejszego3. W kościele górnym przetrwały liczne zabytki kultury 

1 O wartości źródeł metrykalnych, gdzie też stan badań cf. R. K o t e c k i, Rejestracja metrykalna 
wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnie
niem prawodawstwa diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, płockiej i włocławskiej), „Nasza Przeszłość”, 
nr 112, 2009, s. 35–75; G. L i c z b i ń s k a, Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach 
historycznych, PH, t. CII, 2011, z. 2, s. 267–282. Cf. też m.in. wydania ksiąg metrykalnych z Wojnicza, 
opracowane w latach 2006–2008 przez zespół współpracowników Józefa Szymańskiego; C. K u k l o, 
Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009. Wiele archiwów polskich i zagra
nicznych publikuje na swoich stronach internetowych indeksy lub zdjęcia cyfrowe metryk parafial
nych.

2 W 1771 r. w skład parafii wchodziło ok. 35 ulic oraz część Krakowskiego Przedmieścia od 
Pałacu Saskiego do Nowego Światu. Kompletność rejestrów metrykalnych wysoko ocenił C. Kuklo, 
choć oczywiście, zwłaszcza w metrykach urodzonych, dane te nie są pełne, szczególnie liczne braki 
dotyczą wpisów z lat 1710–1719, C. K u k l o, Ocena wartości źródłowej rejestrów metrykalnych pa
rafii św. Krzyża w Warszawie w XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. XVIII, 1991, 
s. 205–227.

3 Księga Pamiątkowa. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 
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materialnej, w tym niezwykle interesujące, liczne dziewiętnastowieczne tablice 
pamiątkowe, dzięki którym można odtworzyć „panteon polskiej inteligencji”4. 
Osobną grupę stanowią współczesne inskrypcje poświęcone uczestnikom walk 
II wojny światowej i ofiarom komunizmu, uwagę zwracają także pomniki na
grobne pierwszego polskiego przełożonego zgromadzenia, wizytatora i jednocze
śnie proboszcza parafii świętokrzyskiej, a później biskupa poznańskiego Michała 
Bartłomieja Tarły (zm. 20 września 1715) oraz prymasa Michała Radziejowskiego 
(zm. 13 października 1705). Kościół dolny kryje nisze grobowe fundatorów, ary
stokracji, ziemiaństwa. Najstarsze pochówki najbardziej znanych rodzin dawnej 
Rzeczypospolitej miały miejsce już w końcu XVII w. W kościele pochowani zostali 
„parafianie”, mieszkańcy licznych pałaców, przede wszystkim kolejni właści ciele 
Pałacu Czapskich5, Pałacu Błękitnego (Czartoryscy, Zamoyscy), Pałacu Gozdz
kich (dzisiaj nieistniejący, przy ul. Dynasy), Grzybowa (Gutakowscy, Za biełłowie, 
Grabowscy) i innych. 

Jest to także miejsce ostatniego spoczynku gospodarzy kościoła — Zgro
madzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo, osadzonego w koście
le dzięki staraniom królowej Ludwiki Marii Gonzagi w 1653 r.6 Tu także chowano, 
sprowadzone razem z misjonarzami, siostry miłosierdzia (szarytki), których zada
niem stała się pomoc księżom misjonarzom w służbie bliźniemu, przede wszyst
kim praca w szpitalach i przytułkach7. 

1696–1996, red. T. C h a c h u l s k i, Warszawa 1996; Serce miasta. Kościół Świętego Krzyża w War
szawie, red. K. S z t a r b a ł ł o  i  M. Wa r d z y ń s k i, Warszawa 2010.

4 A. B i e r n a t, Dziewiętnastowieczne napisy epigraficzne na ziemiach Królestwa Polskiego, 
Wrocław 1987, s. 140–141.

5 J. M i e l e s z k o, Pałac Czapskich, Warszawa 1971.
6 Zgromadzenie Księży Misjonarzy zostało założone w 1625 r. we Francji przez św. Wincentego 

à Paulo (zm. 1660) (Congregatio Missionis — CM). Ludwika Maria Gonzaga sprowadziła misjonarzy 
do Polski w 1651 r. Zadaniem zgromadzenia była katechizacja wiernych, kształcenie duchowieństwa 
i opieka nad chorymi. W 1772 r. polska prowincja zakonu liczyła 30 domów i 252 misjonarzy, vide 
ks. S. R o s p o n d  CM, Rola kościoła św. Krzyża w Warszawie w dziejach Polskiej Prowincji Zgro
madzenia Księży Misjonarzy w XVII i XVIII–wiecznej Polsce, [w:] Księga Pamiątkowa, s. 27, 31–32; 
Misjonarze św. Wincentego à Paulo w Polsce (1651–2001), cz. I: Dzieje, red. S. R o s p o n d  CM, 
Kraków 2001, s. 53–57. Dziejom zgromadzenia został poświęcony tom XI (1960) „Naszej Przeszłości”.

7 Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo Służebnic Ubogich (szarytek) założo
no we Francji w 1633 r. Pierwsze siostry sprowadziła do Polski Ludwika Maria Gonzaga w 1652 r. 
Pracowały w założonych przez księży misjonarzy szpitalach: Świętokrzyskim, św. Rocha i Dzieciątka 
Jezus. W 1659 r. otrzymały własną siedzibę, przy ul. Tamka, gdzie do dzisiaj mieści się dom centralny 
Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia, dla którego przyjęła się nazwa Dom Centralny św. Ka
zimierza. Poza zarządem w miejscu tym znajdował się nowicjat i „dom spokojnej starości” dla sióstr, 
zakład dla sierot (do 1944 r.), szkoła dla dziewcząt (1693–1824) i szkoła powszechna dla sierot (1918–
1949), vide S. H. A. J u r c z a k  (SM), Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w parafii św. Krzyża 
w Warszawie, [w:] Księga pamiątkowa, s. 233, 238–243; A. S c h l e t z, Zarys historyczny Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia w Polsce, „Nasza Przeszłość”, t. XII, 1960, s. 59–168.
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Treści epitafiów i tablic nagrobnych, zestawione z informacjami zawartymi 
w metrykach parafialnych, są nieocenionym źródłem do badań genealogiczno–so
cjologicznych, ukazujących wzajemne powiązania i krąg towarzysko–rodzinny 
Warszawy XVIII i XIX w.8 

Świętokrzyskie metryki parafialne były już przedmiotem analiz Cezarego 
K u k l i, ale prawie wyłącznie w kontekście badań demograficznych. Autorowi 
udało się odtworzyć ok. 2 tys. rodzin warszawskich, określić m.in. wiek i stan cy
wilny nowożeńców, długość trwania związku małżeńskiego, płodność rodziny itp.9 
Lektura źródeł metrykalnych przynosi o wiele więcej informacji, nie wykorzysta
nych w dotychczasowych badaniach naukowych. Na potrzeby innej pracy — edy
cji inskrypcji znajdujących się w kościele św. Krzyża10 — zainteresowałam się 
zawartością ksiąg zmarłych11. Okazało się, że w gronie warszawiaków zmarłych 
w XVII–XVIII w. znajduje się liczna grupa osób, których status majątkowy, po
zycja społeczna oraz udział w sprawowaniu władzy pozwalają zaliczyć do elity 
społecznej Rzeczypospolitej. Akta te przynoszą informacje o personaliach i stanie 
rodzinnym zmarłych osób, ich narodowości, wieku, czasami o przyczynach śmier
ci oraz o miejscu ostatniego spoczynku. Ponadto Libri mortuorum mogą posłużyć 
do rekonstrukcji liczby służby i kręgu dworsko–klientalnego warszawskich pała
ców usytuowanych na terenie parafii. Źródła te informują o liczbie osób zmarłych 
w szpitalach parafialnych, o śmierci duchownych, czyli ojcach misjonarzach, kle
rykach z miejscowego seminarium oraz o szarytkach. Wpisy z lat 1794–1795 za
wierają liczne nazwiska kościuszkowskich „pikinierów” i „kosynierów”. W przy
padku cudzoziemców, spotykamy tak przedstawicieli elity społecznej, „zawodów 
artystycznych”, jak zwykłych rzemieślników. Oczywiście pozostałe serie święto
krzyskich ksiąg parafialnych, które w niniejszej pracy wykorzystano sporadyczne, 
czyli Libri baptisatorum oraz Libri copulatorum ukazują szeroki obraz społeczne
go funkcjonowania rodziny.

8 I. M. D a c k a – G ó r z y ń s k a, Pamięć zaklęta w kamieniach — epitafia w kościele św. Krzyża 
w Warszawie, [w:] Serce miasta, s. 236–247.

9 C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.
10 I. M. D a c k a – G ó r z y ń s k a, S. G ó r z y ń s k i, Inskrypcje i herby w kościele św. Krzyża 

w Warszawie, (w druku).
11 W pracy wykorzystano znajdujące się Archiwum Parafii św. Krzyża w Warszawie księgi zmar

łych z lat 1670–1801: Liber Defunctorum Ecclesiae Parrochialis [sic!] Sanctae Crucis Varsaviensis ab 
Anno Domini 1670 inclusive (księga zmarłych z lat 1670–1708, cyt. dalej: LD 1670–1708); Liber 
Defunctorum Ecclesiae Parochialis Sanctae Crucis Varsaviensis in suburbio Cracoviensi sitae ab Anno 
D[omi]ni 1709 die 15 [decem]bris (księga zmarłych z lat 1709–1774, cyt. dalej LD 1709–1774); Liber 
Defunctorum Ecclesiae Parochialis Sanctae Crucis Varsaviensis ab Anno D[omi]ni 1709 (księga zmar
łych z lat 1709–1733, brudnopis, cyt. dalej: LD 1709–1733); Liber Mortuorum Ecclesiae Parochialis 
Sanctae Crucis Varsaviensis Congregationis Missionis ab Anno Domini 1775 (księga zmarłych z lat 
1775–1801, cyt. dalej LM 1775–1801). Ponieważ z metryk ochrzczonych korzystałam wybiórczo 
określam je jako LB i podają daty graniczne.
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2. Epitafium Stanisława Franciszka 
Kazimierza Czartoryskiego (1740–
1747) w katakumbach Kościoła 
św. Krzyża w Warszawie

1. Epitafium Teresy Czartoryskiej (1765–1780) i Zofii z Matuszewiczów Kickiej (zm. 1822)
w katakumbach Kościoła św. Krzyża w Warszawie*

* Wszystkie fotografie do artykułu wykonał Sławomir Górzyński.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



463O NIEZNANYCH DZIECIACH MAGNATERII POLSKIEJ

Mnie szczególnie zainteresował los małych dzieci, pochodzących z rodzin eli
ty społecznej Rzeczypospolitej XVII–XVIII w., których śmierć, poza wzmiankami 
na kartach świętokrzyskich metryk parafialnych, pozostawiła znikome ślady w źró
dłach. Także miejsce pochowania małych arystokratów raczej nie było znane, choć 
rzecz dotyczy znaczących rodzin m.in.: Bielińskich, Czapskich, Czartoryskich, 
Lanckorońskich, Lubomirskich, Małachowskich, Mniszchów i Poniatowskich.

Zdaję sobie sprawę, że niniejszy tekst, nie jest kompletny nie tylko dlatego, że 
wyrywkowo korzystano z zachowanych metryk chrztów, by potwierdzić persona
lia zmarłych dzieci12. Dla pełnej rekonstrukcji rodzin należałoby także uwzględ
nić metryki parafialnie, znajdujące się w posiadłościach rodzin, których stan jest 
przedmiotem niniejszej analizy. Trzeba przy tym pamiętać, że większość z tych 
rodzin miała kilka siedzib głównych. Pochodzące z nich księgi parafialnie mo
gły się nie zachować lub przetrwać jedynie częściowo. Ponadto zazwyczaj pierw
sze dziecko przychodziło na świat w majątku rodziców młodej mężatki. Rodziny 
o wysokim statusie społecznym często zmieniały miejsce pobytu, choćby z uwagi 
na okoliczności polityczne. Nie sposób zatem dotrzeć do tych wszystkich rozpro
szonych, bądź szczątkowo zachowanych źródeł. Jednak, jak się okazuje, nawet 
ograniczona ich eksploracja przynosi wiele nowych informacji genealogicznych.

Lektura świętokrzyskich metryk zmarłych pozwala dość łatwo zidentyfi
kować zmarłe dzieci pochodzące z elit społecznych. Wpisy o takich dzieciach 
i ich ro dzicach zawierają zazwyczaj właściwe dla ich stanu łacińskie określe nia: 
Magnificus Dominus, Magnificus Genorosus, Illustrissimus Dominus, Illustrissi
mus ac Magnificus, Illustrisima Excellentia Comitissa; w przypadku rodzin ksią
żęcych konsekwentnie posługiwano się tytułem Princeps. Wpisy te często wymie
niały imię zmarłego dziecka, imiona i nazwiska rodziców oraz sprawowane przez 
nich aktualne urzędy. Informowano także o wieku dziecka, przyjęciu przezeń sa
kramentu chrztu, miejscu pochowania, rzadziej o przyczynie śmierci (dopiero od 
roku 1798). Nie zawsze przy tym uwzględniono wszystkie składniki formularza.

Oczywiście wpisy metrykalne nie pozwalają określić relacji emocjonalnych 
pomiędzy rodzicami a dziećmi. Dotychczas w literaturze powszechny był pogląd, 
zgodnie z którym narodziny i śmierć dziecka mało obchodziły rodzinę, a wszyst
kie akty rozpaczy należy rozpatrywać w kategoriach konwencji. Ostatnio odcho
dzi się od stanowiska negującego istnienie w epoce staropolskiej bliższych wię
zi rodzice–dziecko. Nie da się jednoznacznie określić, jak było naprawdę. Każdy 
akt śmierci dziecka inaczej dotykał najbliższych, zależało to przede wszystkim od 
wrażliwości, dojrzałości rodziców, sytuacji rodziny i jej poczucia stabilizacji w da
nym momencie dziejowym itd. Także w osiemnastowiecznej literaturze pięknej 

12 Księgi chrztów z kościoła św. Krzyża (1627–1802) zestawia w swoich pracach C. Kuklo. 
Metrykami chrztów zainteresował się również K. P. P r o k o p, Varia genealogiczne XVII–XVIII wieku 
ze staropolskich metryk kościelnych z Warszawy i Wołczyna, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 
t. LIV, 2004, s. 153–175.
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3. Epitafium Józefa i Marii Kochowskich w kościele św. Krzyża w Warszawie

4. Epitafium Marii Kazimiery Lubomirskiej (1851–1852) 
w tzw. „krypcie szarytek” w kościele św. Krzyża 

w Warszawie

5. Epitafium Elżbiety (Izabeli) 
Lubomirskiej (1858–1859) 
w tzw. „krypcie szarytek” 

w kościele św. Krzyża 
w Warszawie
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propagowano różne modele rodziny i wychowania. Prace poruszające temat roli 
dziecka w kulturze staropolskiej ukazują szeroki wachlarz relacji rodzice–dziecko, 
od postaw skrajnych — okrucieństwa i braku zainteresowania — po ogromną po
błażliwość i troskę o wychowanie13. 

Jak udało się ustalić, na podstawie źródeł metrykalnych i epigraficznych, 
warszawski kościół świętokrzyski był miejscem pochówków głównie dorosłych 
przedstawicieli elit, spokrewnionych ze sobą rodzin Czapskich, Czartoryskich, 
Gozdzkich, Lubomirskich, Małachowskich, Mniszchów, Poniatowskich, Tarłów, 
Zamoyskich i innych. Chociaż dysponujemy bogatą literaturą na temat działal
ności politycznej, ekonomicznej i kulturalnej najważniejszych rodzin dawnej 

13 K. B a r t n i c k a, Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego oświecenia, „Rozprawy 
z Dziejów Oświaty”, t. XXXV, 1992, s. 37–86; J. T a z b i r, Stosunek do dziecka w okresie staropol
skim, [w:] Rodzina jej funkcje przystosowawcze i ochronne, Warszawa 1995, s. 153–166; D. Ż o ł ą d ź –
S t r z e l c z y k, Dziecko w dawnej Polsce, wyd. 1, Poznań 2001, wyd. 2, Poznań 2006; K. W r ó  b e l –
L i p o w a, Relacje dzieci–rodzice w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XVIII wieku, [w:] Dziecko 
w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, red. K. J a k u b i a k, W. J a m r o ż e k, Bydgoszcz 2002, 
s. 101–110; H. Ż e r e k – K l e s z c z, Śmierć dziecka w kulturze staropolskiej, [w:] Od narodzin do 
wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. D ą 
b r o w s k a, A. K l o n d e r, Warszawa 2002, s. 285–300; A. Ł y s i a k – Ł ą t  k o w s k a, O dzieciństwie 
w Polsce w XVIII wieku. Zarys problematyki, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wy
kształcenie, wiedza, pod red. A. A c h r e m c z y ka, Olsztyn 2005, s. 191–209; A. S k r z y p i e t z, 
Dziecko w rodzinie czasów nowożytnych. Studium przypadku Sobieskich, [w:] Mundus hominis — cy
wilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. R o s i k, P. W i 
s z e w  s k i, Wrocław 2006, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia, t. 175, s. 357–373; 
A. B o ł d y r e w, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 
1795–1918, Warszawa 2008; P. K a c z y ń s k i, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy — 
konwencje — poglądy, Wrocław 2009.

6. Epitafium Marianny Tymowskiej (1800?–1809) zachowane wśród ułamków 
płyt w kościele św. Krzyża w Warszawie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



466 IWONA M. DACKA–GÓRZYŃSKA

Rzeczypospolitej, wciąż brakuje szczegółowych opracowań genealogicznych. 
Zmarłe dzieci chowano razem z najbliższymi krewnymi, bądź w ich pobliżu. 
W przypadku zmarłych potomków to właśnie zapisy metrykalne mają przewagę 
nad zachowanymi epitafiami świętokrzyskimi. To dzięki metrykom znamy miej
sca, w których pochowano dzieci, gdyż inskrypcji im poświęconych zachowało się 
niewiele: dwie osiemnastowieczne dzieci z rodziny Czartoryskich (fot. 1, 2), kolej
na z 1777 roku Józefa Joachima (lat 8) i Marii (lat 3) Kochowskich (fot. 3)14, dwie 
dziewiętnastowieczne, informujące o śmierci dziewczynek z rodziny Lubomirskich 
(fot. 4, 5) i ostatnia z 1809 r. Marianny Tymowskiej (lat 8) (fot. 6)15.

BIELIŃSCY

Pierwszą dygnitarską rodziną, która zwróciła moją uwagę z powodu utra
ty trojga małych dzieci byli Kazimierz Ludwik Bieliński (zm. 1713) pod
komorzy i marszałek koronny16 i Ludwika Maria (zm. 1730) z Morsztynów 
(siostra Izabeli z Morsztynów Czartoryskiej)17. Wszystkie dzieci zostały pocho
wane w kościele dolnym: 13 kwietnia 1691 w katakumbach złożono czteroletniego 
Andrzeja18 (fot. 7), 28 lutego 1696 w piwnicy między wieżą i kaplicą św. Rocha 
pochowano drugiego syna o nieznanym imieniu19, a 20 września 1700 pod wie

14 Dzieci Bazylego Kochowskiego h. Nieczuja pułkownika wojsk rosyjskich i Konstancji 
z Brzostowskich, syn Józef Joachim zm. 29 sierpnia 1777, jego siostra Marianna zm. 12 sierpnia 1777: 
LM 1775–1801, k. 17v, 18. Płyta znajduje się w kościele dolnym.

15 Córka Ignacego Tymowskiego (1759–1820) h. Sas, posła na Sejm Wielki z sieradzkiego 
i Kunegundy z Wodzińskich (1773–1840). Płyta choć w dobrym stanie nie była eksponowana dotych
czas w kościele, zachowana wśród ułomków w lapidarium przykościelnym.

16 K. P i w a r s k i, Bieliński Kazimierz Ludwik, PSB, t. II, s. 53–55.
17 Ludwika Maria była córka Jana Andrzeja Morszyna (1621–1693) podskarbiego wielkiego ko

ronnego i Katarzyny Gordon (zm. 1691), cf. A. P r z y b o ś  przy współudziale L. K u k u l s k i e g o, 
Morsztyn (Morstin) Jan Andrzej, PSB, t. XXI, s. 814.

18 LD 1670–1708, k. 82v.
19 Ibidem, k. 102.

7. Metryka śmierci Andrzeja Bielińskiego z 13 kwietnia 1691  
(LD 1670–1708, k. 82v)
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żą cum fratribus złożono dwuletnią córkę Annę20. Bielińscy mieli jeszcze 
sześcioro dzieci — Franciszka (1683?–1766) marszałka wielkiego koronne
go21, Michała (zm. 1746) cześnika koronnego, Mariannę wydaną za mąż za 
Ernesta Denhoffa, Katarzynę, żonę agenta francuskiego Besenvala, Teresę żonę 
Bogusława Łubieńskiego kasztelana sandomierskiego, Urszulę wydaną za Jana (?) 
Czermińskiego kasztelana małogoskiego22. 

LANCKOROŃSKI

W tym samym dniu, w którym pożegnano pierwszego syna Bielińskich 
(i w tym samym miejscu), pochowany został Jan Adam Lanckoroński, urodzony 
8 marca 1691 (fot. 8)23, syn Jana Kazimierza (zm. 1698), późniejszego kasztelana 
radomskiego i Jadwigi Tarłówny (zm. 1705), córki Karola wojewody lubelskie
go i podkanclerzego koronnego (zm. 1703). Boniecki wspomina, że para ta miała 
„córkę Annę, l v. za Andrzejem Firlejem, kasztelanem kamińskim, 2 v. za Józefem 
Walentym Kalinowskim, chorążym halickim oraz synów: Jana zmarłego młodo 
i Stanisława”24. Autor monografii rodu Lanckorońskich przypisuje tej parze jesz
cze córkę Jadwigę, wydaną za mąż za Hieronima Cikowskiego, nie wspomina zaś 
o Janie wymienionym w herbarzu Bonieckiego25. Może wspomniany tu Jan jest 

20 Ibidem, k. 123.
21 H. Wa n i c z k ó w n a, Bieliński Franciszek, PSB, t. II, s. 47–50.
22 Ibidem, s. 47; K. P i w a r s k i, op. cit., s. 54; Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, t. II, Lipsk 

1839, s. 146; t. III, Lipsk 1839, s. 246. Niesiecki wymienia kasztelana małogoskiego Jana Czermiń
skiego, zaś autorzy Spisu Urzędników Antoniego Czermińskiego (kaszt. małogoski w latach 1706–
1729, zmarły przed 15 czerwca 1729) cf. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. 
Spisy, oprac. K. C h ł a p o w s k i, A. F a l n i o w s k a – G r a d o w s k a, red. A. G ą s i o r o w s k i, 
Kórnik 1993, s. 41 nr 165, s. 175.

23 LD 1670–1708, k. 82v; Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, t. VI, Lipsk 1841, s. 12.
24 A. B o n i e c k i, Herbarz polski, wiadomości historyczno–genealogiczne o rodach szlacheckich, 

t. XIII, Warszawa 1909, s. 347.
25 S. C y n a r s k i, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku, Warszawa–

8. Jan Adam Lanckoroński (ur./zm.1691)  
(LD 1670–1708, k. 82v)
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tożsamy z naszym Janem Adamem? Matka dziecka była siostrą stryjeczną Michała 
Bartłomieja Tarły, pierwszego polskiego proboszcza kościoła św. Krzyża (od 
1685 r.) i przełożonego zgromadzenia księży misjonarzy. Dla rodziny Tarłów ko
ściół stał się z czasem rodzinną nekropolią. To może tłumaczyć pochowanie dziec
ka w katakumbach świętokrzyskich. 

CZARTORYSCY

Kościół św. Krzyża był nekropolią rodziny Czartoryskich. Pochowano tu 
najwybitniejszych jej przedstawicieli26, pochodzących w prostej linii od Michała 
Jerzego (1621–1692) wojewody sandomierskiego27 i Joanny z Olędzkich 
(zm. 1688), a więc ich syna Kazimierza (1674–1741) kasztelana wileńskiego28 
z żoną Izabellą Morsztynówną (1671–1758)29, ich synów Fryderyka Michała 
(1696–1775) kanclerza litewskiego i Augusta Aleksandra (1697–1782) wojewodę 
ruskiego z żoną Marią Zofią z Sieniawskich (zm. 1771) oraz syna tej ostatniej pary 
Adama Kazimierza generała ziem podolskich (1734–1823).

Kazimierz i Izabela Morsztynówna cieszyli się pięciorgiem potomstwa; po
za wymienionymi wyżej synami mieli jeszcze: syna Teodora (1704–1768) bi
skupa poznańskiego, Ludwikę Elżbietę (ok. 1694–1743) przełożoną klasztoru 
wizytek warszawskich i Konstancję (1695–1759) wydaną za mąż za Stanisława 
Poniatowskiego. Z metryk świętokrzyskich dowiadujemy się, że małżonkowie 
mieli jeszcze jedno dziecko — córkę Elżbietę, urodzoną 29 sierpnia 1699, zmarłą 
10 lipca 1702 (fot. 10)30 i pochowaną w katakumbach pod kaplicą Najświętszej 
Marii Panny w pobliżu swej zmarłej wcześniej półtorarocznej siostry stryjecz
nej Magdaleny Kazimiery Antoniny (zm. 20 lipca 1697) (fot. 9)31, córki księ
cia Antoniego Dominika Czartoryskiego starosty lanckorońskiego (zmarłego 

 Kraków 1996, s. 191–192, tablica genealogiczna „III. Linia Kurozwęcka”, gdzie więcej też informacji 
o Stanisławie zm. 1747, staroście mukarowskim (1720), ożenionym z Franciszką Bidzińską (rozw. 
1733) i z Anną Dembińską (1740).

26 Epitafia nagrobne rodziny Czartoryskich zachowały się w krypcie pod kaplicą NMP, w kościele 
dolnym św. Krzyża w Warszawie. Obecnie zostały odrestaurowane i wkrótce zapewne będą dostępne 
zwiedzającym. 

27 K. P i w a r s k i, Czartoryski Michał Jerzy, PSB, t. IV, s. 287–288. Pochowano go w katakum
bach kościoła św. Krzyża razem z żoną Joanną z Olędzkich 1v. Oleśnicką (zm. 1688).

28 Książę Kazimierz Czartoryski zm. 31 sierpnia 1741, cf. LD 1709–1774, k. 79v; S. S i d o 
r o w i c z, Czartoryski Kazimierz, PSB, t. IV, s. 282–283.

29 Idem, Czartoryska Izabela z Morstinów, PSB, t. IV, s. 241. Izabela była córką podskarbiego 
Andrzeja Morsztyna i Katarzyny Gordon.

30 LD 1670–1708, k. 128v.
31 Ibidem, k. 107, 128v.
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w 1695 r. i pochowanego w katakumbach)32 oraz Ludwiki Łosiówny33. W kościele 
św. Krzyża nie ma żadnych inskrypcji, które wskazywałaby na miejsce pochówku 
obu dziewczynek.

Michał Fryderyk kanclerz wielki litewski (zm. 13 sierpnia 1775, pochowa
ny w kościele świętokrzyskim)34 doczekał się z Eleonorą Moniką von Waldstein 
trzech córek: Aleksandry (1730–1798, 1 v. Sapieżyny, 2 v. Ogińskiej), Antoniny 
(zm. 1746) i Konstancji (zm. 1749) — żon Jana Jerzego Flemminga podskarbiego 
wielkiego litewskiego. Świętokrzyskie metryki przynoszą wiadomość (być mo
że) o pięciu synach. W aktach zmarłych znajduje się wpisy informujące o śmier
ci szesnastomiesięcznego Jana Nepomucena w dniu 22 sierpnia 1742 (fot. 11)35 
i dziesięciomiesięcznego Józefa Andrzeja Stanisława Kostki, zmarłego 19 wrze
śnia 1744. Ten ostatni miał być pochowany obok brata, którego imion nie wymie
niono, a który zmarł 24 sierpnia 1743 (fot. 12)36. Jego identyfikację uniemożliwia 
brak zapisów pochówków z sierpnia 1743 r. Wszystkie dzieci zostały pochowa
ne w katakumbach, w miejscu nie oznaczonym. Próba określenia dat urodzenia 
chłopców znanych z imion, poprzez metryki ochrzczonych w parafii, nie przynio
sła rezultatu. Występują za to dwaj inni synowie, jeden, którego imion nie podano, 
urodzony 14 października 1731 i drugi, Antoni Dionizy, który przyszedł na świat 
8 października 1744 o godz. 4.00 rano i został ochrzczony w domu tego samego 
dnia. Uroczystość powtórzono 9 października z udziałem rodziców chrzestnych: 
Hieronima Salariusa [auditor nunciaturae] i Marii Antoniny Rudzińskiej kasztela
nowej czerskiej37. Jak wiemy, Michał Fryderyk nie doczekał się męskich potomków, 
którzy osiągnęli lata sprawne.

W katakumbach świętokrzyskich pochowano głowę „Familii” — Augusta 
Aleksandra Czartoryskiego i jego żonę Marię Zofię z Sieniawskich. Znane, do
rosłe potomstwo tej pary to: Adam Kazimierz generał ziem podolskich i Izabela 
(Elżbieta, 1736–1816) żona Stanisława Lubomirskiego. Ostatnio Katarzyna K u r a s 
na podstawie źródeł epistolarnych podała informacje o jeszcze dwóch synach tej 
pary: Stanisławie (1740–1747) zmarłym na ospę i jeszcze jednym chłopcu urodzo

32 Ibidem, k. 100.
33 Ludwika Felicjanna była córką Władysława Łosia (zm. 1694) kasztelana chełmińskiego, woje

wody pomorskiego i malborskiego oraz Barbary Guldenstern. Ludwika miała trzech mężów: Jana 
Działyńskiego, księcia Antoniego Czartoryskiego i księcia Fryderyka Wilhelma von Holstein–Beck, 
za: J. W i m m e r, Łoś Władysław, PSB, t. XVIII, s. 438. 

34 LM 1775–1801, k. 5.
35 LD 1709–1774, k. 81v.
36 Ibidem, k. 85.
37 Maria Antonina Rudzińska (zm. 10 marca 1753) była córką starosty łukowskiego Jana Nowo

sielskiego i Anny z Domaszewskich. Jej pierwszym mężem był kasztelan liwski Wiktoryn Felicjan 
Cieszkowski, drugim Kazimierz Rudziński (Rudzieński) h. Prus III (ok. 1676–1759) kasztelan czerski, 
wojewoda mazowiecki; była blisko związana z „Familią”, cf. W. M a j e w s k i, W. R u  d z i ń s k i, 
Rudziński (Rudzieński) Kazimierz, PSB, t. XXXIII, s. 26.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



470 IWONA M. DACKA–GÓRZYŃSKA

nym w 1747 r., który także wkrótce zmarł38. Z archiwaliów parafialnych dowia
dujemy się, że pierwszy z nich na chrzcie otrzymał imiona Stanisław Franciszek 
Kazimierz, sakramentu w dniu 6 lutego 1740 udzielił ojciec Jacek Śliwicki, zaś 
rodzicami chrzestnymi zostali: ciotka chłopca Konstancja z Czartoryskich i jej mąż 
Stanisław Poniatowski (fot. 13)39. W katakumbach kościoła świętokrzyskiego za
chowało się epitafium grobowe Stanisława; dzięki temu oraz na podstawie wpi
su w metryce zmarłych znana jest dokładna data jego śmierci — 22 lutego 1747 
(fot. 14)40.

Adam Kazimierz Czartoryski i Izabella z Flemmingów uchodzili za wzoro
wych rodziców, z powodzeniem przełamywali staropolskie wzorce wychowania, 
dbali o rozwój emocjonalny i staranne wykształcenie swoich dzieci41. Ich syn 
Adam Jerzy Czartoryski w swoich „Pamiętnikach” opisał wstrząs, jakiego do
świadczyła rodzina na wieść o śmierci piętnastoletniej Teresy (zm. 14 stycznia 
1780)42, poparzonej od ognia z kominka i pochowanej w katakumbach świętokrzy
skich w Warszawie43. Na dziesięcioletnim księciu to wydarzenie wywarło ogromne 
wrażenie. Przed matką, która urodziła wówczas córkę Gabrielę, tajono wiadomość 
o śmierci Teresy; gdy się o niej dowiedziała „była rażona paraliżem z jednej strony 
i musiała na kulach przez długi czas chodzić i dopiero przez elektryczność od
zyskała władzę w nodze”, zaś ojciec dziewczynki nie chciał wierzyć pogłoskom 
o śmierci dziecka, a gdy powiedział mu o tym August Czartoryski „upadł na ścianę 
w salonie i widziałem łzy jego oczów”44. W „Pamiętnikach” relacja o narodzinach 
Gabrieli jest dość lakoniczna i nie do końca prawdziwa: „Moja matka w tymże cza
sie była słaba i dała życie córce, której dano imię Gabriela, ale która tylko kilka dni 
żyła”45. Dziewczynka, urodzona na początku 1780 r. (brak księgi metryk chrztów 
z tego okresu w kościele świętokrzyskim), zmarła 28 lipca 1781. W metryce zmar

38 K. K u r a s, Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Kraków 
2010, s. 24.

39 LB 1729–1750, k. 101v.
40 LD 1709–1774, k. 88v.
41 K. B a r t n i c k a, op. cit., s. 70–71.
42 Dziewczynka urodzona 30 maja 1765 na chrzcie otrzymała imiona: Teresa Maria Anna 

Petronela, LB 1765–1773, k. 10, 13v; LM 1775–1801, k. 32v.
43 „Gazeta Warszawska”, nr 5 z 15 stycznia 1780 [doniesienie o śmierci Teresy Czartoryskiej]; 

Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie ar
chiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, oprac. L. D ę b i c k i, Lwów 1887, t. I, s. 206–207. Z inskryp
cji, zapewne późniejszej, wynika, że we wspólnym grobie z Teresą, złożono także Zofię z Matu
szewiczów Kicką (1796–1822), przysposobioną córkę księżnej Izabeli Czartoryskiej, vide ibidem, 
s. 213–214. W tzw. „krypcie szarytek” w kościele św. Krzyża znajduje się jeszcze jedna inskrypcja 
poświęcona Zofii Kickiej, sprawiona przez jej męża generała Ludwika Kickiego.

44 A. J. C z a r t o r y s k i, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809, wybrał i oprac., wstępem 
i przypisami opatrzył J. S k o w r o n e k, Warszawa 1986, s. 82–83.

45 Ibidem, s. 83.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



471O NIEZNANYCH DZIECIACH MAGNATERII POLSKIEJ

łych wpisano, że miała wówczas półtora roku i pochowano ją w katakumbach, ale 
inskrypcja grobowa nie zachowała się lub nigdy jej nie było46.

Oprócz zmarłych w dzieciństwie Teresy i Gabrieli udało mi się ustalić, że księ
stwo Czartoryscy stracili jeszcze dwoje dzieci. W rok po ślubie zawartym 19 listo
pada 1761 w Wołczynie47, 10 października 1762 urodził się i został ochrzczony 
tego samego dnia w Warszawie Aleksander Jerzy Kazimierz. Uroczystą ceremonię 
chrzcin, która miała miejsce 20 listopada 1762, odprawił przełożony misjonarzy, 
ojciec Jacek Śliwicki. Rodzicami chrzestnymi była najbliższa rodzina: dziadkowie 
Czartoryscy, Jerzy Fleming oraz rodzeństwo ojca z mężami i żonami48. Chłopiec 
zmarł zapewne 27 grudnia 1763, chociaż w metryce zmarłych wpisano inne imiona 
zmarłego dziecka — Karol Aleksander49. Nieco wcześniej, pod datą 3 listopada 
1763, znajduje się wpis o śmierci nie wymienionej z imienia, sześciotygodniowej 
córce księcia Adama50. Udało mi się odszukać metrykę chrztu dziewczynki uro
dzonej 2 września 1763, ochrzczonej „z wody” następnego dnia, o imionach Zofia 
Maria Eleonora51. W tym miejscu nie podano informacji o urodzeniu brata bliź
niaka, stąd należy przyjąć, że zmarły w miesiąc po dziewczynce Karol Aleksander 
to pierworodny syn Adama Kazimierza i Izabelli, chociaż występuje pod inny
mi imionami, między urodzeniem Aleksandra Jerzego Kazimierza i Zofii Marii 
Eleonory nie mogło urodzić się już inne dziecko. Sam ojciec dzieci na uroczystym 
chrzcie otrzymał imiona Adam Józef Kazimierz Joachim Ambroży Marek, a posłu
giwał się tylko dwoma: Adam Kazimierz52.

Narodziny dzieci, które miały miejsce tuż po ślubie Adama Kazimierza 
i Izabeli, przeczą tezom o początkowej niechęci małżonków do siebie oraz nie po
zwalają — wbrew obiegowym opiniom — uznać córki Teresy (ur. 1765) za pierw
sze dziecko tej pary53. Podsumowując, Adam Kazimierz i Izabela stracili czwórkę 
dzieci i doczekali się czwórki dorosłego potomstwa: Marii Wirtemberskiej (1768–
1854), Adama Jerzego (1770–1861), Konstantego Adama (1773–1860) i Zofii 
Zamoyskiej (1779–1837).

46 LM 1775–1801, k. 44v.
47 Metrykę ślubu z Wołczyna wydał K. R. P r o k o p, op. cit., s. 171.
48 LB 1758–1765, k. 135v, 138.
49 LD 1709–1774, k. 184–184v.
50 LD 1709–1774, k. 184.
51 LB 1758–1765, k. 160.
52 LB 1729–1750, k. 83v.
53 S. A s k e n a z y  (Z korespondencji rodzinnej, [w:] Studia historyczno–krytyczne, Kraków 1897, 

s. 142–144) za pierworodną córkę uznał natomiast Marię późniejszą księżnę Wirtemberską (ur. 1768). 
Niesłuszne poglądy w kwestii relacji młodych małżonków i ich potomstwa powtarza A. M i c h a l s k i, 
Książęca para Adam i Izabela Czartoryscy — przykładem oświeceniowej rodziny magnackiej, 
[w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, 
społeczne i gospodarcze, red. C. K u k l o, Warszawa 2008, s. 164.
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10.  Metryka śmierci Elżbiety Czartoryskiej (29 sierpnia 1699 — 10 lipca 1702)  
(LD 1670–1708, k. 128v)

11. Metryka śmierci Jana Nepomucena Czartoryskiego z 22 sierpnia 1742  
(LD 1709–1774, k. 81v)

9. Metryka śmierci Magdaleny Kazimiery Antoniny Czartoryskiej z 20 lipca 1697  
(LD 1670–1708, k. 107)
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12. Metryka śmierci Józefa Andrzeja Stanisława Kostki Czartoryskiego z 19 września 1744 
(LD 1709–1774, k. 85)

14. Metryka śmierci Stanisława (Franciszka Kazimierza) Czartoryskiego z 22 lutego 1747 
(LD 1709–1774, k. 88v)

13. Metryka chrztu Stanisława Franciszka Kazimierza Czartoryskiego z 6 lutego 1740 
(LB 1729–1750, k. 101v)
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PONIATOWSCY

Kościół św. Krzyża w Warszawie pełnił funkcję nekropolii dla innych potom
ków Kazimierza Czartoryskiego i Izabelli Morsztynówny, pochodzących z rodzin 
Poniatowskich i Lubomirskich.

Pochowano w nim dwóch synów i wnuczkę Konstancji Czartoryskiej i Sta
nisława Poniatowskiego (1676–1762), wojewody mazowieckiego i kasztelana 
krakowskiego54. W historiografii utrwalił się obraz Konstancji z Czartoryskich 
— wzorowej matki, interesującej się wychowaniem i edukacją licznej gromadki 
dzieci55. Dotychczas uważano, że Poniatowscy mieli ośmioro potomstwa. Byli to: 
Kazimierz (1721–1800) podkomorzy koronny56, Franciszek Józef (1723–1749) 
proboszcz katedralny krakowski, Aleksander (1725–1744) przeznaczony do kariery 
wojskowej, Ludwika Maria (1728–1781) żona Jana Jakuba Zamoyskiego, Izabela 
(1730–1808) żona Jana Klemensa Branickiego, Stanisław Antoni, czyli późniejszy 
król Stanisław August (1732–1798), Andrzej (1734–1773) generał w służbie au
striackiej57 oraz Michał Jerzy (1736–1794) arcybiskup metropolita–gnieźnieński58.

Krzysztof R. P r o k o p  badający metrykalia wołczyńskie opublikował metrykę 
dopełnienia chrztu (z 5 września 1728) nieznanego dotychczas syna Poniatowskich, 
Michała Ludwika, sugerując, że urodził się on w 1727 r. (przed Ludwiką Marią 
ur. 30 listopada 1728), a zmarł ok. 1736 r., gdyż urodzony wówczas najmłodszy 
syn otrzymał na chrzcie imiona Michał Jerzy; miało to być pierwsze imię zmarłego 
już brata59. 

W badanych przeze mnie archiwaliach świętokrzyskich znalazłam wpis 
o śmierci jeszcze jednego syna tej pary — ośmioletniego Teodora (8 lipca 1740) 
(fot. 15)60. Poniatowscy zatem byli rodzicami przynajmniej dziesięciorga dzieci.

Dla porządku należy wymienić pochowanego w 1810 r. w katakumbach sy
na Poniatowskich (zwłoki przeniesiono z Jazdowa) — księcia podkomorzego 
Kazimierza (1721–1800)61. Wcześniej jednak, 23 listopada 1765 w krypcie pod 
ołtarzem św. Felicissimy złożono zwłoki sześcioletniej Elżbiety Poniatowskiej 

54 A. L i n k – L e n c z e w s k i, Poniatowski (Ciołek Poniatowski) Stanisław, PSB, t. XXVII, s. 471–
481. 

55 Idem, Poniatowska z Czartoryskich Konstancja, PSB, t. XXVII, s. 409–411; K. W r ó b e l –
L i p o w a, op. cit., s. 107.

56 Z. Z i e l i ń s k a, Poniatowski Kazimierz, PSB, t. XXVII, s. 444–453.
57 E. R o s t w o r o w s k i, Poniatowski Andrzej, PSB, t. XXVII, s. 412–420.
58 Z. Z i e l i ń s k a , Poniatowski Michał Jerzy, PSB, t. XXVII, s. 455–471.
59 K. R. P r o k o p, op. cit., s. 155–156.
60 LD 1709–1774, k. 78. Daty urodzin Teodora nie udało mi się ustalić na podstawie metrykaliów 

świętokrzyskich.
61 Archiwum m.st. Warszawy, Zbiór Walerego Przyborowskiego, t. VI: W. K. Z., Kościół św. Krzy

ża, s. 207.
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(fot. 16)62, jego córki urodzonej z małżeństwa z Apolonią Ustrzycką (1736–1813). 
Para ta straciła jeszcze szesnastoletnią Katarzynę (25 sierpnia 1756 — 17 marca 
1772) a tylko dwójka dzieci osiągnęła wiek dojrzały: Stanisław (1754–1833) pod
skarbi wielki litewski63 i Konstancja Tyszkiewiczowa (1759–1830)64.

LUBOMIRSCY

W omawianym kościele znajduje się kilka nisz grobowych przedstawicieli 
różnych linii rodu Lubomirskich, w tym oczywiście dzieci.

Małżonkowie Stanisław Lubomirski (ok. 1720–1783) strażnik wielki koronny, 
późniejszy marszałek wielki koronny65 i Elżbieta (Izabela) z Czartoryskich (1736–
1816, córka Augusta Aleksandra wojewody ruskiego, pani m.in. na Wilanowie 
i Łańcucie66) mieli cztery córki: 1. Elżbietę (Izabelę, 1755–1783), wydaną za 

62 LD 1709–1774, k. 193.
63 J. M i c h a l s k i, Poniatowski Stanisław, PSB, t. XXVII, s. 481–487.
64 Z. Z i e l i ń s k a, Poniatowski Kazimierz, s. 451.
65 J. M i c h a l s k i, Lubomirski Stanisław, PSB, t. XVIII, s. 53–56.
66 Idem, Lubomirska z Czartoryskich Izabela (Elżbieta), PSB, t. XVII, s. 625–629; B. M a 

15. Metryka śmierci Teodora Poniatowskiego z 8 lipca 1740  
(LD 1709–1774)

16. Metryka śmierci Elżbiety Poniatowskiej z 23 listopada 1765  
(LD 1709–1774, k. 193)
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Ignacego Potockiego (1750–1809) marszałka wielkiego koronnego, 2. Aleksandrę 
(1758 lub1760–1831), która poślubiła Stanisława Kostkę Potockiego (1755–1821) 
generała artylerii koronnej, 3. Konstancję Małgorzatę (1761–1840), żonę Seweryna 
Rzewuskiego (1744–1811) hetmana polnego koronnego i 4. Julię Teresę (1767–
1794), żonę Jana Potockiego (1761–1815) krajczyca koronnego, pisarza i podróż
nika67. Tymczasem dzięki archiwaliom świętokrzyskim wiemy, że 25 stycznia 1763 
urodziła się i została ochrzczona jeszcze jedna córka, Anna Teresa, która zmarła 
2 sierpnia 1764 i została pochowana w katakumbach kościoła (fot. 17, 18)68. Matka 
dzieci, Izabela z Czartoryskich Lubomirska nigdy nie darzyła swoich córek więk
szym zainteresowaniem69.

Wcześniej w kościele św. Krzyża obok krypty misjonarzy pochowano no
wo narodzoną córkę innego Lubomirskiego — Aleksandra Jakuba (1695–1772) 
kuchmistrza i miecznika koronnego70. Z małżeństwa z Karoliną Fryderyką von 
Vitzthum (zm. 1743?, wg PSB po roku 1758) miał on trzy córki. Fryderyka 
Konstancja wyszła za mąż za Rolanda des Alleurs (poseł francuski w Stambule), 
a po jego śmierci za margrabiego de Lireé; Karolina Henryka poślubiła Karola 
Fleminga (ministra gabinetu saskiego); Ludwika Amelia wyszła za mąż za feld
marszałka Augusta Rutowskiego (naturalnego syna Augusta II)71. Autor biogramu 
w PSB wspomina o czwartej córce, Mariannie Wilhelminie, zmarłej w stanie pa
nieńskim. Ochrzczona 16 czerwca 1726 i zmarła dzień później Józefa Wilhelmina, 
mimo zbieżności imion z poprzednio wspomnianą córką, była według mnie piątym 
dzieckiem Lubomirskich (fot. 19)72. 

W tak zwanej „krypcie szarytek” zostali pochowani spokrewnieni ze sobą Lu
bomirscy, Potoccy i Zamoyscy. Tu złożono zwłoki jednorocznej Marii Kazimiery 
Lubomirskiej (4 marca 1851–2 marca 1852), o czym świadczy zachowana inskryp
cja informująca, że było to jedyne dziecko Eugeniusza (1825–1911) i jego żony 
Krystyny z Lubomirskich (1825–1851)73.

j e w s k a – M a s z k o w s k a, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736–1816, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 18.

67 PSB, t. XVIII, s. 56; T. Z i e l i ń s k a, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 
1997, s. 142–143; B. M a j e w s k a – M a s z k o w s k a, op. cit., s. 20, 21, 35, III. Tablica sukcesorów 
Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej.

68 LB 1758–1765, k. 142v; LD 1709–1774, k. 187v.
69 A. Ł y s i a k – Ł ą t k o w s k a, op. cit., s. 191.
70 M. J. L e c h , Lubomirski Aleksander Jakub, PSB, t. XVIII, s. 1–2.
71 Ibidem, s. 1; T. Z i e l i ń s k a, op. cit., s. 145.
72 LB1723–1733, k. 52v; LD 1709–1774, k. 38v; LD 1709–1733, k. 43.
73 Brak akt ASC z roku 1852 w APW; nekrolog jej poświęcony został zamieszczony w cztery mie

siące po śmierci; znajduje się w nim informacja, że pochówek miał miejsce w kościele 6 marca 1852 
(Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821–1939, t. II: 1846–1852, oprac. A. T. T y s z k a, Warszawa 
2004, s. 362–363 nr 9249). Eugeniusz Adolf Lubomirski, syn Eugeniusza i Marii z Czackich, działacz 
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W „krypcie szarytek” zachowała się jeszcze jedna inskrypcja poświęcona 
dziecku, a mianowicie urodzonej 4 października 1858 i zmarłej 11 sierpnia ro
ku następnego Elżbiecie (Izabeli), córce Jerzego Henryka księcia Lubomirskiego 

polityczny i gospodarczy, po śmierci pierwszej żony, ożenił się ponownie z Różą, córką Andrzeja 
i Róży Zamoyskich, z którą miał sześcioro dzieci, cf. O. B e i e r s d o r f, Lubomirski Eugeniusz, PSB, 
t. XVIII, s. 8–9.

17. Metryka chrztu Anny Teresy Lubomirskiej z 25 stycznia 1763  
(LB 1758–1765, k. 142v)

18. Metryka śmierci Anny Teresy Lubomirskiej z 2 sierpnia 1764  
(LD 1709–1774, k. 187v)

19. Metryka śmierci Józefy Wilhelminy Lubomirskiej z 17 czerwca 1726  
(LD 1709–1774, k. 38v)
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(1817–1872) i Cecylii z Zamoyskich (1831–1904)74. Imię dziecka wymienia bio
graf ojca, który wspomina też o czwórce dorosłych dzieci: Teresie (1857–1883) 
żonie Karola Radziwiłła, Marii (1860–1942) żonie Benedykta Tyszkiewicza75, 
Andrzeju (1862–1953) II ordynacie przeworskim, polityku i kuratorze literackiego 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich76 oraz Kazimierzu (1869–1930) prawniku 
i dyplomacie77.

SAPIEHOWIE

Pochowany tymczasowo w kościele piętnastoletni starosta mielnicki książę 
Józef Kazimierz Sapieha, zmarły 6 czerwca 173278, syn Michała Józefa wojewody 
podlaskiego (zm. 1738) i Teresy Marii Ludwiki z Wielopolskich (zm. 1721) jest 
postacią znaną79. Książę popełnił samobójstwo lub, według innej wersji, zginął 

74 APW, ASC św. Krzyż, 1859, nr aktu 1756, z dnia 17 sierpnia 1859: zmarła ks. Izabella (tak 
w akcie zgonu), córka ks. Jerzego Henryka i Cecylii hr. Zamoyskiej, o godz. 1.00 nad ranem, w wieku 
dziewięciu miesięcy, urodzona w Dreźnie. Jej ojciec Jerzy Henryk (1817–1872) był politykiem gali
cyjskim, ordynatem przeworskim, synem ks. Henryka (1777–1850) i Teresy ks. Czartoryskiej (1758–
1868), matka Cecylia z hr. Zamoyskich (1831–1904), córka Andrzeja i Róży Zamoyskich, pochowa
nych w tej samej krypcie. M. T y r o w i c z, Lubomirski Jerzy Henryk, PSB, t. XVIII, s. 25–26.

75 Ibidem, s. 26; T. Z i e l i ń s k a, op. cit., s. 154.
76 M. T y r o w i c z, J. Z d r a d a, Lubomirski Andrzej, PSB, t. XVIII, s. 2–4; T. Z i e l i ń s k a, op. 

cit., s. 154.
77 J. Z d r a d a, Lubomirski Kazimierz, PSB, t. XVIII, s. 30–31; T. Z i e l i ń s k a, op. cit., s. 154–

155.
78 LD 1709–1774, k. 55v. Informacje o samobójczej śmierci w biogramie ojca Józefa — Michała 

Józefa, vide A. R a c h u b a, Sapieha Michał Józef, PSB, t. XXXV, s. 110.
79 Sapiehowie mieli jeszcze syna Benedykta Augusta (zm. 20 czerwca 1730) starostę mielnickie

go, cf. A. R a c h u b a, op. cit., s. 110.

20. Józef Franciszek Kazimierz Sapieha (1717–1732) — chrzest 10 lipca 1717  
(LB 1701–1729, k. 132v)

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



479O NIEZNANYCH DZIECIACH MAGNATERII POLSKIEJ

czyszcząc broń. Wymieniam go w powyższym zestawieniu z uwagi na zachowa
ne w kościele świętokrzyskim metryki chrztu i śmierci (fot. 20, 21). W metryce 
zmarłych napisano, że była to śmierć przypadkowa (morte casuali), zaś z metryki 
chrztu dowiadujemy się, że dziecko urodziło się w pałacu swojej babki, kancle
rzyny Wielopolskiej (Maria de la Grange d’Arquien zm. 23 czerwca 1735, jej in
skrypcja grobowa zachowała się w kościele św. Krzyża) i 10 lipca 1717 nadano mu 
imiona Józef Kazimierz Fryderyk80.

MNISZCHOWIE

Duża śmiertelność wśród dzieci panowała w rodzinie marszałka wielkiego 
koronnego Michała Jerzego Mniszcha (1742–1806)81 i siostrzenicy królewskiej 
Urszuli z Zamoyskich (ok. 1750–po 1808)82, którzy zawarli związek małżeński 
19 lutego 1781. Autorzy biogramów małżonków wspominają o trójce dzieci tej 
pary: synu Karolu Filipie (1794–1846), Elżbiecie (ur. 1792), żonie Dominika 
Radziwiłła, a po rozwodzie z nim, Augusta markiza de Ville, i Paulinie, żonie 
Antoniego Jabłonowskiego83. Według metryk świętokrzyskich Mniszchowie stra
cili jeszcze czwórkę dzieci. Pierwsza córka Ludwika, żyła tylko cztery miesiące, 
zmarła 30 marca 1782, pochowano ją miesiąc później w katakumbach kościoła 

80 LB 1701–1729, k. 132v.
81 A. R o s n e r, Mniszech Michał Jerzy Wandalin, PSB, t. XXI, s. 480–484.
82 Córka Jana Jakuba Zamoyskiego wojewody lubelskiego i Ludwiki z Poniatowskich, siostry kró

la, 1v. Wincentowa Potocka, vide H. We r e s z y c k a, Mniszchowa z Zamoyskich 1. v. Potocka 
Urszula, PSB, t. XXI, s. 457–458.

83 Syn urodzony 7 stycznia 1794 w Wiśniowcu, uczył się w Krzemieńcu, był członkiem komisji 
sądowej edukacyjnej, kolekcjonerem pamiątek narodowych i bibliofilem, podobno pozostawił w ręko
pisie kontynuację herbarza Kaspra Niesieckiego. Zmarł w maju 1846 w Wiśniowcu, vide A. R o s n e r, 
op. cit., s. 483.

21. Józef Franciszek Kazimierz Sapieha (1717–1732) — zgon 6 czerwca 1732  
(LD 1709–1744, k. 55v)
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św. Krzyża (fot. 22)84. W 1785 r. marszałkowstwo stracili dwoje dzieci: 21 lip
ca zmarł siedmiomiesięczny Michał Jan (fot. 23), pochowano go pod ołta rzem 
św. Aleksego85, zaś 25 sierpnia zmarła dwuletnia córka Zofia (fot. 24)86. W na
stępnym roku, 12 maja 1786 w katakumbach kościoła pochowano dwutygodniową 
Marię Pelagię (fot. 25)87.

84 LM 1775–1801, k. 52.
85 Ibidem, k. 77.
86 Ibidem, k. 77v.
87 Ibidem, k. 83.

22. Ludwika Mniszchówna (zm. 30 marca 1782)  
(LM 1775–1801, k. 52)

23. Michał Jan Mniszech (zm. 21 lipca 1785)  
(LM 1775–1801, k. 77)

24. Zofia Mniszchówna (1783?–1785) — zgon 25 sierpnia 1785  
(LM 1775–1801, k. 77v)

25. Maria Pelagia Mniszchówna (zm. 12 maja 1786)  
(LM 1775–1801, k. 83)
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CZAPSCY I MAŁACHOWSCY

W kościele św. Krzyża zostali pochowani właściciele pałacu przylegającego 
do zabudowań kościelnych, w tym Maria z Czapskich (zm. 1774) 1v. Potocka, 
2v. Czapska88 i jej mąż Tomasz Czapski starosta knyszyński (zm. 19 marca 1784)89. 
Z opisu pogrzebu zamieszczonego w „Gazecie Warszawskiej” dowiadujemy się, że 
Czapscy mieli dwanaścioro dzieci90, z których wiek dojrzały osiągnęły dwie córki: 
Urszula (zm. 1782) i Konstancja (zm. 1791), obie były żonami referendarza ko
ronnego Stanisława Małachowskiego (wszyscy zostali pochowani w kościele dol
nym). O innych dzieciach niewiele wiadomo. Z korespondencji rodzinnej wynika, 
że 17 stycznia 1747 starościna knyszyńska urodziła syna; we wrześniu następnego 
roku była w ciąży; kolejne dziecko urodziło się we wrześniu 1763 r.91 Dzięki me
trykom zmarłych możemy poznać imię jeszcze jednej córki Czapskich — 9 sierp
nia 1776 pod ołtarzem św. Karola pochowano dziewięcioletnią Teresę (fot. 26)92.

Warto jeszcze wspomnieć, że z małżeństwa Konstancji z Czapskich 1v. Ra
dziwiłłowej i Stanisława Małachowskiego (zm. 1809)93 urodziła się córka o imie

88 L. P e t r z y k , op. cit., s. 133.
89 LM 1775–1801, k. 66v, informacje o śmierci i pogrzebie Tomasza Czapskiego vide „Gazeta 

Warszawska”, nr 24 z 24 marca 1784; nr 25 z 27 marca 1784. Informacje o Tomaszu Czapskim i jego 
rodzinie, vide E. Wa l c z a k, Kariera rodu Czapskich w XVI–XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, t. LVI, 
1996, z. 1, s. 65–85. Monografię Czapskiego w wersji elektronicznej opublikowała M. B i e l s k a, 
Buntownik z wyboru — Tomasz Czapski, starosta knyszyński (1740–1784), Białystok 2007, (maszyno
pis pracy magisterskiej) http://pbc.biaman.pl/Content/3506/martyna_bielska.pdf (wejście 15 września 
2008).

90 „Gazeta Warszawska”, nr 50 z 22 czerwca 1774. 19 czerwca tego roku w kościele św. Krzyża 
Tomasz Czapski z Bękowa starosta knyszyński uroczysty pogrzeb sprawił swojej małżonce Marii 
z Czapskich 1 v. Potockiej 2 v. Czapskiej.

91 M. B i e l s k a, op. cit., s. 65.
92 LM 1775–1801, k. 11v.
93 Stanisław Małachowski pochowany został w kościele św. Krzyża, ale jego zamówiony w Rzy

mie nagrobek, ze względu na wymiary, nie stanął w kościele, lecz w katedrze św. Jana, vide 
A. B a d a c h, O pomniku Stanisława Małachowskiego w katedrze warszawskiej, „Kronika Warszawy”, 
nr 3–4, 1999, s. 163.

26. Teresa Czapska (zm. 9 sierpnia 1776)  
(LM 1775–1801, k. 11v)
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niu Konstancja (zm. 1 maja 1788), która żyła tylko jeden dzień, pochowano ją pod 
ołtarzem św. Aleksego (fot. 27)94. Małachowski sprawdził się jako ojciec wycho
wując swoją pasierbicę Marię Urszulę Radzwiłłównę, którą nie interesował się jej 
własny rodzic — ks. Dominik z linii berdyczowskiej95.

*

Analizowane źródła, jak powszechnie wiadomo, są niezwykle ważne przy 
ustalaniu faktów demograficznych i genealogicznych, ale niestety są niepełne. 
Poczynione spostrzeżenia na temat zmarłych dzieci, nawet na wybranych przykła
dach, pozwalają na dokładniejsze ukazanie składu najważniejszych rodzin dawnej 
Rzeczypospolitej i mogą przyczynić się do dalszego odtwarzania ciągów genealo
gicznych. Uderza wielodzietność najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin, 
co niegdyś zdecydowanie szło w parze z zamożnością96. Analiza faktów genealo
gicznych i społecznych zestawiona z innymi relacjami, korespondencją oraz pa
miętnikami przyniosłaby nowe informacje o stylu życia, miejscu pobytu i mobil
ności nie tylko kobiet, ale często całych rodzin oraz ich kontaktach towarzyskich. 
Tylko z lektury metryk wynika, że przedstawiciele magnaterii wielokrotnie byli 
świadkami chrztów dzieci elity społecznej, zatrudnianych w pałacach urzędników 
i służby, a także brali udział w niezwykle uroczystych chrztach neofitów. Pomimo 
bogatej literatury na temat działalności politycznej, ekonomicznej i kulturalnej naj
ważniejszych rodzin dawnej Rzeczypospolitej, aktualnym postulatem badawczym 
pozostają badania genealogiczne. Na tym polu jest wiele jeszcze do zrobienia.

94 LM 1775–1801, k. 98v.
95 M. B i e l s k a, op. cit., s. 64. Marię Urszulę Radziwiłłównę w 1803 r. wydano za mąż za 

gen. Wincentego Krasińskiego, była matką poety Zygmunta Krasińskiego.
96 Marysieńka Sobieska była w ciąży kilkanaście razy, cf. A. S k r z y p i e t z, op. cit. Do innych 

wniosków doszła M. L i e d k e, Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XVI–XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. XXIX, 2010, s. 7–27. Wg autorki w XVI–
XVIII w. w rodach Radziwiłłów, Sanguszków, Chodkiewiczów liczba wszystkich urodzonych dzieci 
wyniosła 321, średnio 2,8 dzieci na parę (mediana 2), natomiast średnia liczba dzieci dożywających 
wieku dorosłego wyniosła ok. 2 dzieci (1,98) na rodzinę. Sadzę, że przyjęta baza źródłowa — pamięt
niki, listy, testamenty i literatura genealogiczna (ewidentny brak metryk parafialnych) — spowodowa
ła poważnie zaniżenie danych demograficznych.

27. Konstancja Małachowska (zm. 1 maja 1788)  
(LM 1775–1801, k. 98v)
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M A T E R I A Ł Y

ANNA SALINA
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii

Dokument Janusza Starszego z 5 sierpnia 1409 r.
na tle innych dyplomów księcia dla kapituły 

pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie*

Spośród dwóch znanych mi dyplomów księcia Janusza Starszego zachowa
nych w oryginale, wydanych dla kapituły warszawskiego kościoła kolegiackie
go pw. św. Jana Chrzciciela (pomijam tu dokumenty wystawione dla członków 
tej korporacji), tylko jeden opublikowano wraz z aparatem krytycznym. Chodzi 
o przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Warszawie akt fundacji ka
pituły, wystawiony przez tegoż władcę w 1398 r.1 Do oficjalnego powołania kapi
tuły przez delegata papieskiego — kanclerza płockiej kapituły katedralnej Ścibora 
z Pilichowa h. Rogala — doszło w 23 kwietnia 14022. 5 stycznia 1406 aktu for
malnej erekcji dokonał także ordynariusz miejsca, biskup poznański Wojciech 
h. Jastrzębiec3. 

W zasobie AGAD można znaleźć oryginalny dokument księcia Janusza 
Starszego z sentencją wyroku wydanego przezeń — jako sędziego polubownego 

* Niniejszy tekst powstał na marginesie pracy doktorskiej pt. Polityka książąt mazowieckich wobec 
władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, napisanej pod kierunkiem śp. prof. S. K. Ku
czyńskiego, obronionej w 2009 r. w Instytucie Historii PAN, w druku.

1 Or.: Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie [dalej: AAW], dok. P1. Wyd. 1, Acta Ecclesiae 
Collegiatae Varsoviensis, wyd. B. U l a n o w s k i, „Archiwum Komisji Prawniczej (Polskiej) Akademii 
Umiejętności” [dalej AKP], t. VI, Kraków 1897–1926 [dalej: ACVars.], nr 5, s. 5–7; wyd. 2 (z apara
tem krytycznym): J. W y s o c k i, Organizacja kościelna Warszawy w XIV i XV w., „Studia War szaw
skie”, t. XXI (błędny wydruk: XIX), 1975, z. 2, s. 247–250.

2 Or.: Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Warszawie [dalej: AKMW], spłonął w 1944 r. Kop. 1: 
AKMW, Liber privilegiorum, I, spalony w 1944 r., k. 11. Kop. 2. AAW, sygn. 696/A.X.3., 40, k. 8v–10 
(odpis z XIX w.); wyd. w: W. K w i a t k o w s k i, Powstanie kapituły św. Jana przy zamku xx. mazo
wieckich w Warszawie, Warszawa 1938, dod. źródł. 2. Reg. ACVars., nr 8, s. 7–8.

3 Or.: AKMW, spłonął w 1944 r. Kop. 1. AKMW, Liber privilegiorum, I, spalony w 1944 r., k. 1. 
Kop. 2. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. CP 2, nr 29, k. 23v–28. Kop. 3. AAW, 
sygn. 696/A.X.3., 40, k. 7–8v (odpis z XIX w.); wyd. w: W. K w i a t k o w s k i, op. cit., dod. źródł. 3. 
Reg. ACVars., nr 10, s. 8 — na podstawie kop. 1.
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— wespół z prepozytem płockim Dziersławem z Główczyna h. Awdaniec w sporze 
między kapitułą warszawską a wójtem i radą Starej Warszawy4. Dyplom, opatrzony 
herbową średnią pieczęcią księcia5, wystawiony pod datą 5 sierpnia 1409, przed
stawiam w formie fotokopii oraz wydania źródłowego, przygotowanego zgodnie 
z projektem instrukcji wydawniczej Adama Wolffa6.

Trzeci znany badaczom oryginał dokumentu Janusza I dla kapituły warszaw
skiej z 5 kwietnia 1416, przechowywany w Archiwum Kapituły Metropolitalnej 
w Warszawie, spłonął podczas Powstania Warszawskiego wraz z całym jego za
sobem: dokumentami, metrykami i kopiariuszami kapitulnymi7. Jego publikacja, 
dokonana tuż przed wybuchem wojny przez ks. Władysława Kwiatkowskiego, nie 
ma aparatu krytycznego i jest opatrzona błędną datą. Janusz I potwierdza w do
kumencie nadania, które poczynił wcześniej na rzecz korporacji kanoniczej (oraz 
dla wikariuszy przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela), przekazuje jej nowe źródła 
dochodów, przenosi posiadane przez nią włości na prawo niemieckie, udziela in
nych przywilejów i powtórnie określa nałożone na kanoników w przywileju funda
cyjnym z 1398 r. obowiązki odprawiania nabożeństw za zmarłych z rodu i rodziny 
założyciela. Powyższy dyplom zawiera wzmiankę o innym dokumencie książę
cym dotyczącym dóbr przekazanych kapitule warszawskiej, z datą 28 marca 1402  
(„anno Domini millesimo quadringentesimo secundo feria tertia Dierum Paschae”). 
Ponieważ jest to jedyna informacja źródłowa na temat tego dyplomu, należy przy
puszczać że w krótkim czasie doszło do jego utraty, jeszcze przed powstaniem 
kopiariusza kapitulnego. Wyłącznie z regestu zamieszczonego w aktach wizytacji 
biskupich z końca XVIII w. jest też znany dokument Janusza Starszego z 9 marca 
1416 z nadaniem dla nowopowołanego kolegium wikariuszy8.

Wymienione wyżej dokumenty z Archiwum Kapituły Metropolitalnej w War
szawie (włączając dyplomy Ścibora z Pilichowa i Wojciecha Jastrzębca) zostały 
wydane w całości lub w formie regestu przez Bolesława Ulanowskiego9. Badacz 
ten opublikował w wyborze najstarszą ze znanych na początku XX w. księgę me
trykalną kapituły warszawskiej, nadmieniając o zaginięciu wcześniejszej (lub 
wcześniejszych). Do edycji protokołów z lat 1517–1555 dołączone są regesty 

4 AGAD, perg. 1510.
5 S. K. K u c z y ń s k i, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978, s. 331, nr 35.
6 A. Wo l f f, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wie

ku, StŹr., t. I, 1957, s. 155–180.
7 Or.: AKMW, spłonął w 1944 r. Kop. 1. AAW, sygn. A.X.3., 669, s. 2–10, widymat z datą 13 wrze

śnia 1501 (s. 1–11), przepisany później; kop. 2, AAW, sygn. A.X.3.38, 859, k. 3–7, z błędną datą — 
20 marca 1412; Wyd. w: W. K w i a t k o w s k i, op. cit., nr 4, z błędną datą 20 marca 1412, prawdopo
dobnie za kopią nr 2. Reg. ACVars., nr 20, s. 10 — z poprawną datą.

8 Reg. AAW, Wizytacje biskupa A. O. O k ę c k i e g o, sygn. A.X.3. 7. 870, cz. 2, k. 1. Vide 
L. K r ó l i k, Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku, Warszawa 1990, s. 112.

9 ACVars., nr 5, s. 5–7 (treść dokumentu z 1398 r.); nr  20, s. 10 (regest dokumentu z 5 kwietnia 
1416).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



485DOKUMENT JANUSZA STARSZEGO Z 5 SIERPNIA 1409 R.

(w kilku przypadkach treść) 125 dokumentów z lat 1355–1380 zawartych w dwóch 
kopiariuszach kapitulnych z XVI i XVII w.10 Do ksiąg nie przepisano jednak treści 
dokumentu Janusza Starszego z 1409 r. — najwidoczniej nie było go w archiwum 
kapituły. Może to budzić zdziwienie, gdyż orzeczenie wydane przez księcia do
tyczy kwestii istotnych dla finansowych podstaw funkcjonowania kapituły kole
giackiej. Niektóre postanowienia wyroku książęcego budziły zresztą kontrowersje 
i w późniejszych wiekach, o czym niżej.

* * *

Wraz z początkiem XV w. na Mazowszu po rozwiązanie konfliktu miedzy 
władzą świecką a kościelną zaczęto częściej zwracać się do sądu polubownego 
złożonego z kompromisariuszy wyznaczonych przez obie strony11. Wobec postę
pów politycznego uzależniania władztwa mazowieckiego od Królestwa Polskiego, 
zmniejszało to możliwości ingerencji suwerena. Jednak również książęta mazo
wieccy angażowali się w rozwiązywanie konfliktów między Kościołem a swymi 
poddanymi, występując w roli rozjemców. Publikowany dokument nie jest jedy
nym, który na to wskazuje. Innym przykładem jest wyrok Siemowita IV z 23 lip
ca 1407 w sporze między mieszkańcami Sochaczewa a biskupem poznańskim 
Wojciechem Jastrzębcem12. Władca przedłużył na czas swego życia korzystne dla 
mieszczan rozwiązania w kwestii uiszczania dziesięcin, zezwalając na opłacanie 
ich w formie pieniężnej, w wysokości 8 groszy z włóki uprawnej. Wcześniej no
woprzybyłym do Sochaczewa osadnikom opłacanie dziesięciny wynoszącej 6 gro
szy z włóki umożliwiał układ z 25 lipca 1368, zawarty pomiędzy Siemowitem III 
a biskupem Janem z Lutogniewa13. Można przypuszczać, że spór rozwiązany przez 
Siemowita IV wynikł z korzystania przez mieszczan z przywileju, który według 
wspomnianego układu między księciem a biskupem miał obowiązywać jedynie do 
śmierci Siemowita III. 

Podłożem konfliktu między dziekanem, reprezentującym kapitułę warszaw
ską, a wójtem i radą Starej Warszawy, występującymi w imieniu mieszczan oraz 
mieszkańców wsi Jazdów, którego rozwiązaniem zajęli się książę Janusz Starszy 
oraz prepozyt płocki Dziersław z Główczyna, również były finanse (kwestia dzie
sięcin i zapisów testamentowych na rzecz kolegiaty), a ponadto organizacja życia 
religijnego w mieście (problem pochówków oraz funkcjonowania bractw religij
nych). W zasadniczej kwestii dziesięcin zapadł wyrok korzystny dla mieszczan, 

10 B. U l a n o w s k i, wstęp do: ACVars, s. 2–3.
11 Vide edycja źródłowa dokumentów z lat 1400–1404: A. S a l i n a, Cztery dokumenty w sporze 

księcia Janusza Starszego z biskupem płockim Jakubem z Kurdwanowa, StŹr, t. XLVII, s. 151–173. Na 
temat sądów polubownych vide też: eadem, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła, 
s. 156–168.

12 KDWlkp., t. V, nr 111.
13 NKDMaz., t. III, nr 101.
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486 ANNA SALINA

gdyż dziekanowi zakazano domagania się dziesięciny snopowej zamiast pieniężnej 
(ustalono jednak wysoką stawkę 17 groszy z włóki uprawnej). W zamian za to na
łożono na miasto daninę z wina14 oraz zabroniono mieszczanom podważać legaty 
testamentowe na rzecz kolegiaty pw. św. Jana Chrzciciela. W tym przypadku wer
dykt w istocie godził w interesy książąt mazowieckich, którzy generalnie starali się 
zachować kontrolę nad pomniejszającym dochody skarbu książęcego z podatków 
przechodzeniem majątków osób świeckich, czy to w postaci nieruchomości czy 
wyderkaufów, w ręce instytucji kościelnych. Świadczą o tym dokumenty monar
sze, a od XV w. rozliczne wpisy do metryk książęcych oraz ksiąg sądów ziem
skich i grodzkich potwierdzające nadania poddanych na rzecz Kościoła. Źródła, 
być może ze względu na stan zachowania, wskazują na pewne preferencje wład
ców odnośnie obdarowywania instytucji kościelnych. Jako, że ocalałe metryki ma
zowieckie i księgi sądowe pochodzą w większości z księstwa czersko–warszaw
skiego, można w nich odnaleźć przede wszystkim informacje o darowiznach na 
rzecz kolegiów kanoników, mansjonarzy i psałterzystów przy kolegiacie św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, jak również — w mniejszym stopniu — na rzecz kole
giaty w Pułtusku, ale już nie biskupstwa płockiego czy kapituł płockich15.

Odnośnie do organizacji życia religijnego — wyrok oddał w ręce dziekana ka
pituły zarząd nad pochówkami w kościele i na cmentarzu kościelnym oraz zabronił 
wójtowi i racjom ingerować w działalność miejskich bractw religijnych pozosta
wiając im swobodę fundowania ołtarzy. 

14 Stało się ono przedmiotem sporów między kapitułą a miastem po wcieleniu księstwa mazowiec
kiego do Korony. Vide dokument Zygmunta III Wazy z datacją: Warszawa 17 marca 1612. Or.: AGAD, 
1. perg. 1637; 2. dok. papierowy 1502. Król, odnosząc się do rozstrzygnięcia z 1409 r., wydał wyrok 
w sporze między burmistrzem i urzędującymi rajcami Starej Warszawy a dziekanem kolegiaty pw. św. 
Jana Chrzciciela co do składania dziesięciny przez miasto w formie wina mszalnego. W dokumencie 
mowa jest o dwóch i pół beczkach wina: dimidiam tertiam — una urna et una quarta. Wspomniano 
w nim o potwierdzeniu wydanym przez Zygmunta Augusta z 23 stycznia 1556 i określeniu w nim, że 
beczki mają mieć sto i półtora garnca wina. Zygmunt III stwierdził, że mieszczanie są obowiązani 
dostarczać wino hiszpańskie lub węgierskie w pojemności 110 garnców.

15 Szczególnie: AGAD, sygn. MK 3, 4, 9, 18, 32, 41, 341; AGAD, Księgi ziemskie i grodzkie 
warszawskie, dissoluta, t. 2, 12, 22; Biblioteka PAU i PAN, rkps 7116, k. 30v–35.
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487DOKUMENT JANUSZA STARSZEGO Z 5 SIERPNIA 1409 R.

Warszawa, 5 sierpnia 1409

Książę Janusz Starszy oraz prepozyt płocki Dziersław z Główczyna wyroku
ją, jako sędziowie polubowni, w sporze między dziekanem kapituły warszawskiej 
Dominikiem z Kłodna a wójtem i radą Starej Warszawy m.in. o dziesięciny i inne 
świadczenia, a także o pochówki mieszczan i ich zapisy testamentowe na rzecz ko
legiaty pw. św. Jana Chrzciciela.

Or. Warszawa, AGAD, perg. 1510
Wym. 450 x 555 + 75 mm. Dokument zachował się w dobrym stanie, tekst roz

poczyna ozdobny inicjał wysokości 9 wersów (z ogółem 37). Na lewym marginesie 
znajduje się wytarty i nieczytelny dopisek w 8 wersach, na odwrociu — regesty 
i dawne sygnatury, a obok subskrypcji notarialnej znak notarialny w formie węża 
(?) owiniętego wokół słupa osadzonego na kilkustopniowej piramidzie z napisem 
Martinus (Lit. K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 
2002, s. 184–185, 196). Do dokumentu na sznurze splecionym z niebieskich nici 
przywieszona jest okrągła pieczęć herbowa Janusza I średnia o średnicy 39 mm 
odciśnięta w czerwonym wosku, umieszczona w misce z bezbarwnego wosku. Napis 
minuskułą w otoku: s • ducis • iohannis • de mazovia • heres • czyrnencis. W polu 
pieczęci, obramowanym ornamentem perełkowym, przedstawiona jest tarcza her
bowa czwórdzielna w krzyż. W polu 1 i 4 znajduje się smok skrzydlaty zwrócony 
w prawo; w polu 2 i 3 orzeł bez korony zwrócony w prawo. Pieczęć jest nieco 
zniszczona, z ubytkami, złamana i sklejona (Lit. S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt 
mazowieckich, Warszawa 1978, s. 331, nr 35). Dokument ma ponadto dwa nacię
cia na sznury innej pieczęci identyczne z nacięciami zachowanej pieczęci oraz dwa 
nacięcia prostopadłe w stosunku do pozostałych nacięć. 

Kop. 1. Warszawa, AGAD, sygn. 1598, insert w transumpcie Zygmunta Augusta 
z datą: Warszawa, 23 stycznia 1556.

  2. Kraków, Biblioteka Czartoryskich, Teki Naruszewicza, t. 10, nr 127, 
s. 459–466, z nagłówkiem: Arbitramentum Ioannis Ducis Masoviae cum Derslao 
Praeposito Plocensi nomine Decani Varsaviensis agente ratione vini ad Ecclesiam 
Sancti Ioannis ex agris decimae loco quotannis ad celebrandas missas submmi
strandi; odpis z oryginału przechowywanego w archiwum miasta Warszawy.

║ In nomine Domini Amen.║ Nos Iohannes Dei gracia Senior dux Mazouie 
et Derslaus prepositus Plocensis1 ecclesie kathedralis arbitri et arbitratores seu 

1 Dziersław z Główczyna w pow. grodzieckim, s. Mścisława, h. Awdaniec, notariusz czerski (1376), 
kanonik płocki i kanclerz wyszogrodzki (20 VII 1387; funkcję kanclerską utracił najpóźniej przed 5 I 
1406 r.), prepozyt płocki (urząd uzyskał między 29 I 1405 a 10 IX 1406 r.). Zrezygnował z prepozytury 
przed 15 I 1418 r. (wcześniej toczył o nią zwycięski spór w kurii rzymskiej z ks. Aleksandrem 
Siemowitowicem), zm. między 15 I a 10 XII 1418 r. (A. R a d z i m i ń s k i, Prałaci i kanonicy kapituły 
katedralnej płockiej w XIV i pierwszej połowie XV wieku. Studium prozopograficzne, t. I, Toruń 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



488 ANNA SALINA

amicabiles conpositores assumpti│comuniter et concorditer per honorabilem 
Dominicum decanum2 collegiate sancti Iohannis Baptiste ecclesie Warszeuiensis 
Poznaniensis dyocesis parte ex una et per sagaces viros Petrum dictum│Pelgrzim 
advocatum3, Leonardum proconsulem4 ceterosque iuratos et scabinios et alios 
omnes singulariter et singulos agricultores, suburbanos et opidanos Warszeuienses 
necnon omnes│eciam singulariter et singulos tamquam hic nominatim expressos 
agricultores in Iasdow5 villa eiusdem dyocesis parte altera de et super litibus, con
troversiis, dissensionibus, discordiis et displicenciis, que vertebantur seu verti et 
esse sperabantur inter partes predictas super decimis agrorum cultorum et collen
dorum ad ipsum opidum Warszeuiensem et ad Iasdow villam predictam et aliis, 
de quibus mencio sit in infrascriptis visis proposicionibus, questionibus et peti
cionibus earumdem parcium, auditis et diligenter intellectis, quas nobis dare in
scriptis vel oretenus dicere voluerint et super hiis omnibus et singulis convocato 
consilio sapiencium plurimorum et utriusque partis investigata et cognita voluntate 
solempnique per nos deliberacione prehabita, ex vigore conpromissi in nos facti, 
invocato Christia nomine pro bono pacis et concordie inter dictas partes habende 
perpetuo laudamus, arbitramur et pronunciamus, dicimus et mandamus predictum 
Dominicum decanum et eiusdem successores legittimos, qui pro tempore fuerint, 
desistere ab inquietacione, quam faciebat prefatis advocato, proconsuli, consulibus, 

a Tu i w pozostałych przypadkach użycia słowa Christus — chrystogram XP z odpowiednią koń
cówką deklinacyjną.

1991, s. 73–74; A. S u p r u n i u k, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426). 
Studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV w., Warszawa 1998, s. 163–164).

2 Dominik z Kłodna w pow. błońskim (obecnie Kłudno), s. Sędziwoja, pleban kościoła parafialnego 
pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, później dziekan kapituły kolegiackiej przy tym kościele (vide 
Acta Ecclesiae Collegiatae Varsoviensis, wyd. B. U l a n o w s k i, „Archiwum Komisji Prawniczej 
(Polskiej) Akademii Umiejętności” [dalej AKP], t. VI, Kraków 1897–1926, nr 5, s. 5–7, nr 17, s. 9–10; 
W. K w i a t k o w s k i, Powstanie kapituły św. Jana przy zamku xx. mazowieckich w Warszawie, 
Warszawa 1938, dod. źródł. 3; Bullarium Poloniae, wyd. I. S u ł k o w s k a – K u r a ś, S. K u r a ś, t. III: 
lata 1378–1417, Rzym–Lublin 1988, nr 1421). Kapelan dworski i kierownik kancelarii Janusza I 
w l. 1385–1392 (M. W i l s k a, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społecz
ne, Warszawa 1977, mszp., Bibl. Instytutu Historii PAN, s. 136.). Brat Czadra, kanclerza zakroczymskie
go, plebana w Tarczynie, prepozyta warszawskiego. Zm. po 1429 r. (vide Słownik historyczno–geogra
ficzny ziemi warszawskiej do r. 1526, oprac. K. P a c u s k i, mszp. Pracownia Atlasu Historycznego 
Polski Instytutu Historii PAN (dalej: SHGWarsz.), s. 205–206).

3 Piotr Pielgrzym, wójt m. Starej Warszawy od 27 XII 1408 r., brat kanonika płockiego i dziekana 
warszawskiego Jana Pielgrzymowica oraz kanonika warszawskiego Andrzeja Pielgrzymowica, zm. 
w 1438/1439 r. Vide S. M. S z a c h e r s k a, Wójtowie dziedziczni Starej Warszawy, [w:] Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej, red. S. K. K u c z y ń s k i, t. I, Warszawa 1981, s. 295–305.

4 Leonard, burmistrz m. Starej Warszawy, postać bliżej niezidentyfikowana.
5 Jazdów, wieś w pow. warszawskim, par. Solec, obecnie Ujazdów, część Warszawy. Vide 

SHGWarsz., s. 171– 173.
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iuratis, opidanis et suburbanis ac agricultoribus in Warszeuia et in Iasdow de et super 
campestri et manipulari decima predicta ipsi decano et eiusdem successori, qui pro 
tempore fuerit, super huiusmodi campestri et manipulari decima perpetuum silen
cium imponentes. Ex adverso autem laudamus, arbitaramur, sentenciamus, pronun
ciamus et dicimus, eosdem advocatum et ceteros agricultores in Iasdow in allodiis ip
sius opidi et eorumdem successores singulariter et singulos tamquam hic nominatim 
expressos et ipsorum quemlibet de quolibet manso, culto et possesso mensure magne 
habente et in se continente dimidium alterum mansum mensure Culmensis se usque 
ad agros curie ducalis Warszeuiensis protendente per septemdecim grossos monete 
melioris in terra Mazouie communiter decurrentis nomine decima in quolibet festo 
sancti Nicolai6 annis singulis dicto Dominico decano et eiusdem successori vel suc
cessoribus, qui pro tempore fuerit vel fuerint, dare, debere et pagare. Item laudamus, 
arbitramur, sentenciamus, dicimus et mandamus quod, quocienscuque et qu[ando]
cunque per aliquam personam ecclesiasticam vel secularem alique res in pecuniis vel 
quibusvis bonis aliis pro ipsa ecclesia collegiata sancti Iohannis Baptiste in eorum ul
timo testamento vel eciam tempore sanitatis mentis et corporis legata, donata asignate 
fuerint et tradite in manus vitricorum seu provisorum dicte ecclesie collegiate de illis 
decano eiusdem ecclesie racionem aliquam non debeant neque tenentur facere verum 
res huiusmodi iuxta Deum, conscienciam et fidem eorumdem pro fabrica et nec[es
sitati]sb ipsius ecclesie fideliter dispensent, exponant et convertant eodem decano, 
qui pro tempore fuerit se ipsis vitricis non opponente vel aliqualiter contradicente. 
Et idem sentimus et fiat de luminibus seu candelis recipi consuetis per ipsos vitricos 
circa funera tumulanda in eadem ecclesia sancti Iohannis vel eciam amodo quocien
scunque presentandac. Item laudamus, arbitramur et dicimus, quod funera parrochia
norum utriusque sexus ecclesie eiusdem in ipsa ecclesia vel in cimiterio ipsius per 
parrochianos eiusdem absque scitu decani et rectoris prefate ecclesie non tumulentur. 
Item laudamus, arbitramur et dicimus, quod opidani predicti Warszeuienses omnibus 
et singulis annis per dimidiam terciam tunnam vini valentis non corrupti, clari et sa
pidi ad ipsam ecclesiam sancti Iohannis pro celebracione missarum per decanum et 
canonicos eorumque vicarios ac sacerdotes ceterosque presbiteros ipsorumque man
siones apud ipsam ecclesiam sancti Iohannis continuantesd nomine decime, que de 
agris ipsius opidi ad partem molendinorum nostorum iacentibus solvi debeanture da
re et reddere teneantur hocmodo: videlicet dimidiam alteramf tunnam vini ipsius dent 
in quolibet festo sancte Elisabeth7 et residuam tunnam in festo Penthecostes Domini. 

b Dziura w pergaminie.
c  Kop. 2: putanda (pominięto znak skrótu nad u lub n).
d Kop. 2: continuanter.
e Odczyt niepewny.
f Kop. 2: altam.

6 6 grudnia.
7 19 listopada, ewentualnie. 2 maja (translatio s. Elisabethae).
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Item laudamus, arbitramur, sentenciamus, pronunciamus et dicimus, quod ipse 
decanus de scitu, voluntate et consensu canonicorum tamquam membrorum dicti 
collegii Warszeuiensis omnia et singula preparamenta ad celebracionem missarum 
spectancia puta: calices, libros et ornatus quoslibet cuiuscumque speciei fuerint, 
regat, gubernet, tucatur et custodiat iuste et pie prout sibi pro honore Dei et utilitate 
dicte ecclesie, melius videbitur expedire. Item laudamus, sentenciamus, pronuncia
mus, dicimus et mandamus, quod vigilie pro defunctis cantande in ipsa ecclesia et 
extra conveniende more solito per fraternitates seu quasvis alias personas utriusque 
generis ac ipse fraternitates opidi Warszeuiensis et quelibet oblaciones altarium ac 
invitate faciende per ipsos opidanos Warszeuienses pro decano et canonicis ceteri
sque personis ecclesiasticis ipsi ecclesie sancti Iohannis comanentibus per procon
sules, consules, iuratos et scabinos dicti opidi Warszeuiensis occulte vel manifeste 
sub aliquo dolo aut fraude fieri et exerceri non prohibeantur neque impediantur, 
sed omnes et singuli incolentes dictum opidum iuxta eorum libitum libere premissa 
faciant cessantibus impedimentis pro salute vivorum et defunctorum prout ipsis 
Spiritus Sancti gracia inspirabit. Que omnia et singula premissa hincinde fieri, se
rvari et adimpleri laudamus, dicimus, arbitramur atque mandamus sub pena dimidii 
alterius centenarii sexagenarum grossorum Pragensium. In singulis et pro singulis 
huiusmodi laudi solvenda medietatem ipsius pene pro ipsa ecclesia sancti Iohannis 
et parti tenenti dictam pronunciacionem et ipsam sentenciam arbitralem a parte 
non tenente aliam medietatem pene huiusmodi solvende et applicande. Que pena 
tociens exigi possit, quociens in predictis et predictorum aliquo fuerit contraven
tum. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum pre
sentes litteras seu presens publicum instrumentum nostram huiusmodi arbitralem 
sentenciam in se continentes seu continens ex inde fieri et per Martinum notarium 
publicum infrascriptum8 subscribi et publicari mandamusg nostrorumque sigillo
rum iussimus appensione comuniri. Latum et pronunciatum fuit et est hoc laudum 
seu arb[it]riumh Warszeuia in palacio nostro ducali hora nona vel quasi, sub an
no a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo nono, indiccione tercia, die 
quinta mensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, 
domini Allexandri digna Dei providencia pape quinti9 anno ipsius primo, presen

g Kop. 2: mandavimus.
h Kop. 2: arbitramentum.

8 Marcin z Czerwińska, s. Wojciecha, pisarz konsystorza warszawskiego. Vide M. W i l s k a, Mazo
wieckie środowisko dworskie, s. 168. Czerwińsk, miasto składające się z części biskupiej położonej 
w z. wyszogrodzkiej oraz klasztornej położonej w ówczesnym pow. czerwińskim, późniejszym sąchoc
kim, w latach 1522–1524 włączonej do z. wyszogrodzkiej. Vide A. D u n i n – W ą s o w i c z o w a, 
Podziały administracyjne, [w:] Atlas Historyczny Polski: Mazowsze w II połowie XVI w. (dalej: AHP 
Mazowsze), red. W. P a ł u c k i, Warszawa 1973, cz. 2, s. 41.

9 Aleksander V, właśc. Piotr Philargis de Candia, ur. ok. 1340 r. na Krecie. Franciszkanin, studio
wał w Oksfordzie i w Paryżu, gdzie następnie wykładał teologię. Biskup Placencji (1386), Vicenzy 
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tibus nobilibus ac honorabilibus viris dominis: Wszeborio subcamerario Czirnensi 
necnon herede de Brzescze10, Dampczone de Daniszewo herede11, Paulo canonico 
Plocensi et Warszeuiensi ecclesiarum12 et Laurencio tribuno Warszeuiensi13 et aliis 
quam pluribus fidedignis testibus ad premissa ad hoc vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Martinus Alberti de Czirwiensko14, clericus Plocensis dyocesis, scriba 
consistorii Warszeuiensis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia prefatorum 
laudi, arbitrii ac sentencie arbitralis lacioni et pronunciacioni aliisque omnibus pre
missis et singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur una cum prenotatis 
testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum 
instrumentum manu mea propria scriptum, exinde confeci, publicavi rogatus et re
quisitus, una cum appensione prefatorum dominorum sigillorum in hanc publicam 
formam redegi signo et nomine meis solitis et consuetis consignando in fidem et 
testimonium omnium et singulorum premissorum. 

(1388), Nawarry (1389) i Mediolanu (1402), nominowany przez Innocentego VII kardynałem (1405), 
26 VI 1409 r. został obrany papieżem przez sobór pizański. Zm. 3 V 1410 r. w Bolonii. Vide B. K u m o r, 
Aleksander V, Encyklopedia katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 327. 

10 Wszebor z Brześc, podsędek (1403), podkomorzy (1409–1413) i  sędzia czerski (1414), zm. 
przed 1415 r. Vide M. W i l s k a, Mazowieckie środowisko dworskie, s. 223. Brześce, wieś w z. czer
skiej, par. Cieciszewo. Vide AHP Mazowsze.

11 Stanisław Dubiec (Dębiec) z Daniszewa, piszący się też z Milonowa (Wilanowa, obecnie dziel
nicy Warszawy), h. Cholewa. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1405 r., w latach 1408–1438 podsędek 
wyszogrodzki. Vide A. Wo l f f, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370–1526, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1962, s. 297; M. W i l s k a, Mazowieckie środowisko dworskie, s. 207. Daniszewo, 
wieś parafialna w z. wyszogrodzkiej, cf. Słownik historyczno–geograficzny ziemi wyszogrodzkiej 
w średniowieczu, oprac. A. Wo l f f, A. B o r k i e w i c z – C e l i ń s k a, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971, s. 14.

12 Paweł z Borzewa w pow. płońskim, s. Grzymisława, h. Pomian. Kanonik płocki (1396) i war
szawski (1402), od 1413 r. dziekan warszawski, w 1420 r. krótkotrwale objął funkcję kustosza war
szawskiego. Podczas wakatu po śmierci biskupa Jakuba z Kurdwanowa został ustanowiony przez pa
pieża administratorem gen. diec. płockiej. Notariusz (1397), protonotariusz (1398), podkanclerzy 
i kanclerz (1407–1428) w kancelarii Janusza Starszego; w 1412 i 1421 r. z ramienia księcia uczestni
czył w rokowaniach z Krzyżakami. W 1413 r. był przedstawicielem Jakuba z Kurdwanowa w rozmo
wach z Zakonem Krzyżackim, a w 1414 r. świadkiem strony mazowieckiej w procesie polsko–krzyżac
kim. Zm. 7 XII 1428 r. Vide M. W i l s k a, Mazowieckie środowisko dworskie, s. 188–189; 
S. M. S z a c h e r s k a, T. Ż e b r o w s k i, Paweł z Borzewa, PSB, t. XXV, 1980, s. 376–377; A. R a 
d z i m i ń s k i, Prałaci, t. II, s. 121–122; Słownik historyczno–geograficzny województwa płockiego 
w średniowieczu, oprac. A. B o r k i e w i c z – C e l i ń s k a, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1980, z. 1, s. 23–24.

13 Wawrzyniec z Targowego w pow. warszawskim (obecnie część Warszawy), wojski (1398–1413), 
podsędek (1415–1426) i łowczy (1428) warszawski. W 1385 otrzymał od Janusza Starszego sołectwo 
w Mokotowie. Vide M. W i l s k a, Mazowieckie środowisko dworskie, s. 217; SHGWarsz., s. 530.

14 Czerwińsk, vide przypis 8.
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Dokument ks. Janusza Starszego oraz prepozyta płockiego Dziersława z Główczyna z 5 sierpnia 1409 
z sentencją wyroku w sporze między dziekanem kapituły warszawskiej Dominikiem z Kłodna  

a wójtem i radą Starej Warszawy (AGAD, perg. 1510)
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A R T Y K U Ł Y  R E C E N Z Y J N E,  R E C E N Z J E,  
N O T Y  R E C E N Z Y J N E

ANDRZEJ KARPIŃSKI 
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Historyczny

W cieniu pręgierza i szubienicy
Uwagi o pracy Marcina K a m l e r a, Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie 
w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg 

sądowych miejskich), Warszawa 2010, Wydawnictwo Neriton, Instytut 
Historii PAN, Warszawa 2010, s. 465

Marcin Kamler jest jednym z najwybitniejszych polskich znawców staropolskiego 
środowiska przestępczego i przestępczości, autorem ważnej monografii „Świat przestęp
czy w Polsce XVI i XVII stulecia”1 oraz kilkudziesięciu poważnych artykułów nauko
wych poświęconych tej tematyce. Omawiana rozprawa stanowi swoiste podsumo wanie 
jego dotychczasowych badań. Poświęcona została charakterystyce różnych przeja wów 
przestępczości pospolitej, zwłaszcza w miastach polskich, w drugiej połowie XVI 
i w pierwszej połowie XVII w. Świadoma rezygnacja z wykorzystania obfitych materia
łów znajdujących się w księgach grodzkich sprawia jednak, że o przestępczości szlachty 
nie dowiemy się z pracy Kamlera prawie nic. Pominięcie ksiąg sądowych wiejskich po
woduje z kolei, że również obraz pozamiejskiej przestępczości prowincjonalnej nie może 
być pełny (choć fakt, że przestępcy pochodzący ze wsi działali w miastach i tutaj byli 
odnotowywani daje spore możliwości w tym względzie).

Granice terytorialne rozważań autora obejmują zachodnią, centralną i południową 
Koronę, bez jej części wschodniej, a także bez Wielkiego Księstwa Litewskiego, Prus 
i Inflant. Tłumaczenie takiego wyboru mobilnością przestępców i podobieństwem prze
stępstw tylko w części jest przekonujące. Ważne są bowiem również inne uwarunkowa
nia: możliwości działania, lokalne prawo itp. Rezygnacja z omówienia Rusi Czerwonej 
i Lwowa wydaje się szczególnie dyskusyjna. Natomiast cezury chronologiczne pracy, 
determinowane stanem zachowania najważniejszych archiwaliów (ksiąg przestępców, 
tzw. ksiąg czarnych), które kończą się w połowie XVII w., są przekonujące, choć trochę 
szkoda, że autor całkowicie zrezygnował z analizy akt poznańskich z pierwszej połowy 
XVI w.

1 M. K a m l e r, Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Warszawa 1991. Vide też moją 
recenzję z tej książki w: KHKM, t. XL, 1992, nr 3, s. 416–423.
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W przeciwieństwie do wcześniejszego „Świata przestępczego” Kamler tym razem 
zdecydował się omówić nie tylko przestępców profesjonalnych, lecz również tych, któ
rzy dokonywali okazjonalnych występków. Pominął przy tym — moim zdaniem słusznie 
— charakterystykę dobrze już rozpoznanej w literaturze przedmiotu formalnoprawnej 
strony badanego zjawiska. Zakładając niemożność łącznego przeanalizowania przestęp
czości profesjonalnej i okazjonalnej (kryminalistów obu kategorii łączył zdaniem autora 
tylko wymiar kar), omówiono je w osobnych częściach monografii. Część pierwsza trak
tuje o zawodowych przestępcach i składa się z trzech rozdziałów, zaś część druga — do
tycząca „niezawodowych kryminalistów”– z kolejnych czterech. Rozprawę poprzedza 
syntetyczny rozdział pierwszy, zaś zamyka część trzecia, która zawiera charakterystykę 
systemu ówczesnych kar. Przy takim ujęciu tematu trudno było oczywiście uniknąć pew
nych powtórzeń. Starając się je ograniczyć badacz omówił np. wszystkie prostytutki (za
wodowe i okazjonalne) w jednym miejscu. O ile zabieg ten wydaje się zrozumiały, o tyle 
nie wiadomo, dlaczego kwestie kontaktów służb porządkowych z profesjonalnymi kry
minalistami oraz przebieg tortur (przeznaczonych właśnie dla tych ostatnich) znalazły 
się w części drugiej, a nie w pierwszej.

Choć autor często posługuje się wynikami swych obliczeń statystycznych, jest bar
dzo sceptyczny co do ich wiarygodości. W związku z tzw. ciemną liczbą (przestępstwa 
nigdy niewykryte), w tym przypadku bardzo wysoką, oraz lukami w źródłach uznaje, że 
wszelkie ujęcia kwantytatywne, które sygnalizują kierunki zmian i proporcje trzeba trak
tować bardzo ostrożnie. Kamler skłania się zatem ku metodzie opisowej, przy czym czę
sto zastępuje własną narrację fragmentami wykorzystanych materiałów źródłowych. 
Stąd w wielu rozdziałach czytelnik znajdzie liczne, barwne cytaty (nota bene niekoniecz
nie podawane do druku zgodnie z „Instrukcją wydawniczą”). Pod tym względem 
„Złoczyńcy” zdecydowanie różnią się od „Świata przestępczego”.

Wątpliwości autora co do możliwości napisania pełnej syntezy staropolskiej prze
stępczości, które w części podzielam sprawiają, że zdecydował się on zrezygować z po
równania wyników własnych badań z osiągnięciami historiografii europejskiej. Skądinąd 
tłumaczenie, że wynika to z odmiennych podstaw obliczeń zagranicznych historyków nie 
przekonuje, gdyż w tej sytuacji należałoby odrzucić wszelką komparatystykę opartą na 
zestawieniach statystycznych.

I jeszcze jedna zasadnicza kwestia: zaliczenie konkretnej osoby do określonej kate
gorii przestępców zawodowych lub okazjonalnych. W wielu przypadkach, zwłaszcza 
wobec osób popełniających różne przestępstwa, wydaje się to prawie niemożliwe. 
W omawianej pracy Kamler skłania się do przypisania danemu kryminaliście tego wy
stępku, który, w świetle ówczesnego prawa, był najpoważniejszy lub takiego, który po
pełniał on najczęściej. W ten sposób ujmuje przestępców w swych statystykach, co nie 
do końca jest przekonujące. O ile bowiem metoda taka nie mnoży sztucznie liczby są
dzonych przestępców, o tyle poważnie zmniejsza liczbę osób oskarżonych o konkretny 
występek. Jeśli np. żonatego rozbójnika, który popełniał również kradzieże pospolite, 
trudnił się paserstwem i utrzymywał pozamałżeńskie kontakty seksualne uwzględnimy 
wyłącznie wśród przestępców trudniących się rozbojem, w kategoriach trzech innych 
występków (kradzież, paserstwo i cudzołóstwo) będziemy mieli o jednego kryminalistę 
mniej.
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Podstawę źródłową rozprawy stanowią zachowane w Poznaniu, Krakowie i Lublinie 
księgi przestępców (libri maleficorum) z lat 1551–1648, wykorzystywane już przez ba
dacza w jego poprzednich pracach. Obok nich uwzględniono również rękopiśmienne lub 
wydane drukiem akta kryminalne dotyczące Przemyśla, Miechowa, Muszyny, Sanoka, 
Wiśnicza i Żywca. Pomocnicze znaczenie miały księgi wójtowskie i ławnicze z kilku 
miast wielkopolskich i małopolskich (Sieradz, Pajęczno, Działoszyn, Wieluń, Kowal, 
Kazimierz, Kraków), rachunki miejskie (m.in. z Lublina i Warszawy), acta rectoralia, 
a także literatura piękna, kroniki miejskie, konstytucje sejmowe, akta sejmikowe itp. 
Brak pełniejszego wykorzystania ksiąg wójtowsko–ławniczych i radzieckich oraz wspo
mnianych już wiejskich ksiąg sądowych uniemożliwił jednak przyjrzenie się drobnej 
przestępczości, która niejednokrotnie górowała ilościowo nad poważniejszymi występ
kami. Nie sięgnął też Kamler do lwowskich „ksiąg czarnych” z XVII w.; świadomie zre
zygnował również z materiałów wileńskich, gdańskich i toruńskich. Podobnie, jak 
w przypadku ksiąg grodzkich jest to zrozumiałe, gdyż wymagałoby przeprowadzenia 
(i to chyba przez zespół badaczy a nie jednego historyka) wieloletnich kwerend. 
Natomiast dziwi nieco aprioryczne odrzucenie akt procesów o czary i całkowita rezygna
cja z omawiania tego ciężkiego przestępstwa przeciwko religii. Zgoda, ostatnio ukazało 
się w Polsce parę poważnych prac i liczne artykuły analizujące ten występek2; podobnie 
rzecz ma się jednak także z innymi przestępstwami (m.in. prostytucją czy świętokradz
twem), które autor jednak omawia. Mógł zatem i w przypadku czarów postąpić po dobnie.

We wstępie do swej rozprawy badacz skrótowo charakteryzuje polską literaturę 
przedmiotu; więcej opracowań (prawie wyłącznie polskich) zawiera dołączona do książ
ki bibliografia.

Rozdział pierwszy: „Liczby, struktury, podziały, topografia” (s. 19–54) ma charakter 
syntetyczny i zaopatrzony jest w wiele tabel. Autor analizuje w nim wspomniane już 
trudności z włączeniem konkretnych osób do różnych kategorii przestępców. Obok zasy
gnalizowanej wyżej kwestii wyboru dominującego występku wskazuje tu m.in. na kło
poty z jednoznacznym określeniem pochodzenia społecznego i profesji danego krymina
listy, co spowodowane jest m.in. ogromną mobilnością zawodową i terytorialną 
przedstawicieli badanej zbiorowości.

W sumie badaniom kwantytatywnym poddanych zostało ponad 8200 osób, w tym 
1038 kobiet (12,7% ogółu). W odnośnych statystykach, obok sądzonych przestępców, 
uwzględniono przy tym również tzw. powołanych kryminalistów, którzy w trzech mia
stach (Lublin, Kraków, Poznań) stanowili aż 55% ogółu. Jeśli chodzi o strukturę społecz
ną badanych, to z miasta pochodziło (w Poznaniu, Krakowie i Lublinie) około 42% męż
czyzn i 69% kobiet. Prawie 10% wszystkich tamtejszych męskich przestępców stanowili 
Żydzi (Żydówki tylko 4%). Wśród popełniających występki mężczyzn dominowali lu

2 Cf. m.in. M. P i l a s z e k, Litewskie procesy czarownic w XVI–XVIII w., OiR, t. XLVI, 2002; 
eadem, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 2008; J. W i j a c z k a, Procesy o czary 
w Prusach Książecych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007; idem, Procesy o czary 
w regionie świętokrzyskim w XVII I XVIII w., [w:] Z przeszłości regionu świętokrzyskiego od XVI do 
XX wieku, pod red. J. W i j a c z k i, Kielce 2003; T. W i ś l i c z, Społeczeństwo Kleczewa i okolic w wal
ce z czartem (1624–1700), KH, t. CXII, 2004, z. 2, s. 37–60.
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dzie związani z rzemiosłem (blisko 45%), słudzy (12%) i wyrobnicy (8,1%), zaś wśród 
kobiet: rzemieślniczki (34,1%), służące domowe (34,3%) i szynkarki (9%). Szkoda, że 
w tym ujęciu autor nie wyodrębnił spośród rękodzielników ich czeladników i uczniów 
(a była to grupa zdecydowanie kryminogenna) oraz nie połączył kategorii służących 
i szynkarek (czyli kobiet usługujących w szynku).

Kolejne obliczenia obrazują strukturę popełnianych przestępstw. O ile jednak 
w trzech miastach złodzieje mieli stanowić wtedy 63% ogółu, o tyle na Podbeskidziu 
(m.in. w Muszynie i Żywcu) — zaledwie 2%. Jest to wyraźny dowód na niefortunną 
kwalifikację, jako że tamtejsi przestępcy trudniący się kradzieżami zostali bez wyjątku 
włączeni do grupy rozbójników (których było tam 98%). Z kolei w przypadku kobiet, 
obok złodziejek (35%) dominowały różne tzw. popleczniczki (23%) oraz paserki i meli
niarki (łącznie 12%). Jeszcze inne ujęcie ukazuje proporcje pomiędzy profesjonalistami 
a przestępcami okazjonalnymi w trzech miastach. Najwięcej tych pierwszych sądzono 
w Krakowie, najmniej — w Poznaniu.

W omawianym fragmencie swych rozważań autor scharakteryzował również 
swoistą topografię miejskiej przestępczości zawodowej wykazując, że większość melin, 
paserni i nielegalnych zamtuzów mieściła się na przedmieściach, w jurydykach lub  
w odrębnych, okolicznych miasteczkach. „Złymi dzielnicami” w Krakowie były wtedy: 
Pod zamcze, Kazimierz i Kleparz, w Lublinie — Czechówka Dolna, Czwartek 
i Białkowska Góra, zaś w Poznaniu — przedmieście św. Marcina, Kundorf, Nowa Grobla 
i Musza Góra. Statystyki umieszczone w omawianym rozdziale są imponujące, choć do
datkowo można by spróbować scharakteryzować badaną zbiorowość także pod kątem 
wieku, wyznania i stanu cywilnego.

Rozdział drugi rozprawy („Przestępstwa przeciwko mieniu”, s. 57– 156) poświęco
ny został omówieniu różnych form kradzieży (uliczna, u pracodawcy, w kościele), proce
derowi uprowadzania bydła i koni, rozbojowi i zbójnictwu podgórskiemu, podpaleniom, 
fałszerstwom monet oraz rozmaitym oszustwom. Interesująco opisał autor m.in. narzę
dzia stosowane przez włamywaczy (głównie klucze i wytrychy), świętokradztwo (o które 
oskarżono łącznie 100 osób) oraz tzw. mowę wałtarską (czyli specyficzny żargon zło
dziejski). Brak jednak np. informacji o rabowania ogólnopolskich sanktuariów (być 
może tego zjawiska nie było) oraz konstatacji, czy okradzenie w świątyni modlącej się 
osoby z sakiewki było zwykłą kradzieżą, czy świętokradztwem.

Przekonująco brzmią za to wywody badacza o specyfice Sądecczyzny, gdzie mie
szane bandy polsko–węgierskie specjalizowały się w kradzieżach bydła i koni oraz 
o dużej liczbie grasujących jednocześnie na Podbeskidziu grup rozbójniczych, które sta
nowiły realne zagrożenie dla mieszkańców tego regionu. Zbyt mało napisał natomiast 
Kamler na temat tzw. kup swawolnych, o których znaleźć można liczne informacje 
w rozmaitych źródłach normatywnych i sądowych (m.in. w księgach grodzkich). 
Materiału wystarczyłoby tu na odrębne studium.

Z rozdziału drugiego dowiedzieć się możemy również, że znaczna część nowożyt
nych rozbójników nie dysponowała bronią palną, zaś ówcześni fałszerze monet (łącznie 
kilkudziesięciu sądzonych i powołanych) pracowali zwykle w kilkuosobowych grupach. 
Podobnej wielkości były bandy zawodowych złodziei–podpalaczy. Skądinąd, z racji czę
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stych ofiar śmiertelnych, pytanie o ścisłą klasyfikację tego ostatniego przestępstwa (czy 
jest to występek przeciw mieniu czy przeciwko życiu i zdrowiu) pozostaje otwarte.

W rozdziale trzecim („Nierząd (prostytucja)” — s. 157–188) autor omawia różne 
komponenty życia legalnych i nielegalnie działających „cór Koryntu”. Znajdujemy tu 
więc informacje o oficjalnych katowskich zamtuzach i tajnych burdelach, o pokątnych 
prostytutkach „pracujących” samodzielnie i dziewczętach okazjonalnie prostytuujących 
się w gospodach i szynkach, o prostytucji wędrownej, o klienteli miejskich ladacznic 
i okradaniu przez nie klientów, o zarobkach dziewek publicznych i ich dużym zróżnico
waniu, wreszcie o stosunku miejskich władz do zawodowego nierządu i skali badanego 
zjawiska. Dużo w tym fragmencie informacji już wcześniej wykorzystanych przez autora 
w „Świecie przestępczym”; ciekawe są za to przytaczane przez niego obszerne cytaty 
źródłowe, obrazujące postępowanie staropolskich nierządnic (niektóre z nich już wcze
śniej znalazły się w literaturze przedmiotu, czego autor niestety nie uwzględnił).

Oczywiście wiele kwestii szczegółowych można by tu i ówdzie rozszerzyć. I tak 
zbyt chyba powierzchownie potraktował badacz zbiorowość ówczesnych sutenerów 
i stręczycieli; niewiele napisał też o zdrowotności „cór Koryntu” i ich skłonności do nad
używania alkoholu. Pominął także, widoczne dobrze m.in. w artykułach hetmańskich 
prostytutki, które towarzyszyły przemieszczającym się oddziałom wojskowym oraz chy
ba nieprecyzyjnie zinterpretował sprawę niejakiej Zofii Więcławskiej z Bochni z roku 
1604 (s. 176). Według mnie chodziło tu nie o pozyskanie nowej pracownicy do katow
skiego domu publicznego (jak chce Kamler), lecz raczej o ukaranie pokątnej nierządnicy 
przez legalne prostytutki.

W przypadku zaliczenia danej kobiety do kategorii prostytutek, czy też uznania 
jej jedynie za osobę niemoralną (wszetecznicę), nie będę z autorem rozprawy polemizo
wał; być może ma on rację, że w omawianej epoce nie było zawodowych nierządnic spe
cjalizujących się w obsługiwaniu wyłącznie żydowskich klientów. W przypadku jednak, 
gdy podsądna przyjmowała od partnera jakieś wynagrodzenie pieniężne, skłonny był
bym uznać ją raczej za pokątną prostytutkę, niż przygodną, a tylko aktywną seksualnie 
kobietę.

Rozdział czwarty: „Sposoby działania, infrastruktura” (s. 189–222) to moim zda
niem jeden z najbardziej udanych fragmentów rozprawy. Autor omówił w nim różne 
bandy złodziei, rozbójników i zbójników (nazywane przezeń towarzystwami) oraz zre
konstruował sieć miejskich melin i paserni. Wykazał m.in., że w XVI–XVII w. działały 
w Krakowie co najmniej 23 towarzystwa przestępcze grupujące 680 kryminalistów, zaś 
w Poznaniu grasowało 12 band liczących łącznie nie mniej niż 290 złodziei, meliniarzy 
i rozbójników. Z kolei w Beskidach, w samym tylko Żywieckiem, napadało na pod
różnych, domy i dwory około 60–70 grup zbójników, obejmujących od kilku do 20 osób, 
dowodzonych zwykle przez tzw. hetmana.

Analizując złodziejskie meliny w trzech dużych miastach Korony (autor odnalazł 
ich łącznie blisko sto) Kamler wskazał m.in. na fakt ich długotrwałego funkcjonowania 
(niekiedy nawet do dziesięciu lat). Największe z nich obsługiwały bandy złodziejsko–
rozbójnicze liczące niekiedy do kilkudziesięciu członków. Mieściły się one, jak już 
wspomniano, głównie na przedmieściach. Tu też znajdowały się mieszkania większości 
paserów, w sporej części żydowskiego pochodzenia. Fakt trudnienia się przez Żydów 
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tym właśnie procederem wynikał z ich swobody handlowania rzeczami niewiadomego 
pochodzenia (wyłączywszy przedmioty liturgiczne) oraz z formalnego wyłączenia tej 
zbiorowości spod miejskiej jurysdykcji.

Drugą część pracy otwiera rozdział piąty (s. 225–252), w którym autor koncentruje 
swą uwagę na sprawcach kradzieży okazjonalnych. Sondażowe tylko wykorzystanie 
ksiąg wójtowskich i ławniczych sprawia, że o wielu tego typu występkach (dokonywa
nych m.in. przez czeladników czy służące domowe) nie ma po prostu danych. Omówiono 
za to przypadki rabowania protestanckich zborów i domów zamieszkanych przez inno
wierców, podpalenia, których dokonywano z zemsty, oraz wymuszanie od Żydów oku
pów (tzw. kozubalce). Do kategorii okazjonalnych złodziei badacz zaliczył również 
osoby okradające zapowietrzone domy oraz zwłoki ofiar epidemii. W tym ostatnim przy
padku trudno stwierdzić jednak, czy chodzi wyłącznie o złodziei–amatorów (zwłaszcza 
w przypadku kopaczy–grabarzy, rekrutujących się z miejskiej biedoty i społecznego mar
ginesu).

Analizując przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (rozdział szósty, s. 253–276) 
Kamler omówił kolejno: sprawców zabójstw przypadkowych, dokonanych w afekcie 
oraz morderstw z premedytacją (łącznie za te ostatnie sądzono 40 sprawców). O ile jed
nak te pierwsze były na ogół wynikiem zwady, bójki czy bijatyki, drugie niekiedy długo 
planowano. Wśród morderców autor wyróżnił przede wszystkim krewnobójców, którzy 
usiłowali pozbyć się niewygodnych współmałżonków oraz służących mordujących 
swych pracodawców. Ciekawe, jak wielka może tu być ciemna liczba, zważywszy na 
brak umiejętności rozpoznawania przez współczesnych skutków działania różnych tru
cizn (Kamler zresztą nie wyodrębnia grupy trucicieli).

Osobno potraktowano 40 przypadków dzieciobójstw, których sprawczyniami były 
przede wszystkim niezamężne służące domowe, działające pod wpływem strachu, wsty
du lub w szoku poporodowym. Autor nie wspomniał jednak w tym miejscu nic o aborcji 
(nota bene dość słabo udokumentowanej źródłowo) oraz o podrzucaniu noworodków 
(skala tego zjawiska była bardzo duża). A przecież zarówno w przypadku spędzenia 
płodu, jak też zgonu podrzutka sprawczynię traktowano jak dzieciobójczynię (tak stano
wiło m.in. prawo magdeburskie). W omawianym fragmencie znalazło się też nieco uwag 
o bójkach, pobiciach i poranieniach. Niestety bez wykorzystania ksiąg grodzkich, ławni
czych i wójtowskich problem ten można było jedynie zasygnalizować.

Przedostatni rozdział drugiej części rozprawy: „Przestępstwa przeciwko moralności 
i sakramentowi małżeństwa (s. 277–298) jest nader interesujący. Autor scharakteryzował 
w nim takie występki, jak: cudzołóstwo (około 70 procesów), wszeteczeństwo (tj. sto
sunki seksualne pomiędzy dwiema osobami stanu wolnego), kazirodztwo, bigamię i po
liandrię (19 procesów, w których podsądnymi było 18 mężczyzn i 6 kobiet), gwałt 
(43 pro cesy), pedofilię (a raczej wyjątkową formę gwałtów dokonanych na kilkuletnich 
dziewczynkach) oraz sodomię. W przypadku tego ostatniego przestępstwa siedmiokrot
nie dotyczyło to zoofilli (stosunek ze zwierzęciem) i raz homoseksualizmu. Brakuje za to 
spraw traktujących o porwaniach (a przecież się zdarzały); odnośnie do gwałtów nie wia
domo z kolei, czy włączono do nich wszystkie sprawy dotyczące dziewcząt „zwiedzio
nych” przez miejskie stręczycielki, a także ofiary rozbójniczych napadów.
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Charakterystykę przestępczości okazjonalnej zamyka fragment zatytułowany: 
„Władza a przestępcy” (s. 299–343). Abstrahując od jego miejsca w rozprawie warto za
znaczyć, że omówiono w nim stanowisko miejskiego kata, ówczesne więzienia oraz tor
turowanie podsądnych. Kamler wykazał m.in. silne powiązania miejskich „mistrzów 
sprawiedliwości” z zawodowymi przestępcami, co potwierdzają zapiski z prawie 50 są
dowych procesów. Był też niekiedy katowski dom miejscem spotkań kryminalistów, któ
rzy korzystali również z usług prostytutek zależnych od jego właściciela. „Mistrzowie 
sprawiedliwości” trudnili się także paserstwem, stroniąc jednak na ogół od bezpośrednie
go udziału w kradzieżach. Nie prowadzili też złodziejskich melin. Ich kontakty z prze
stępcami, z racji użyteczności „małodobrych” dla miast, były tolerowane przez lokalne 
władze. W analizie zabrakło uwag o pochodzeniu społecznym katów, którzy wywodzili 
się nieraz spośród kryminalistów, a także o rekrutacji z tych samych kręgów ich małżo
nek i czeladników (hycli).

Omawiając miejskie więzienia Kamler poświęcił dużo miejsca ich lokalizacji oraz 
częstym ucieczkom z nich (odnalazł informacje o blisko 70 udanych akcjach tego typu). 
Pisał także o zdarzających się w nich samobójstwach; gorzej scharakteryzowana została 
natomiast zbiorowość uwięzionych oraz warunki ich życia (wyżywienie, opieka nad osa
dzonymi, czas przebywania w więzieniu itp.). Stosowanie tortur zostało za to omówione 
wzorowo. Autor wykazał tu m.in., że ich używanie wobec podsądnych było bardzo zróż
nicowane: np. w Poznaniu torturowano łącznie zaledwie ok. 7% podejrzanych, zaś 
w Lublinie — aż 71,5% (średnia z trzech miast to 16,4% ogółu sądzonych). Na męki 
oddawano zwykle sprawców najcięższych przestępstw: wielokrotnych złodziei, rozbój
ników i zbójników, świętokradców, sodomitów, morderców, podpalaczy i dzieciobójczy
nie. Bywali też oni kilkakrotnie rozciągani i przypalani.

Ostatnia część omawianej pracy (rozdział dziewiąty: „Kary”, s. 347–430) dotyczy 
systemu kar stosowanych wobec skazanych przez miejskie sądy. Uwzględniając 2172 
znane wyroki Kamler wykazał, że ponad 53% z nich (1162) to kary śmierci. Skazano na 
nie m.in. 591 złodziei i włamywaczy, 226 rozbójników, 21 świętokradców, 17 paserów 
i meliniarzy, 10 fałszerzy monet, 15 podpalaczy, 167 zabójców i morderców, 31 dziecio
bójczyń, 35 cudzołożników i cudzołożnic, 11 bigamistów, 17 gwałcicieli i 6 sodomitów. 
Skazańców tracono w rozmaity sposób: złodziei wieszano, rozbójników i morderców 
ćwiartowano albo łamano kołem, złodziejki ścinano lub topiono, zabójców, gwałcicieli, 
bigamistów i cudzołożników ścinano, dzieciobójczynie ścinano lub zakopywano żyw
cem i przebijano palem, sodomitów, świętokradców, podpalaczy i fałszerzy monet 
(a także nieomówione w pracy czarownice) palono. Analizując kwalifikowane kary 
śmierci autor wysunął ciekawą hipotezę dotyczącą łamania kołem. Z jego badań wynika, 
że być może obok tej okrutnej kary istniała inna, nie mniej bestialska — wplecenie 
w koło (po uprzednim połamaniu wszystkich kończyn skazańca).

Badania Kamlera wykazują wyraźny spadek liczby wykonywanych kar śmierci 
w Krakowie i Poznaniu w pierwszej połowie XVII w. O ile bowiem w stolicy Korony 
w drugiej połowie XVI w. za małe, pojedyncze kradzieże stracono 21% ogółu tej katego
rii podsądnych, o tyle w następnym półwieczu — nikogo. Z kolei za pojedyncze, duże 
kradzieże skazano na śmierć w Poznaniu w drugiej połowie XVI stulecia 82% wszyst
kich winowajców, a w pierwszej połowie XVII w — tylko 23%.
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W omawianym fragmencie autor przeanalizował również zbiorowość miejskich re
cydywistów, rekrutujących się głównie ze złodziei i prostytutek (większość innych pod
sądnych skazanych za poważne przestępstwa została stracona). Osądzono ich powtórnie 
69, w tym 25 kobiet. Większość z nich schwytano w rok — dwa po wydaniu pierwszego 
wyroku, przy czym drugi — trzeci proces często kończył się karą śmierci.

W rozdziale o stosowanych karach Kamler omówił też m.in. chłostę, relegację (nie
rzadko ze sobą łączone), ucięcie uszu lub napiętnowanie, pracę w kajdanach itp.

W obszernym zakończeniu (s. 431–440) autor raz jeszcze podzielił się z czytelnika
mi swoimi wątpliwościami związanymi z przyjętymi klasyfikacjami oraz z podanymi 
liczbami. Wyliczył również najważniejsze ustalenia dotyczące obu nurtów analizowanej 
przestępczości: profesjonalnej i okazjonalnej. Z jednej strony był to świat zawodowych 
złodziei, rozbójników i prostytutek, zorganizowanych w liczne bandy, działających przy 
pomocy sieci przedmiejskich melin, zamtuzów i paserni, z drugiej — świat ludzi, którzy 
w żaden sposób lub luźno byli ze sobą powiązani i dość przypadkowo popełnili mniejszy 
lub poważniejszy występek. Nota bene zdaniem autora przejście z jednego z tych kręgów 
do drugiego było w epoce nowożytnej dość łatwe.

Aparat naukowy rozprawy jest imponujący. Składają się nań solidne zestawione 
przypisy tekstowe, bibliografia, obszerne streszczenie anglojęzyczne, ilustracje oraz bu
dzące podziw tabele i wykresy.

Reasumując należy wyraźnie stwierdzić, że niezależnie od dostrzeżonych usterek, 
dotyczących zwłaszcza propozycji postawienia pewnych pytań badawczych, uzupełnie
nia bazy źródłowej i rozszerzenia niektórych zagadnień szczegółowych, niniejszą mono
grafię należy uznać za wyjątkowo udaną. Na podstawie wybranych źródeł przedstawia 
ona tytułowe zagadnienie w sposób niezwykle fachowy i wyczerpujący, a równocześnie 
przystępny. Trudno też przypuszczać, by inny autor na podstawie tych samych materia
łów mógł znacznie więcej powiedzieć o wczesnonowożytnej przestępczości w dużych 
miastach Korony w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII stulecia.

* * *

„Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka”, t. CCLII: 
„Praci Komisiji special’nyh (dopomiżnyh) istorycznyh dyscyplin”, Lwiw 
2006, s. 807.

Od 1991 r., gdy Ukraina odzyskała niepodległość i nastąpiły przemiany ustrojowe, 
związane m. in. z dezideologizacją dyscyplin humanistycznych, nauki pomocnicze histo
rii (NPH) przeżywają swój renesans po dziesięcioleciach „niebytu”. Świadectwem tego 
jest założenie na poszczególnych uniwersytetach katedr tych nauk. Także w Instytucie 
Historii Narodowej Ukrainy Akademii Nauk Ukrainy w 1994 r. powstał wydział NPH, od 
kilku lat noszący nazwę Sektor Badań Heraldycznych i Genealogicznych, połączony 
w jeden wydział z Zakładem Informacyjnych Zasobów Elektronicznych.
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Jednym z najbardziej owocnych centrów badawczych NPH jest Towarzystwo 
Naukowe im. Tarasa Szewczenki, założone w 1873 r. we Lwowie. Przez dziesięciolecia 
wykonywało de facto funkcje Ukraińskiej Akademii Nauk. W 1940 r. na mocy decyzji 
władz radzieckich Towarzystwo zostało zlikwidowane. Jego działalność została przenie
siona na emigrację (Sarsel we Francji, Toronto, Nowy Jork, Sydney). 

Odrodzenie działalności Towarzystwa na Ukrainie miało miejsce w końcu lat osiem
dziesiątych XX w. Od 1990 r. ukazują się kolejne tomy, opracowywane przez Komisje 
Towarzystwa: Archeologiczną, Archeograficzną, Historyczną, Filozoficzną, Językoznawczą, 
Literaturoznawczą, Literatury powszechnej, Etnograficzną, Folklorystyczną, Prawniczą, 
Teatrologiczną, Architektury i Budownictwa Miast, Muzykologiczną, Sztuki, Wydawnictw 
i Poligrafii, Geograficzną, Ekonomiczną, Bibliografii i Wiedzy o Książce, Semiotyki 
Procesów Socjalno–Kulturowych, Socjologiczną, oraz nauk ścisłych: Fizyki, Matematyki, 
Mechaniki, Informatyki i Cybernetyki, Chemii, Biochemii, Geologii, Ekologii, Technologii 
Ekologicznych, Materiałoznawstwa i inne.

Od momentu swego założenia (1996 r.) Komisja Nauk Pomocniczych Historii wy
daje własne prace1. W 2006 r. ukazał się drukiem trzeci z rzędu tom tej serii, który będzie 
przedmiotem mojej uwagi.

Tom składa się z rubryk: „Tekstologia i paleografia”, „Numizmatyka”, „Sfragistyka, 
Heraldyka”, „Geografia historyczna, topoprozopografia”, „Historia instytucji”, „Kartografia”, 
„Terminologia zawodów rzemieślniczych”, „Weksylografia”, „Genealogia”, „Introligatorstwo”, 
„Materiały” oraz „Krytyka i bibliografia”.

Zbiór otwiera artykuł Tetiany W i l k u l o dublowaniu informacji w latopisach ru
skich XI–XIII w.(„Dubli v litopysach XI–XIII stolit’: pochodżennia tekstiw”, s. 7–28). 
Autorka uważa, że omawiane zjawisko umotywowane było tradycją ówczesnego pi
śmiennictwa, które miało na celu „ilustrować pewne idee”. 

Mykola I l k i w – S w y d n y c k i  w artykule „Pizniogotyczne finansowe pys’mo w kan
celarii lwiws’koho magistratu v persziy połowyni XVI st. (nа materiałach Central’noho der
żavnogo istorycznoho archiwu u Lwowi”, s. 29–52) bada mało znaną paleografię łacińską 
w historiografii ukraińskiej. Autor sporządził tabelę liter kancelarii magistratu lwowskiego za 
okres 1519–1549, сyfr za lata 1522 i 1544, ozdób, rodzajów skrótów, ewolucji liter kursywy 
gotyckiej z podziałem na okresy: 1400–1430, 1440–1460, 1470–1500.

Dwa artykuły poświęcono monetom Rusi Halickiej i Lwowa. Andrij K r y  ż a 
n i w s k y j („Monetna systema Hałyckoji Rusi w pizniomu serednioviczczi XIV–XV st. 
і wzajemnyj wpływ hroszovoho obihu v halyc’kych zemliach ta susidnich derżawach”, 
s. 53–67) rozpatruje system pieniężny Rusi Halickiej w XIV–XV w. Autor uważa, że 
okres bezmonetarny w tym regionie kończy się w latach dwudziestych XIV w., kiedy to 
na ziemiach księstwa halicko–wołyńskiego pojawiają się grosze praskie. Od połowy 
stulecia we Lwowie zaczyna funkcjonować moneta halicko–ruska, równa połowie grosza 
praskiego. Taka sytuacja trwała do 1394 r., w którym Władysław Jagiełło wprowadził 

1 „Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka”, t. CCXXXI: „Praci Komisij special
nych (dopomiżnych) іstorycznyh dyscyplin”, pod red. J. Daskewycza ta O. Kupczyn’skoho, Lwiw 
1996, s. 614.
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w Królestwie Polskim półgrosze krakowskie, zawierające o 20% mniej srebra niż grosze 
halicko–ruskie. To wymusiło emitowanie we Lwowie monet o niższej stopie. W takich 
okolicznościach pojawił się w 1399 r. półgrosz lwowski. Autor omówił też do dziś bardzo 
dyskusyjny problem półgroszy podolskich. 

Natomiast Roman S z u s t  („Ewolucija monetnoho dworu hospodarstwa L’wowa 
w XVI st.”, s. 68–81) przedstawił ewolucję obiegu pieniężnego we Lwowie w XVI w. 
Według autora najwartościowszymi nominałami były wówczas talary i dukaty. Bardzo 
popularne były też denary węgierskie. Autor odnotowuje również obecność monet 
wschodnich (akcze), holenderskich (talary „lewkowe”), moskiewskich (dengi), legnic
ko–brzeskich i norymberskich. Zdaniem autora na Rusi Halickiej w omawianym okresie, 
w porównaniu z innymi ziemiami Korony i Litwy, wzrasta obecność numizmatów ob
cych, co jest dowodem na wzmocnienie gospodarczej aktywności Rusi oraz wkroczenie 
jej w „europejski system rynku”.

Ihor S y t y j  przedstawił katalog 55 pieczęci sędziowskich z Ukrainy Lewobrzeżnej 
(Hetmańszczyzny) z drugiej połowy XVIII w. („Ukrain’ski suddiws’ki peczatky druhoji 
połowyny XVIII st.”, s. 82–95). Opis poprzedza wstępem, w którym omawia podstawy 
prawne funkcjonowania omawianych sigillów. Artykuł uzupełniają wyśmienite, czarno–
białe ilustracje odcisków pieczętnych.

Iryna S k o c z y l a s  („Dżereła do wywczennia parafial’noji sfrahistyky Peremys’koji 
eparchii kin’cia XVIII — poczatku XX st.”, s. 96–113) prezentuje źródła do poznania 
sfragistyki parafialnej przemyskiej eparchii grekokatolickiej w końcu XVIII — początku 
XX w. Autorka wydziela cztery rodzaje tych źródeł: tłoki, odlewy, odciski na papierze 
oraz dokumenty dotyczące pieczęci (ustawodawstwo sfragistyczne). Obok muzealnych, 
bibliotecznych i archiwalnych zbiorów Lwowa badaczka wymienia zbiory przemyskie 
(Archiwum Państwowe), sanockie (Muzeum Historyczne, Muzeum Budownictwa Ludo
wego), warszawskie (AGAD, Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa) i krakowskie 
(Archiwum Państwowe, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie). Artykuł opa
trzono reprodukcjami tłoków sigillów parafialnych z Muzeum Historycznego w Sanoku 
oraz trzydziestoma odciskami pieczęci parafialnych dekanatu lubaczowskiego.

Andrij G r e c z y ł o  („Stanowlennia ukrain’skyh nacional’no–derżawnyh symwoliw 
u 1917–1920 rokach”, s. 114–142) przedstawił szkic genezy symboli narodowo–pań
stwowych (herbu Tryzub i flagi niebiesko–żółtej) w latach 1917–1920. Wykazał okolicz
ności, czasem niesprzyjające, w których doszło do ukształtowania się tych symboli.

Andrij S o w a  („Istorija prapora towarystwa »Wełyky Łuh« u Lwowi”, s. 143–154) 
na przykładzie towarzystwa „Wełykyj Łuh” podkreślił rolę, którą w rozwoju ukraińskich 
organizacji paramilitarnych w Galicji do drugiej wojny światowej odegrały ich atrybuty. 
Autor analizuje symbolikę chorągwi i podkreśla, że ideą twórców zarówno chorągwi, jak 
organizacji było pokazanie, poprzez symbolikę spójności i jedności, różnych części 
Ukrainy.

Rubrykę „Geografia historyczna, topoprozopografia” otwiera artykuł rosyjskiego 
historyka Aleksandra M a j o r o w a  „Ukrajins’ke Prykarpattia — prabat’kiwszczyna 
chorwatiw” (s. 155–186). Autor bada etapy migracji Chorwatów ze wschodu na zachód 
w ciągu wczesnego średniowiecza oraz analizuje etymologię zarówno pojęcia „Chorwat”, 
jak nazw „Biała Chorwacja”, „Wielka Chorwacja”. 
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Tematowi granic księstwa halicko–wołyńskiego poświęcił materiał Leontij Wo j t o 
w y c z  („Kordony Hałyc’ko–Vołyns’koji derżavy: problemy ta dyskusiji”, s. 187–205). 
Autor udowadnia, że największy zasięg terytorialny omawiane księstwo osiągnęło ok. 
1300 r. W okresie tym jego wschodnie granice sięgały księstwa perejasławskiego a za
chodnie Zakarpacia i ziemi lubelskiej.

Ostatni artykuł tego działu to tekst Marjany D o ł y n’ s k i e j  („Wulyci l’wiws’kyh 
peredmisc’ u fiskalnyh dokumentach ostannioji tretyny XVIII st.”, s. 206–227). Autorka 
zajęła się toponimiką Lwowa w świetle dokumentów z XVIII w., zwłaszcza Metryki 
Józefińskiej z 1788 r., rejestrów podatku szosowego z lat 1768 i 1771, a także materiałów 
kartograficznych: mapy Desfille’a (1766 r.) oraz mapy litograficznej — suplementu do 
danych statystycznych (1841 r.).

Dział „Historia instytucji” zaczyna się od artykułu Oksany P o t y m k o („Szpytali 
L’wowa XIV–XVIII st. Istoriograficzni spostereżennia”, s. 228–268) o szpitalach lwow
skich od XIV do XVIII w. Na podstawie zbadanych w historiografii 22 szpitali autorka 
podkreśliła, że pełniły one trzy funkcje: lecznicy, schroniska i domu gościnnego. Zdaniem 
badaczki najbardziej rozpowszechniona była funkcja schroniska. 

Igor Skoczylas w ramach badań struktur organizacyjnych unijnej eparchii lwowskiej 
przedstawił studium nad cerkiewną siecią organizacyjno–terytorialną kryłosu barskiego na 
Podolu („Bars’kyj kryłos Lwiws’koji eparchiji na Podillі: orhanizacijna struktura, podił nа na
mistnyctwa (dekanaty) tа pаrаfijal’nа mereżа (1747–1795)”, s. 269–303). Autor prześledził 
zmiany organizacyjne Cerkwi unickiej, które zaszły po Soborze Zamojskim 1720 r. Uważa, że 
powstanie kryłosu barskiego umotywowane było „pragnieniem hierarchii unickiej do centrali
zacji Cerkwi i optymizacji zarządzenia”; podkreśla większą zależność unickich struktur na 
Podolu, niż na Rusi Czerwonej, od czynników państwowych oraz od szlachty polskiej. 

Ulana K r y s z t a ł o w y c z („Karty demarkaciji derżawnyh kordoniw Аwstriji kin
cia XVIII– poczatku XX st.”, s. 304–319) zbadała temat, który dotychczas był poza za
sięgiem uwagi historyków ukraińskich — mapy granic państwowych Austrii z końca 
XVIII — początku XX w. Autorka przedstawiła reprodukcje granicy pomiędzy Polską 
a Galicją na mapie z 1776 r. oraz granicy rosyjsko–austriackiej na mapie topograficznej 
z roku 1810. Badaczka zwraca uwagę na obfity materiał kartograficzny, związany z wy
znaczaniem granic państwowych, który znajduje się w AGAD, Archiwum Państwowym 
w Krakowie, Archiwum Wojskowym w Wiedniu i Rosyjskim Państwowym Archiwum 
Historycznym w Sankt–Petersburgu.

Kolejny dział: „Terminy na oznaczennia wyrobnyczyh profesij, weksylohrafia” za
czyna artykuł Oresta Z a j c a o zawodach rzemieślniczych mieszczan lwowskich 
(„Profesii wyrobnyczoji sfery lwiws’koho miszczanstwа. Zа rejestramy nowopryjniatych 
hromadian XV–XVIII st.”, s. 320–370). Autor dochodzi do wniosku o dużym znaczeniu 
omawianego źródła do badań nad przyczynami rozwoju poszczególnych rzemiosł i han
dlu oraz nad tendencjami ich rozwoju, doszukując się pewnego związku pomiędzy zawo
dem mieszczan a czynnikiem geograficznym i etnicznym. 

Bohdan J a k y m o w y c z („Bazowi weksylolohiczni poniattia і terminy na jich po
znaczennia w ukrajins’kij mowi”, s. 371–375) przedstawił problematykę terminologii 
weksykologii ukraińskiej — nauki, która dopiero od dwudziestu lat zaczyna się rozwijać 
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na Ukrainie2. Autor słusznie podkreśla powiązanie problemu terminologii weksylolo
gicznej z kwestiami językowymi. Trwała rusyfikacja języka ukraińskiego spowodowała 
istotne problemy w kształtowaniu aparatu pojęciowego. Badacz przedstawia mały słow
nik 24 pojęć weksylologicznych uzgodnionych z komisją językoznawczą Towarzystwa 
Naukowego im. Szewczenki. 

Polski badacz Dariusz D ą b r o w s k i  („Rus’ka (ukrains’ka) seredniowiczna knia
ziws’ka rodyna. Rid Romanowycziw”, s. 376–409) przedstawił historię dynastii Romano
wiczów. Autor podkreśla brak źródeł, które umożliwiłyby dokładne oświetlenie omawia
nego problemu. Historyk rozpatruje dzieje dynastii w kontekście historii domów 
możnowładców europejskich, zwracając uwagę na jej kontakty matrymonialne z Piastami 
i Schwarzburgami. Autor zadaje pytanie, dlaczego po wygaśnięciu Romanowiczów księ
stwo halicko–włodzimierskie przestało istnieć, podczas gdy na Węgrzech, w Polsce 
i Czechach w analogicznej sytuacji państwa przetrwały. Podkreśla szczególną współza
leżność, w przypadku księstwa halicko–włodzimierskiego, istnienia rodu panującego 
z egzystencją bytu politycznego. 

Historią blisko pięćsetletnich dziejów rodziny szlacheckiej Denysków–Matwijiwskych 
(XV–XIX w.), która odgrywała bardzo ważną rolę w historii Wołynia, zajął się Wolodymyr 
S o b c z u k  („Szlahets’kyj rid Denyskiw–Matwijiws’kych”, s. 410–431). Jako suplement do 
artykułu umieszczone zostało drzewo genealogiczne omawianej rodziny oraz spis posiadanych 
przez nią miejscowości na Wołyniu, Kijowszczyźnie i Wileńszczyźnie.

Dział „Introligatorstwo” otwiera materiał Switłany Z i n c z e n k o „Istoryczna re
konstrukcija dekoratywnoho ozdoblennia zołotars’koji oprawy periodu X–XV stolit’ nа 
terenah Kyjiws’koji mytropolii” (s. 432–439). Badaczka skoncentrowała się na oprawach 
ksiąg rękopiśmiennych w metropolii kijowskiej w X–XV w.3 Ciąg dalszy tej problematy
ki zawiera materiał Ołeny H a l c z e n k o „Dejaki pytania metodycznyh zasad vyznaczen
nia kopmozycijnoho riszennia u dekoratywnomu ozdoblenni shidnoslowians’kyh opraw” 
(s. 440–464). Autorka, posługując się specjalistyczną terminologią, szczegółowo prezen
tuje i analizuje dziesięć schematów opraw wschodniosłowiańskich. Według niej na zie
miach Ukrainy, Białorusi i Rosji oprawy były wzorowane na materiałach bizantyńskich 
i południowosłowiańskich, a od XVI stulecia na wzorach gotyckich i renesansowych. 
W podsumowaniu Hałczenko podkreśla znaczenie łączenia w swych badaniach metod 
ikonograficznej i statystycznej (metodę statystyczną autorka zastosowała na 300 schema
tach), co daje możliwość ukazania elementów narodowych i regionalnych w sposobach 
oprawiania książek. Dział zamyka artykuł O. D z e n d z e l i u k i Switłany Z i n c z e n k o 
o rzemiośle introligatorskim („Nawczannia introligators’koho remesła u L’wowi w XVI–
XVIII st.”, s. 465–473). 

Rubrykę „Materiały” otwiera artykuł Ihora S m u t k a o szesnastowiecznej szlachcie 
w kontekście jej zamknięcia/otwarcia, na przykładzie drobnej szlachty powiatu sambor

2 Na ten temat we współczesnej historiografii ukraińskiej publikują  materiały A. G r e c z y ł o 
i J. S a w c z u k. 

3 Na ten temat ostatnio w historiografii polskiej vide: I. K a s i u r a, Tajemnice opraw książkowych 
na podstawie odkryć dokonanych podczas prac konserwatorskich w bibliotece uniwersyteckiej KUL, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. XCI, 2009, s. 29–35.
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skiego („Stanowa zamknutist’/nezamknutist’ szlachty u XVI st., na prykładi dribnosla
hetskych rodiw Sambirs’koho powitu”, s. 477–490). Historyk dochodzi do wniosku, że 
w XVI w. proces zamykania się stanu nie był jeszcze zaawansowany i za cezurę omawia
nego zjawiska uważa drugie dziesięciolecie XVII stulecia. Jeśli w XVI w. szlachcicem 
mogła zostać osoba nabywająca posiadłość ziemską, to w następnym stuleciu kryterium 
pochodzenia zdominowało kryterium własności ziemskiej w przynależności do stanu 
szlacheckiego. 

Kolejny mało znany temat w historiografii ukraińskiej podjęła Natalia B i ł o u s 
(„Kyivs’ka mis’ka kancelarija XVI — seredyny XVII stolit’. Do pytannia pro rekon
strukciju”, s. 491–521 ). Wychodząc od dokumentów, które były do dyspozycji badaczki 
(do dziś nie zachowały się kijowskie księgi miejskie XVI–XVII w.), autorka omówiła: 
organizację kancelarii i jej personel, dokumentację miejską, pieczęć miejską, ratusz oraz 
historię archiwum miejskiego. Udało jej się ustalić personel kancelarii od końca XVI do 
drugiej połowy XVII w. oraz odnaleźć nowe dokumenty do historii archiwum kancelarii 
miejskiej. Jako suplement zamieszczono jedenaście dotychczas niepublikowanych doku
mentów dotyczących kwestii własnościowych z kijowskiej kancelarii miejskiej z XVI–
XVII stulecia.

Polska badaczka Agnieszka B i e d r z y c k a przedstawiła dokument o komisji 
Kozaków zaporoskich z 1622 r. („Zwit pro robotu kozac’koji komisiji u Kyjewi u kinci 
1622 roku”, s. 522–535). Chodzi o wymogi Zygmunta III wobec Kozaków po ich udziale 
w wojnie chocimskiej 1621 r. 

Ivan B u t y c z („Nowo wyjawlenі universały Bohdanа Hmel’nyc’koho”, s. 536–
539) opublikował trzy uniwersały Bohdana Chmielnickiego, z których dwa wcześniej nie 
były publikowane. Kolejny nieznany dotychczas uniwersał Chmielnickiego ze zbiorów 
Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie wydał drukiem Mykoła K r y k u n („Szcze 
odyn newidomyj universał Bohdana Hmelnyc’koho”, s. 540–545). Do artykułu zostało 
załączone zdjęcie tego dokumentu. Teodor M a c k i w przedstawił wiadomości o infor
macjach czasopism europejskich poświęconych powstaniu Chmielnickiego oraz później
szych wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach ukraińskich na przykładzie tygodnika 
angielskiego „The Public Intelligencer…” z 1659 r. („Anhlijs’kyj tyżnewyk z 1659 roku 
pro perebuwannia moskows’koho posła u Cyhyryni”, s. 546–549). 

Jarosław F e d o r u k przeanalizował zbiory dokumentów z historii stosunków rosyj
sko–greckich, które przygotowała do druku badaczka rosyjska W. C h e n c o w a („Nowi 
dokumenty do istoriji hrec’ko–rosijs’koji dyplomatiji seredyny XVII stolittia. 
Informacija”, s. 551–555). Spośród dwudziestu dokumentów autor wyróżnia (nawet jako 
sensacyjny) autograf Danyła Kalugera Afinianina — dyplomaty, który służył zarówno 
Chmielnickiemu, jak królowi Szwecji. Spraw ukraińskich dotyczy dokument nr 11 (poli
tyka zagraniczna Chmielnickiego), nr 15 (oddźwięk podpisania ugody wileńskiej z 3 li
stopada 1656 w społeczeństwie polsko–litewskim), nr 16 (poselstwo duchowieństwa pra
wosławnego ze Lwowa do Moskwy w sprawie wyboru lwowskiego biskupa Arsenija na 
metropolitę kijowskiego w 1659 r.). 

O strukturze i liczbie miejscowości województwa bracławskiego w połowie XVII w. 
pisze jeden z najwybitniejszych fachowców historii Podola XVI–XVIII w., Mykoła 
Krykun („Kil’kist’ i struktura poselen’ Braclaws’koho wojewodstwa w perszij połowyni 
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XVII s.”, s. 556–647). Artykuł jest niezastąpionym źródłem do geografii historycznej 
Bracławszczyzny. Autor przedstawił trzy bardzo skrupulatne spisy miejscowości woje
wództwa bracławskiego z XVI–XVIII w. ze wskazaniem źródeł, w których odnalazł od
powiednie informacje:

•  wsie istniejące od XVII w. do dnia dzisiejszego (z podziałem wsi na szlacheckie, 
królewskie i cerkiewne); 

•  wsie istniejące od wieku XVII, w następnym stuleciu nieistniejące (z podziałem na 
szlacheckie, królewskie oraz cerkiewne);

• nazwy współczesne skonfrontowane z nazwami miejscowości z XVII w.

Juriy L e h u n  przedstawił analizę inwentarzy majątkowych jak źródła do badań nad 
genealogią chłopów na Podolu w XIX w. („Hospodars’ki inwentari jak dżereło do henealogi
ji selian Podillia”, s. 648–662). Autor udowadnia, że z punktu widzenia badań genealogicz
nych ten rodzaj źródła nie jest mniej wartościowy, niż księgi metrykalne, spisy rewizyjne czy 
spisy spowiedzi. Różnica polega na tym, że inwentarze odzwierciedlają głównie życie gospo
darcze rodzin chłopskich, w mniejszym natomiast stopniu więzi rodzinne. 

Testamenty szlachty województwa ruskiego połowy XVIII w. zainteresowały 
Oksanę W y n n y c z e n k o („Zapowity szlahty Rus’koho wojewodstwa perszoji połowy
ny XVIII st. Nа materiałach relacijnych knyh Lwiws’koho hrods’koho sudu”, s. 663–
686). Autorka wiąże początki testamentów w województwie ruskim z prywatnym pra
wem polskim. Przeanalizowane przez badaczkę testamenty są ważnymi źródłami do 
historii szlachty, zwłaszcza jej światopoglądu, religijności, składu rodziny, mentalności 
i elementów z życia codziennego. 

Wadym A d a d u r o w („Immaginer l’invisibilité: ujawlennia oficijnych czynnykiw 
napoleoniws’koji imperii pro ukrajin’ski zemli pid władoju Rosiji. Na osnowi analizu 
»Statystycznyh opysiw« Małorosiji z archiwu Іstorycznoji służby suchoputnoji armii 
Franciji”, s. 687–707) pokazuje „kuchnię” przygotowań Napoleona I do inwazji na Rosję 
w roku 1812, w kontekście gromadzenia przez dowództwo francuskie (archiwum 
w Vensenne pod Paryżem) materiałów etnograficznych, i historyczno–statystycznych na 
temat Ukrainy traktowanej jako teren ewentualnych działań militarnych. Na podstawie 
analiz przekazywanych do kancelarii Napoleona autor zwraca uwagę na stereotypy doty
czące mieszkańców Ukrainy i żyzności ich ziemi. Bardzo interesujące są porównania 
Ukraińców do Rosjan pod kątem antropologicznym, a także mentalności i obyczajów. 
Interesujące, według Adadurowa, jest traktowanie Ukraińców przez Francuzów jako ro
dzaju narodowości pogranicznej, „zbitki” dwóch cywilizacji Europy Wschodniej — ro
syjskiej i polskiej, z elementami tatarskimi i tureckimi. Badacz wnioskuje, że eksperci 
francuscy, być może nieświadomie, jako jedni z pierwszych podkreślili specyfikę narodu 
ukraińskiego, który egzystuje na wielkim pograniczu Wschodu i Zachodu. 

Marian M u d r y na przykładzie curriculum vitae oraz wspomnień działacza społecz
nego i prawnika Tyta Rewakowicza („»Zahadky z żyttia swoho i swojeji rodyny«: spoha
dy Tyta Revakowyczа jak dżerelo do istoriji Hałyczyny XIX st.”, s. 708–762) przedsta
wia dzieje ukraińskiej inteligencji Galicji wschodniej w XIX w. oraz rozwoju języka 
ukraińskiego.
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Piszący te słowa skrótowo scharakteryzował pieczęcie protestanckie na Ukrainie 
Prawobrzeżnej w XIX–XX w. („Peczatky protestants’kyh kirh, pastoriw ta obszczyn 
Prawobereżnoji Ukrajiny XIX–XX st.”, s. 763–765), a Anatoliy M y s e c z k o skoncen
trował się na pierwszych sigillach ukraińskich w Odessie na początku XX w., należących 
do Towarzystwa „Proswita”, założonego w 1905 r. („Perszi ukrajinomowni peczatky 
w Odesі”, s. 766–769). 

Do każdego artykułu dołączone zostały streszczenia w języku angielskim. Omawianą 
publikację zamyka dział „Krytyka i bibliografia”, zawierający omówienia publikacji wy
danych drukiem w ostatnich latach, a poświęconych dziejom średniowiecznej Rusi oraz 
Ukrainy. 

* * *

Rozwojowi nauk pomocniczych historii na Ukrainie po roku 1991 sprzyjają roz
maite czynniki. Do przemian ustrojowych, wymienionych na początku tej recenzji, nale
ży nie mniej istotny — wsparcie badaczy ukraińskich ze strony polskich historyków. Do 
takich należał Stefan Krzysztof K u c z y ń s k i. Dzięki Jego opiece wielu badaczy (nie 
tylko z Ukrainy) dostało możliwość otrzymania stypendiów naukowych (np. Fundacji 
Popierania Nauki „Kasa im. J. Mianowskiego”), a w rezultacie — kwerend w polskich 
zbiorach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Dzięki temu historycy ukraińscy 
mieli możliwość napisania prac doktorskich i habilitacyjnych i — szerzej — dołączenia 
do ogromnego dorobku historiografii europejskiej, z której w czasach sowieckich byli 
— nie z własnej woli — wyłączeni. Między innymi kilku autorów omawianego tomu 
zawdzięcza wsparciu Profesora możliwość prowadzenia badań i opiekę naukową 
w Polsce. Do tego grona należy i piszący te słowa. Chylę czoło, Panie Profesorze, za 
czas, siły, dobre słowo, radę, które przez lata były niezastąpione. 

Vitaliy Perkun 
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 

Instytut Historii Ukrainy

Petro S a s, Zaporożci u polśko–moskowśkij wijni naprikinci Smuty 
1617–1618 rr., Biła Cerkwa 2010, s. 510.

Wszystkich miłośników dziejów Ukrainy, a w szczególności Kozaków Zaporoskich, 
ucieszy zapewne fakt pojawienia się na rynku wydawniczym monografii poświęconej ich 
udziałowi w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w latach 1617–1618. 
Recenzowana książka wzbudza dodatkowe zainteresowanie, gdyż w naszej historiografii 
brakuje opracowania, które w wyczerpujący sposób przedstawiałoby ten jakże ważki 
fragment z dziejów Kozaczyzny. 

Według zapewnień autora zasadniczym celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze: Kiedy Zaporożcy weszli na arenę konfliktu pomiędzy 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



508 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Rzecząpospolitą a Moskwą w 1617, a może w 1618 r.? Jakie były polityczne i wojsko
wo–organizacyjne przesłanki wkroczenia przez hetmana Sahajdacznego na moskiewską 
ziemię z tak silnym, jak na ówczesne warunki, wojskiem? Jaki był rzeczywisty przebieg 
kozackich operacji wojskowych? Na czym polegała wojskowa taktyka Zaporożców? 
W jakim stopniu udział Zaporożców w wojnie wpłynął na jej przebieg i ostateczny 
wynik?

Praca składa się z przedmowy, siedmiu rozdziałów podzielonych na kilka podroz
działów, posłowia, trzech aneksów, wykazu skrótów, bibliografii, spisu ilustracji, stresz
czenia w języku ukraińskim oraz indeksu osobowo–geograficznego.

Imponujące wrażenie pozostawia forma edytorska, którą wzbogaca 121 ilustracji 
czarno–białych, cztery mapy, cztery tabele, dwa rejestry Kozaków: pułkownika Żdana 
Konszy oraz spis imienny Zaporożców, którzy dostali się do niewoli moskiewskiej. 

W pierwszym rozdziale („Wojna o carski tron: badawcze »podchody« i wersje histo
riograficzne”) omówione zostały: polityczne uwarunkowania moskiewskiej ekspedycji 
królewicza Władysława, jej chronologia oraz źródła i literatura. Szczególnie interesujący 
jest podrozdział odnoszący się do ram czasowych konfliktu, w którym autor, odrzucając 
dotychczasowe ustalenia historyków w tej materii dowodzi, że początkowy okres militar
nych zmagań między Rzecząpospolitą a Moskwą przypadł na koniec 1616 — początek 
1617 r. (s. 26).

Charakteryzując literaturę przedmiotu Petro Sas nie uwzględnił kilku podstawo
wych dla dziejów Kozaczyzny Zaporoskiej pozycji badaczy polskich. Uderza głównie 
brak opracowań Zbigniewa W ó j c i k a  jak i Władysława A. S e r c z y k a1. Całkowicie 
pominięta została także, istotna z punktu widzenia podjętej przez autora problematyki, 
praca Jaremy Maciszewskiego poświęcona stanowisku szlachty Rzeczypospolitej wobec 
konfliktu z Moskwą w latach 1606–16182.

Rozdział drugi pt. „Wojsko Zaporoskie jako »państwo w państwie« na Podnieprzu: 
system władzy i zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi” ukazuje osobliwości polityczne
go ustroju Kozaczyzny. Przedmiotem szczególnej analizy autora jest organizacja, funk
cjonowanie oraz kompetencje rady kozackiej i urzędu hetmańskiego, będących podstawą 
instytucjonalnego ustroju Wojska Zaporoskiego. Opisując polityczne rytuały wyboru 
hetmana na radzie autor słusznie konkluduje, że w sferze życia politycznego Kozacy kie
rowali się przede wszystkim zasadami demokracji bezpośredniej (s. 67). W rozdziale tym 
odnajdujemy także, często pomijane w historiografii polskiej, kwestie związane z syste
mem zaporoskiej władzy na włości oraz sposobami prowadzenia przez Kozaków gospo
darstw rolnych.

Następny rozdział, „Struktura uzbrojenia i wyposażenia wojska kozackiego”, został 
poświęcony organizacji wojskowej Zaporożców. Autor, opierając się na dwóch rejestrach 

1 Z. W ó j c i k, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1961; 
idem, Dzieje Rosji 1533–1801, wyd. II, Warszawa 1971; idem, Wojny kozackie w dawnej Polsce, 
[w:] Dzieje narodu i państwa polskiego, t. II, z. 27, Kraków 1989; W. A. S e r c z y k, Na dalekiej 
Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984.

2 J. M a c i s z e w s k i, Polska a Moskwa 1603–1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej, 
Warszawa 1968.
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Kozaków: pułkownika Żdana Konszy z 1619 r. oraz wykazie imiennym Zaporożców 
wziętych do niewoli moskiewskiej, opisał nie tylko strukturę tych pułków uczestniczą
cych w wojnie 1617–1618 r. lecz także określił ich skład etniczny. Zgodnie z jego ustale
niami Wojsko Zaporoskie, które pod wodzą Sahajdacznego wsparło królewicza Wła
dysława w walce o tron moskiewski, składało się w głównej mierze z Ukraińców 
po chodzących z terenów środkowego Podnieprza (s. 155).

W podrozdziale charakteryzującym uzbrojenie i wyposażenie oddziałów siczowych 
autor zamieścił szczegółowy opis wszystkich rodzajów broni używanych przez Kozaków. 
W jego opinii w społeczności zaporoskiej broń nie była traktowana tylko jako techniczne 
narzędzie służące do walki. Bardzo często nadawano jej symboliczne znaczenie, wyko
rzystywano w pewnych zrytualizowanych czynnościach lub do wyrażenia emocji.

Na przykład broń palna umacniała poczucie tożsamości grupowej Zaporożców, od
różniała od ich tradycyjnych wrogów Tatarów, dla których podstawową bronią był łuk 
i szabla ( s. 177). Sporo miejsca poświęcił Sas taborowi kozackiemu. Odwołując się do 
dzieł Jakuba Sobieskiego, Szymona Starowolskiego i Szymona Okolskiego dokonał wni
kliwej analizy taktyki walki Kozaków w oparciu o tabor. Natomiast można mieć preten
sję do autora o zbyt lakoniczne potraktowanie jazdy kozackiej. Mam tu na myśli przede 
wszystkim brak opisu jej sposobów walki czy choćby oceny wartości bojowej.

W rozdziale czwartym, „Klejnoty wojskowe i ubiór Zaporożców. Siły polsko–litewskie 
i wojsko moskiewskie”, Sas skupia uwagę czytelnika na wojskowej symbolice Zaporożców, 
jak również dokonuje charakterystyki sił zbrojnych Rzeczypospolitej i Moskwy.

Bardzo interesujący jest fragment dotyczący sfragistyki kozackiej. Autor recenzo
wanej pracy nie ograniczył się do szczegółowego opisu form i wyobrażeń na kozackich 
pieczęciach wojskowych z lat 1595–1630, lecz także podjął się interpretacji ich symboli
ki. Szczególnie ciekawe wydają się rozważania wokół widniejącego do 1620 r. napisu na 
kole pieczęci „Kopia Wojska Zaporoskiego”. W ocenie Sasa napis ten, który należy od
czytywać jako „Wojsko Wojska Zaporoskiego”, wyrażał subiektywność i samowładność 
społeczności kozackiej. Na pieczęciach z lat dwudziestych i trzydziestych XVII w. wspo
mniany napis pojawił się w nieco zmodyfikowanej formie i brzmiał „Wojska Zaporoskiego 
Wojsko” . Fakt ten jednak w żaden sposób nie wpłynął na jego symboliczne znaczenie. 
Podsumowując swe wywody autor podkreślił, że tradycja wykorzystywania kozackich 
pieczęci wojskowych z zaporoskim herbem narodziła się pod koniec XVI i w pierwszym 
dziesięcioleciu XVII w. W tym też okresie położone zostały podwaliny kozackiej sfragi
styki i tradycji heraldycznej (s. 224).

Podrozdział zatytułowany „Odzież” został poświęcony zagadnieniom związanym 
z ubiorem mieszkańców Siczy. Oprócz opisu wyglądu poszczególnych części stroju ko
zackiego (żupan, delia, kożuch, szarawary, buty, czapki) odnajdujemy w nim także wiele 
cennych informacji na temat jego koloru, cen oraz materiałów, z których został wykona
ny. Nie zabrakło także odniesień do specyficznej fryzury Zaporożców, która — jak pod
kreślił autor — była swoistym dopełnieniem ich ubioru (s. 244).

Kolejny rozdział, „Na wojennej ścieżce: polityczne i militarne wydarzenia 1617 r.”, 
w sposób kompleksowy omawia działania władz Rzeczypospolitej mające na celu za
pewnienie królewiczowi Władysławowi wojskowego wsparcia Kozaków podczas jego 
wyprawy na Moskwę. Rozdział ten zawiera trzy podrozdziały: „Pierwsza próba sił 
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Zaporożców na wojnie polsko–moskiewskiej”, „Zmiana na hetmaństwie zaporoskim” 
oraz „Wyprawa królewicza Władysława na Moskwę i pierwsze rozmowy z Zaporożcami 
oraz ugoda olszaniecka 1617 r.” Sas, analizując główne postanowienia porozumienia 
między Rzecząpospolitą a Kozaczyzną, zawartego na uroczysku Stara Olszanka nad 
Rosią w październiku 1617 r., trafnie zauważył, że przekreślały one ostatecznie dążenia 
strony polskiej do bardziej radykalnego zreformowania ustroju kozackiego. Jednocześnie 
podkreślił, że taki rezultat negocjacji polsko–zaporoskich umożliwił dalsze rozmowy 
między przedstawicielami Wojska Zaporoskiego a władzami Rzeczypospolitej, dotyczą
ce ewentualnego uczestnictwa Kozaków w wojnie polsko–moskiewskiej (s. 306).

Dwa ostatnie rozdziały, „Kontynuacja wojny w 1618 r. Przystąpienie do kampanii wo
jennej wojska P. Sahajdacznego” i „Na końcowym etapie wojny” opisują udział Zapo
rożców w działaniach zbrojnych na obszarze Moskwy od lipca 1618 do stycznia 1619 r. 
Przedmiotem szczególnej uwagi autora stały się kwestie związane z liczebnością wojsk 
kozackich uczestniczących w kampanii moskiewskiej 1618 r. (20 tys., nie licząc oddziałów 
wystawionych przez Kozaków mieszkających we włościach), ich taktyką przy zdobywaniu 
poszczególnych miast i twierdz oraz genezą i postanowieniami pokoju dywilińskiego. 
Odnosząc się do szturmu Moskwy Sas dowodzi, że za jego niepowodzenie w dużej mierze 
odpowiadał hetman Jan Karol Chodkiewicz. Autor zarzucił mu m.in., że dokonując podzia
łu wojsk Sahajdacznego na kilka części pozbawił je możliwości zastosowania własnego 
sposobu zdobywania twierdz polegającego na zaskoczeniu i zastosowaniu licznych wojen
nych forteli. Błędne decyzje hetmana sprawiły, że Kozacy musieli atakować umocnienia, 
których obrońcy byli w pełni przygotowani do walki (s. 392–393).

Doceniając starania Sasa na rzecz wyjaśnienia przyczyn fiaska szturmu na stolicę 
carów warto postawić pytanie, czy rzeczywiście kozackie fortele umożliwiłyby wojsku 
królewicza Władysława, któremu brakowało żywności oraz odpowiednich armat i pro
chu, opanowanie potężnych murów Moskwy?

Podkreślając znaczący wpływ kozackich działań wojennych na zawarcie układu dy
wilińskiego, który przyniósł Rzeczypospolitej znaczne nabytki terytorialne na wscho
dzie, autor napisał, „że z punktu widzenia perspektywy historycznej Zaporożcy podczas 
wojny polsko — moskiewskiej faktycznie wystąpili w roli swoistych »zbieraczy« ziem 
ukraińskich” (s. 458).

Podsumowując należy stwierdzić, że recenzowana monografia jest pozycją zasługu
jącą na uwagę. Docenić należy przede wszystkim ogromny wysiłek autora, który w naj
drobniejszych niekiedy szczegółach ukazał militarne aspekty udziału Zaporożców w wy
prawie królewicza Władysława na Moskwę w 1617 r. Należy również wyrazić nadzieję, 
że lektura tej inspirującej intelektualnie pracy stanie się okazją do głębszej refleksji nad 
wspólnymi dziejami Polski i Ukrainy, jak również inspiracją do dalszych badań. 

Mariusz R. Drozdowski 
Uniwersytet w Białymstoku 

Instytut Historii
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Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: noveau monde, 
nouvelle civilisation? Modern Europe — New World, New Civilisation? Prace 
naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. Tadeusz 
B e r n a t o w i c z  [i in.], Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2009, 
s. 632.

Jubileusze wybitnych badaczy stają się zazwyczaj okazją do uczczenia ich księgą 
pamiątkową. Zakres składających się na nią studiów autorstwa uczniów i przyjaciół, nie 
tylko odpowiada naukowym zainteresowaniom Jubilata, ale zazwyczaj ilustruje wagę 
jego dokonań i zakres kontaktów w światowej wspólnocie uczonych, a w szczególności 
rolę, którą odgrywa w wytyczaniu istotnych kierunków badań, kształceniu adeptów swej 
profesji i inspirowaniu przedstawicieli dziedzin pokrewnych. Spektakularnym przykła
dem Festschriftu, który z tych m.in. względów przerodził się w wielotomowe wydawnic
two, jest słynna seria „Aufstieg und Niedergang der römischen Welt”, której pierwsze 
tomy wydane w 1972 r., dedykowane jednemu z najznakomitszych badaczy antycznego 
Rzymu, Josephowi Vogtowi (1895–1986), z okazji siedemdziesięciopięciolecia uro
dzin, zapoczątkowały podzieloną na sekcje tematyczne wielotomową serię, o charakterze 
niemal encyklopedycznym. W przypadku księgi poświęconej Profesorowi Juliuszowi 
A. C h r o ś c i c k i e m u  zamieszczona na jej końcu, na ponad dwudziestu stronach 
(s. 585–606) dużego formatu bibliografia ponad 400 publikacji wydanych drukiem od 
1963 do 2009 r., dokumentuje trwały wkład Jubilata w historiografię sztuki polskiej i eu
ropejskiej, a same tytuły rozdziałów obejmujących ponad 60 dedykowanych mu studiów 
znakomicie wskazują zarówno sfery jego własnych zainteresowań badawczych, jak też 
obszary, w których wyniki jego badań inspirowały (i inspirują) innych badaczy kultury: 
I. „Król i królestwo”; II. „Sztuka i polityka”; III. „Obraz i słowo”; IV. „Antyk a nowożyt
ność”; V. „Duchowość”; VI. „Architektura ponad granicami”; VII. „Obraz i arcydzieło”; 
VIII. „Rzeźba polska i europejska”. 

Znaczącą i z miejsca godną podkreślenia zaletą omawianego zbioru studiów jest 
opatrzenie go indeksem nazwisk, który ułatwia orientację w bogatej i różnorodnej mate
rii. Jest ona pokłosiem konferencji zorganizowanej ku czci Jubilata na Zamku Królewskim 
w Warszawie, w dniach 16–17 grudnia 2008. Niewątpliwie też stanowi reprezentatywny 
przegląd istotnych nurtów współczesnych badań sztuki i kultury zarówno wczesnonowo
żytnej Rzeczypospolitej, jak Europy. Z tego jednak względu wypada żałować, że wbrew 
oczekiwaniom jakie może wzbudzić podany w trzech językach tytuł tomu, a także mimo 
jego typograficznej staranności, artykuły w języku polskim, które w większości tom wy
pełniają, nie zostały opatrzone choćby abstraktami angielskimi. Wobec braku streszczeń, 
to samo dotyczy niewykorzystanej możliwości zamieszczenia w tomie przynajmniej an
gielskiej wersji spisu treści i wykazu ilustracji.

W poniższym przeglądzie niezmiernie bogatych treści księgi staraliśmy się uchwy
cić najważniejsze wątki poruszone przez poszczególnych badaczy, w przypadku niektó
rych jedynie zgłaszając pewne uwagi krytyczne. Artykuły omówione zostały zasadniczo 
zgodnie z układem w tomie. Niekiedy tylko odstąpiliśmy od niego, komentując teksty 
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o ewidentnie pokrewnej tematyce (numery stron umieszczone przy nazwiskach autorów 
oznaczają umiejscowienie ich artykułów w tomie).

Tom otwiera artykuł Piotra K r a s n e g o (s. 15–21), który omówił ikonografię edycji 
„Capitularia Regum Francorum” z 1677 r., w kontekście zagadnień propagandy władzy 
w czasach Ludwika XIV. Dzieło wydane na zlecenie Jean Baptiste’a Colberta, nie tylko 
przekazywało teksty kapitularzy jako pomników prawa. Ozdobione zostało również mie
dziorytami — wiernymi kopiami miniatur z wizerunkami władców karolińskich i ottoń
skich, pochodzącymi z najznamienitszych królewskich kodeksów. Był to element polity
ki historycznej, która w przekonaniu wielkiego ministra służyła legitymizacji politycznej 
i cywilizacyjnej roli Francji w ówczesnym świecie, stanowiąc jednocześnie istotny ele
ment rodzących się wówczas naukowych zainteresowań średniowieczem. Ich „patrio
tycznym” rysem była m.in. bezprecedensowa restauracja katedry w Orleanie, prowadzo
na pod auspicjami Colberta w duchu historyzmu.

Podjęta przez Wojciecha F a ł k o w s k i e g o (s. 37–46) próba opisu ideowych treści 
ceremonii po śmierci Zygmunta Augusta nie wydaje się w pełni udana, zwłaszcza w czę
ści dotyczącej wydarzeń, które nastąpiły bezpośrednio po śmierci króla w Knyszynie. 
Autor przywołał wprawdzie wiele cennych skądinąd analogii zachodnioeuropejskich, 
zwłaszcza francuskich, ale pominął przy tym ważne, wydane zresztą źródła polskie, do
tyczące tradycji żegnania zmarłego monarchy i towarzyszących tej okoliczności aktów 
symbolicznych. Wbrew sugestiom płynącym z wywodów autora, utrwaliły się one 
w Polsce najpóźniej w 1548 r., w związku z pogrzebem Zygmunta I, a zatem w dokładnie 
50 lat po tego rodzaju celebracjach, które miały miejsce w specjalnie udekorowanej sali 
po śmierci Karola VIII Walezjusza (1498). Te zaś autor uważa za precedens w samej 
Francji (s. 44, przyp. 18), stwierdza przy tym m.in., że w przypadku pogrzebu Zygmunta 
Augusta „interesującą nowością było wprowadzenie do ceremonii dwóch postaci przed
stawiających króla, jednej w zbroi i drugiej — w ubraniu władcy” (s. 45, przyp. 50). 
Tymczasem o takich dwóch archimimach informuje, niemal zapoznany w polskiej histo
riografii, anonimowy opis pogrzebu Kazimierza Jagiellończyka z 1492 r. (zob. J. U r s y n 
z K r a k o w a, „Modus epistolandi...”, przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła 
Lidia W i n n i c z u k, Wrocław 1957, s. 190–192). Mniej zorientowanego czytelnika 
może wprowadzić w błąd również zdanie: „Zwyczaj eksponowania ciała władcy, dobrze 
widocznego, z pokazaną twarzą i nadal odwiedzanego nie był nowością. We Francji był 
on stosowany, począwszy od śmierci Karola VI...” (s. 38). Sugeruje ono, że zwyczaje 
takie zawitały do Polski dopiero po śmierci ostatniego Jagiellona (por. „Ordo pompae 
funebris serenissimi Sigismundi Regis Poloniae”, [w:] J. G o ł ą b, „Pogrzeb króla 
Zygmunta Starego”, Kraków [1916], s. 13–26, por. ibidem, s. 46–48: anonimowy list 
o śmierci Zygmunta I, jego ubiorze pośmiertnym, w istocie identycznym z rycersko–ka
płańskim strojem koronacyjnym, i oddawaniu, złożonemu w tym stroju na pośmiertnym 
majestacie, czci, tak jak za życia). Tymczasem sam Jean Choisnin, autor głównego źró
dła, które posłużyło autorowi do interpretacji obrzędów w Knyszynie (ich celebransem 
był biskup krakowski i zarazem podkanclerzy Franciszek Krasiński), stwierdza z pew
nym zaskoczeniem (czego jednak autor nie przywołuje), że zwyczajem Polaków jest „na
tychmiast po śmierci króla włożyć na niego królewskie ozdoby” (Jean C h o i s n i n, 
„O elekcyi Henryka Walezjusza”, Wilno 1818, s. 17). Źródło to cytowane jest w starym, 
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niedokładnym przekładzie, stąd pewne nieporozumienia terminologiczne przejęte przez 
autora, takie jak np. „zamek knyszyński” (s. 38). Znacznie poważniejsze jednak wynika
ją z mylnego użycia słowa „katafalk” (s. 38), na oznaczenie owego okrytego złotogło
wiem pośmiertnego łoża paradnego, które po staropolsku nazywano po prostu, tak jak 
tron, „majestatem” albo „stolcem”. W literaturze zachodniej (o czym pisał również 
Jubilat) określane jest ono z francuska, jako lit de parade, a częściej z angielska — bed 
of state (w nawiązaniu do praktyki udzielania audiencji w sypialni, por. R. E. G i e s e y, 
„The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France”, Geneva 1960, s. 3, przyp. 15). 
Pre zentacja zmarłego w pełni majestatu nazywana jest natomiast lying in state, czego 
najbardziej spektakularnym przykładem są dziś pogrzeby papieskie, z użyciem akceso
riów nawiązujących do antycznej tradycji cesarskiej i aktem ostatniego ukazania ludowi 
zmarłego w pełni majestatu. Dopiero po przełożeniu ciała do trumny i zamknięciu jej, 
a także okryciu owego pośmiertnego paradnego czy też państwowego łoża kirem, jego 
podwyższenie stawało się katafalkiem. Czynności te oznaczały moment rozpoczęcia 
właściwych uroczystości pogrzebowych. Informacja Choisnina o obrzędzie składania in
sygniów królewskich na ołtarzu a następnie „wkładania” ich „na ciało królewskie”, zo
stała w artykule błędnie skontaminowana z informacją o tzw. insygniach grobowych, 
które przygotowywał obecny w tym czasie w Tykocinie złotnik Piotr Platina. Insygniami 
tymi zastąpiono owe właściwe, składane na ołtarzu, a następnie nałożone zmarłemu kró
lowi przez Krasińskiego. Autor tymczasem stwierdza, że „Ciało złożono do drewnianej 
trumny, na której umieszczono insygnia królewskie, wykonane na tę okazję z pozłacane
go srebra” (s. 39), powołując się tu nadal na Choisnina, który nie wspomina o złożeniu 
tzw. insygniów grobowych na trumnie, lecz „obok ciała”, co w tym wypadku oznacza 
umieszczenie ich na zwłokach. Na cokolwiek makabryczny wreszcie zakrawa wniosek, 
jaki można wysnuć z samej konstrukcji narracji autora. Najpierw bowiem czytamy, że: 
„Senatorowie i posłowie z obu wielkich prowincji Polski zaczęli zjeżdżać się od począt
ku sierpnia” do Knyszyna, a więc w miesiąc po śmierci króla, po czym, że „zebrani zde
cydowali także o wyjęciu z ciała wnętrzności i pochowaniu ich na miejscu, natomiast 
zwłoki, zapewne po zabalsamowaniu, przewieziono do Tykocina” (s. 39). W rzeczywi
stości, zgodnie z praktyką, egzenterowanie i balsamowanie ciała odbyło się w ciągu 
pierwszych dni po śmierci władcy, za wiedzą obecnych przy śmierci króla senatorów, co 
dokumentują również zachowane rachunki (zob. także niewykorzystane przez autora: 
„Ubranie pośmiertne ciała króla Zygmunta Augusta — Schowanye w trumne czyala kró
lewskiego”, [w:] „Starożytności historyczne polskie”, wyd. A. G r a b o w s k i, t. I, 
Kraków 1840, s. 56–57; M. J a n i c k i, „Tabliczki trumienne i epitafia na sarkofagach 
królewskich (1519–1596)”, „Studia Waweliana”, t. VIII, 1999, s. 156–160). Większość 
powyższych uwag nie byłaby tu potrzebna, gdyby autor uwzględnił te, które piszący te 
słowa wypowiedział podczas dyskusji na referatem będącym podstawą omawianego ar
tykułu. Zagadnienia polskiego ceremoniału królewskiego są na tyle istotne a wciąż nie
wystarczająco opracowane, mimo wbrew pozorom dość obfitym źródłom, że uczynione 
tu sprostowania i uzupełnienia wydają się niezbędne.

Charakter metodologicznej i poniekąd konceptualnej, porządkującej pojęcia reflek
sji nosi wypowiedź Edmunda K o t a r s k i e g o  (s. 23–28) na temat środków komunikacji 
społecznej, zwłaszcza zaś politycznej, w znamiennych pod tym względem czasach Zygmunta 
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Augusta. Mgliste i w istocie utajone, zwłaszcza w aspekcie finansowym, dzieje słynnej 
kolekcji arrasów tego władcy rozświetla odnaleziony w archiwach Antwerpii i opubliko
wany przez Ryszarda S z m y d k i e g o  (s. 29–36) z tzw. „Certificatieboek” — dokument 
poświadczający zawarcie przez króla w 1559 r. umowy ze słynnym tkaczem i przedsię
biorcą Roderykiem Dermoye nem na dostarczenie pewnej ilości tapiserii przetykanych 
złotą i jedwabną nicią. Dołączona do artykułu edycja dokumentu (s. 35) niestety obciążo
na jest szeregiem błędów i opustek w odczytaniu tekstu. Rekompensatą jest jednak za
mieszczona w nim również dobra reprodukcja kaligraficznego rękopisu (s. 30–31). 

Wciąż nie dość znane wątki triumfalne i trofealne związane z wiedeńską wiktorią 
Jana III Sobieskiego i jej recepcją w stolicy papiestwa przedstawiła Hanna O s i e c k a–
S a m s o n o w i c z (s. 47–54). Przywiezienie do Rzymu zdobytej pod Wiedniem chorą
gwi wielkiego wezyra (uważanej powszechnie za autentyczną tzw. chorągiew Proroka), 
niepomiernie wzmocniło prestiż Rzeczypospolitej oraz estymę Innocentego IX dla pol
skiego króla i jego małżonki, co wyraziło się m.in. przyznaniem królowi tytułu defensor 
fidei. Wzmogło to jednak ewidentną zawiść cesarza Leopolda I i jego starania o pomniej
szanie roli Jana III.

Motywy gloryfikacji władzy, władcy i państwa poruszają artykuły Gérarda S a  b a 
t i e r (s. 55–63) i Katarzyny M i k o c k i e j–R a c h u b o w e j (s. 65–74). Pierwszy z auto
rów omówił program plafonów słynnej galerii zwierciadlanej Wersalu, ilustrujących 
pryncypia i cele polityki Francji czasów Ludwika XIV. Autorka drugiego tekstu, wskaza
ła konną statuę Ludwika XIV autorstwa Gianlorenza Berniniego jako inspirację André 
Le Bruna, projektanta pomnika Jana III Sobieskiego na moście w warszawskich 
Łazienkach, ufundowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, a wykonanego 
przez Franciszka Pincka przed majem 1788 r. Ponieważ odkuty w latach 1669–1677 po
mnik Ludwika XIV, przeznaczony pierwotnie na wielką esplanadę projektowaną między 
Luwrem a Tuileries, się nie spodobał, został przerobiony na przedstawienie Marka 
Kurcjusza i stanął ostatecznie w odległym zakątku ogrodu Wersalu. Z wątkami apoteozy 
władzy z wersalskiej galerii zwierciadlanej koresponduje omówiony przez Jolantę 
T a l b i e r s k ą (s. 75–82) projekt alegorii upamiętniającej koronację Stanisława Augusta 
Poniatowskiego autorstwa Charles’a–Dominique’a–Josepha Eisena (wg pomysłu Carrice’a 
de Boimoiser). Elekt przedstawiony w stroju all’antica, w towarzystwie Minerwy 
i Marsa, a także w entourage’u mitologicznych symboli, depcząc tarczę z maską Gorgony 
Meduzy, pod którą czai się wężowa Zawiść, zwraca się ku bóstwom, które przekazują mu 
koronę królewską przynoszoną przez Jowisza w postaci orła. Alegoria ta prawdopodob
nie miała być kolportowana w formie druku ulotnego. 

Uwagi Cristiny G e d d o (s. 85–103) dotyczące pobytu w Warszawie w latach 1767–
1772 nuncjusza Angelo Marii Duriniego znakomicie dokumentują oświeceniowy format 
jego osobowości — jako miłośnika sztuki i literatury. Swej wrażliwości artystycznej 
nuncjusz dał wyraz m.in. w łacińskim poemacie „Otium autumnale” z 1771 r., w którym 
zawarł opisy dzieł malarskich powstających w kręgu dworu Stanisława Augusta, w tym 
wizerunków przeznaczonych do słynnego Pokoju Marmurowego na Zamku Warszawskim, 
poświęconego pamięci królów polskich. Podziw dla Bacciarellego, a zwłaszcza dla 
Louisa Marteau, znakomitego pastelisty pracującego dla Stanisława Augusta, przejawił 
się pozyskaniem wykonanego przezeń znakomitego portretu króla w zbroi, który do nie
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dawna znany był tylko z powtarzającej jego kompozycję ryciny. Autorka zidentyfikowa
ła oryginał w zbiorach prywatnych należących do dziedziców nuncjusza. Otrzymał on od 
Stanisława Augusta krzyż–pektorał wysadzany chryzolitami i brylantami, który uwiecz
niony został na kardynalskim portrecie Duriniego z 1776 r. Wreszcie wspomnieć tu trze
ba o zasługach nuncjusza dla ocalenia łacińskiej spuścizny poetyckiej Szymona Szy  mo
nowica (Simonidesa), znakomitego naśladowcy Pindara i Horacego, cenionego 
niezmier nie przez wielu współczesnych w całej Europie, a przez potomnych wyżej nawet 
niż Maciej Kazimierz Sarbiewski, sławny jako „Horacy Chrześcijański”. Taka też była 
opinia Duriniego, który nie tylko doprowadził do wydania w Warszawie w 1772 r. łaciń
skich „Opera omnia” Szymonowica, ale również, już po powrocie do Italii, umieścił jego 
wizerunek wśród malowanych przedstawień klasyków literatury włoskiej w salone d’o
nore w swojej Villa di Mirabello, koło Monzy w Lombardii. Cennym załącznikiem do 
artykułu jest m.in. publikacja zestawienia szyfrów dyplomatycznych używanych 
w 1772 r. w korespondencji z Durinim przez zaprzyjaźnionego z nim Tadeusza Lipskiego 
(s. 98–103).

Źródła wytwarzane przez nuncjatury i ich wartość dla dziejów kultury omówił 
Wojciech T y g i e l s k i (s. 105–113). Zwrócił przy tym uwagę, zarówno na osobę następ
cy Duriniego w Warszawie, Giuseppe Garampiego, jak również na Jana Baptystę 
Albertrandiego. Garampi, wieloletni prefekt Archivio Segreto Vaticano, uporządkował 
podczas pobytu w Warszawie miejscowe archiwum nuncjatury. Albertrandi natomiast 
prowadził poszukiwania źródeł do dziejów Polski w bibliotekach rzymskich. W istocie 
zapoczątkowały one szeroko zakrojone kwerendy polskich badaczy w kolekcjach wło
skich, które w drugiej połowie XIX w. zaowocowały licznymi wydawnictwami źródło
wymi, jak „Monumenta Poloniae Vaticana”, a w drugiej połowie XX stulecia wydawany
mi sumptem Karoliny Lanckorońskiej i kontynuowanymi do dziś „Acta Nuntiaturae 
Polonae”. Druga część artykułu obejmuje interesujące omówienie relacji ceremoniarza 
papieskiego Giovanniego Paolo Mucantego z jego pobytów w Warszawie podczas legacji 
do Polski kardynała Enrica Caetaniego (1596–1597). Znana od niedawna z krytycznej 
edycji Jana W. Wo s i a, a szerzej w nienajlepszym niestety (na co zwraca uwagę autor) 
tłumaczeniu, relacja ta przynosi szereg kapitalnych wprost szczegółów obyczajowych 
dotyczących zarówno życia religijnego, jak zwłaszcza kultury materialnej i etykiety 
dworu królewskiego.

Ewa K o c i s z e w s k a (s. 115–121) omówiła nieznane dotychczas aspekty tajemni
czej misji Olbrachta Łaskiego do Anglii w 1583 r. Polski poseł został wspaniale przyjęty 
przez Elżbietę I, a także m.in. przez Uniwersytet w Oxfordzie (zresztą z polecenia królo
wej). Oprócz urządzonej dla niego w Oxfordzie dysputy z udziałem Giordana Bruno, 
zorganizowano tam, również specjalnie dla Łaskiego, przedstawienie sztuki „Dydona” 
Williama Gagera. Bohaterka „Eneidy” wykreowana została w niej jako figura samej 
Elżbiety I, która rezygnując z osobistego szczęścia, postanowiła poświecić się dobroby
towi i potędze państwa. 

Artykuł „Dary w dyplomacji papieskiej epoki baroku”, autorstwa Ewy M a 
n i k o w s k i e j (s. 123–129) ma istotne znaczenie nie tylko dla problematyki wspomnia
nej w jego tytule epoki. Porządkuje bowiem szereg kluczowych zagadnień związanych 
z rolą daru w nowożytnej dyplomacji zachodnioeuropejskiej ze szczególnym uwzględ
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nieniem znaczenia, które już od średniowiecza w relacjach Stolicy Apostolskiej z wład
cami polskimi pełniły dary tak szczególne, jak złota róża oraz poświęcany miecz i ka
pelusz. 

Jerzy Ż m u d z i ń s k i  (s. 131–139) z kolei przedstawił zagadnienia związane z za
mawianymi w Rzymie własnymi portretami graficznymi i malarskimi kardynała Michała 
Stefana Radziejowskiego. Natomiast Friedrich P o l l e r o ß (s. 141–145) ukazał funkcję 
portretu i pamfletu w dyplomacji na przykładzie działań samego arcyksięcia Karola 
Habsburga jako pretendenta do tronu Hiszpanii w 1703 r., a zwłaszcza poczynań Leopolda 
Josepha grafa von Lamberg, habsburskiego ambasadora w Rzymie w latach 1700–1705. 

W nawiązaniu do interesującej Jubilata problematyki przestrzeni ceremonialnej, 
Mariusz S m o l i ń s k i (s. 147–155) poruszył w kontekście sejmowych funkcji Warszawy 
(usankcjonowanych na sejmie lubelskim w 1569 r.), zbadany w niewielkim stopniu pro
blem użytkowania wnętrz świątyń jako miejsc okolicznościowych nabożeństw, a przede 
wszystkim obrad reprezentacji szlacheckiej. Oprócz kolegiaty św. Jana, w której odby
wały się tradycyjne msze inaugurujące i zamykające sejmy, dotyczy to przede wszystkim 
miejsc sesji prowincjonalnych podczas obrad sejmu walnego. Przynajmniej w XVIII w. 
Małopolanie zbierali się w kościele reformatów przy ul. Senatorskiej, Wielkopolanie 
u bernardynów na Krakowskim Przedmieściu, a Litwini u jezuitów na Starym Mieście. 
W kościele augustianów (św. Marcina) obradował natomiast zazwyczaj sejmik ziemi 
warszawskiej i generalny mazowiecki. Autor skupił uwagę na analizie organizacji prze
strzeni tego ostatniego kościoła i treściach ideowych jego pierwotnego wystroju, wska
zując pewne ich związki z funkcją sejmikową. W 1791 r. miejsce obrad sejmiku mazo
wieckiego zostało ustawowo przeniesione do kościoła bernardynów, gdzie na tzw. 
szerokim Krakowskim Przedmieściu, wraz z przebudową fasady tego kościoła w duchu 
palladiańskim, rozpoczęto aranżację reprezentacyjnej przestrzeni publicznej rozciągają
cej się przed Zamkiem — rezydencją królewską i zarazem miejscem obrad sejmowych. 

Do tego rodzaju realizacji klasycystycznych, które nastąpiły w Warszawie w okresie 
porozbiorowego Królestwa Kongresowego, nawiązała w swym artykule Alicja K u l e c k a 
(s. 157–163). Architektura i urbanistyka to wszakże tylko jeden z aspektów społecznej 
i politycznej funkcji sztuki w okresie późnego polskiego Oświecenia, w którym tak istot
ną rolę odegrał Stanisław Kostka Potocki — wybitny erudyta i miłośnik antyku (projek
tant wspomnianej nowej fasady warszawskiego kościoła bernardynów, a w okresie 
Królestwa minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego). Jak zaznacza autorka, 
ówczesny mecenat rządowy stworzył podstawy bujnego rozwoju zarówno sztuk pla
stycznych (architektury, rzeźby, malarstwa), jak również teatru, w przypadku którego 
miano na uwadze jego funkcje edukacyjne i propagandowe. 

Przeglądu warunków koegzystencji ludności żydowskiej i chrześcijańskiej w dawnej 
Polsce, i ich charakterystycznych przemian na tle europejskim dokonał Daniel T o l l e t 
(s. 165–172). Badacz wskazał główne kierunki i uwarunkowania transformacji wzajemnych 
stosunków, jakie zachodziły zwłaszcza od drugiej połowy XVII w. Mimo coraz częstszego 
opuszczania miejskich gett przez jednostki działające w sferze finansowo–handlowej na róż
nych szczeblach drabiny społecznej, utrzymywały się i rozwijały nowe formy izolowania 
społeczności żydowskiej, często szkalowanej i bezpodstawnie oskarżanej o wszelkie możli
we zło. Prowadziło to m.in. do kształtowania się osad żydowskich na obrzeżach dużych 
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miast, a na prowincji, do wykształcenia się kulturowego modelu miasteczka i środowiska 
zdominowanego przez ludność żydowską (tzw. w jidysz Sztetl).

Istotne nie tylko dla muzealnictwa polskiego problemy związane z bezpieczeń
stwem prawnym (immunitetem) dzieł sztuki wypożyczanych na wystawy, zwłaszcza 
wobec starań pierwotnych właścicieli (podmiotów prywatnych i państwowych) o odzy
skanie utraconych artefaktów, omówił Andrzej J a k u b o w s k i (s. 173–180). 

W rozdziale księgi poświęconym refleksji nad słowno–obrazowym, a zwłaszcza em
blematycznym przekazem w kulturze dawnej, znalazły się na wstępie krótkie rozważania 
Jerzego A x e r a (s. 183–184), który podjął próbę uchwycenia kulturowej istoty inskryp
cji jako formy upamiętnienia. Marek P r e j s (s. 185–192) omówił kilka aspektów słow
nych i obrazowych redakcji motywu śmierci w kulturze polskiego baroku, a Jacek 
G ł a ż e w s k i (s. 193–200) — staropolską wersję słynnych Horacjańskich emblematów 
Ottona Vaeniusa (Antwerpia 1607), którą w 1647 r. wydał w Krakowie Stanisław 
Łochowski. Adam K a r p i ń s k i (s. 201–209) przedstawił natomiast problemy rekon
strukcji autorskiego tekstu, wybitnego i oryginalnego staropolskiego dzieła z rodzaju em
blemata amatoria — „Hieroglifiki albo Wizerunki Amoris” Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego. Paulina B u c h w a l d–P e l c o w a (s. 211–218) zwróciła uwagę na em
blematy w drukach funeralnych jako słabo wciąż rozpoznany aspekt kultury staropol
skiej. Jak słusznie przekonuje autorka, to właśnie emblematyka była jednym z głównych 
źródeł inspiracji zarówno dla artystów projektujących żałobne dekoracje i trwałe nagrob
ki, jak też kaznodziejów, którzy głosili podczas pompa funebris moralizujące kazania. 
W nurt emblematyczny wpisuje się również zaprezentowana przez Ryszarda 
K n a p i ń s k i e g o (s. 219–230) edycja „Le Catechisme Royal” (Paryż 1647), będąca 
przetworzeniem wcześniejszych wydań słynnego katechizmu jezuity Piotra Kanizjusza 
(ed. princ. 1555). Została ona przygotowana przez francuskiego jezuitę Bonnefonsa 
i wydana z pięknymi miedziorytami Michela van Lochom, wzorowanymi również na ilu
stracjach wcześniejszych edycji tzw. potocznie „Canisiego”. 

Jerzy M i z i o ł e k (s. 231–238) wskazał słynne antyczne Torso belwederskie (zwane 
również niekiedy Torsem Michała Anioła, który był zafascynowany tą tak zdestruowaną, 
a mimo to tak doskonałą rzeźbą), znajdujące się od początku XVI w. na Watykanie, jako 
inspirację powstałych niezależnie od siebie: olejnego obrazu i dwóch rysunków z kolek
cji Stanisława Augusta. Stanowią one w istocie ikonograficzne rekonstrukcje starożytne
go arcydzieła. 

Skalę i przykłady inspiracji polskich dekoracji wnętrz u schyłku XVIII w. motywa
mi pompejańsko–herkulanejskimi przedstawiła Aleksandra B e r n a t o w i c z (s. 241–
249). Ich miłośnikiem był m.in. Ignacy Krasicki. Motywem Apollina w kontekście mece
natu artystycznego Stanisława Augusta zajął się Krzysztof Z a ł ę s k i (s. 251–256), 
badając twórczość Jeana–Baptiste’a Pillementa, którego król jako pierwszego obdarzył 
w 1767 r. tytułem swego nadwornego malarza. Podobny wątek podjął w swym studium 
Witold D o b r o w o l s k i (s. 269–279), zwracając uwagę na grupę rzeźbiarską Tankreda 
i Kloryndy z Parku Łazienkowskiego, wykonaną w Rzymie ok. 1790 r. przez Francesca 
Lazzariniego na zamówienie Stanisława Augusta, inspirowaną „La Gerusalemme liberta
ta Tassa”. Najprawdopodobniej w intencji króla towarzyszyć jej miała druga grupa, za
mówiona u tego samego artysty — Petusa i Arii (określana także jako Gal zabijający 
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żonę). Obie rzeźby stanowić miały ilustrację miłości prowadzącej do dramatu zabójstwa 
i samobójstwa. Jeśli, jak sugeruje autor, taki był w istocie zamysł króla, można z kolei 
zapytać (choć pytanie wydaje się w istocie retoryczne), kogo Stanisław August miał na 
uwadze myśląc o uwiecznionych w kamieniu postaciach. Do nurtu refleksji nad arty
styczną i szerzej rozumianą ideową recepcją antyku należy też artykuł Marzeny 
K r ó l i k o w  s k i e j–D z i u b e c k i e j (s. 257–267) o nowożytnej ikonografii piramidy 
Gajusza Cestiusza w Rzymie.

Duchowość Sarmatów ilustruje omówiona przez Irenę R o l s k ą (s. 283–286) relacja 
z uroczystości sprowadzenia w 1744 r. relikwii św. Stanisława Kostki do Rostkowa, 
miejsca urodzenia świętego, zorganizowanych pod auspicjami Krasińskich. Przepych 
tych uroczystości objawił się nie tylko spektakularną procesją, ale też wzniesieniem od
powiedniej architektury okazjonalnej — trzech bram triumfalnych, których bogaty pro
gram dopełniała specjalna emblematyczna dekoracja samej fasady kościoła. Jan 
N i e c i e c k i (s. 303–316) przedstawił, skorygowaną po ostatniej konserwacji, interpre
tację malowideł z lat trzydziestych–czterdziestych XVII w., znajdujących się na ścianach 
tarczowych i w kopule kaplicy św. Stanisława Kostki przy kościele jezuitów w Lublinie 
(obecnej katedrze). Przedstawiają one legendę świętego i jego pośmiertne cuda. 
Kreowany na nowego, wspólnego patrona Polski i Litwy miał on być m.in. sprawcą zwy
cięstwa nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r., co ukazane zostało na jednym z malowi
deł w kopule. Do staropolskiej ostentacji życia religijnego należy również omówiony 
przez Tadeusza B e r n a t o w i c z a (s. 325–332) akt przyjęcia do klasztoru dominikanek 
we Lwowie (obłóczyn), w 1753 r., leciwej, dwukrotnie owdowiałej Teofili z Leszczyńskich 
Wiśniowieckiej. Księżna zmierzała do klasztoru w podziwianym przez cały Lwów proce
sjonalnym wręcz pochodzie, w asystencji zięcia Michała Kazimierza Radziwiłła 
„Rybeńki”, wojewody wileńskiego i hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (któremu 
przekazała majątek) oraz wnuka, Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, 
a także przedstawicieli innych znakomitych rodów i duchowieństwa. Pełne barokowego 
splendoru uroczystości w kościele i klasztorze dominikanek trwały jeszcze przez dwa na
stępne dni. Przemysław M r o z o w s k i (s. 287–292) naświetlił niezwykle istotne dla kul
tury staropolskiej zagadnienie początków rodowych galerii portretowych. Ich formo
wanie od pierwszej połowy XVI w. z fikcyjnych i częściowo tylko realistycznych 
wizerunków było przejawem świadomości genealogicznej i różnorodnie uwarunkowa
nych potrzeb jej podtrzymywania nie tylko w obrębie rodu. Warto zauważyć, że dzięki 
swojej uobecniającej funkcji wizerunki przodków, opatrywane często inskrypcjami, 
mogły oddziaływać parenetycznie na kolejne pokolenia rodu, a obrazując starożytność 
genealogii, świetność parenteli i sprawowanych urzędów, legitymizować jego prestiż, 
także w odbiorze zewnętrznym, wśród osób równych a zwłaszcza niższych stanem lub 
statusem.

Problemem troski o pośmiertne upamiętnienie, wyrażanej w testamentach staropol
skich, zajęła się Renata S u l e w s k a (s. 293–301). Testatorów motywowały szczególnie 
wysuwane zazwyczaj na plan pierwszy pobudki religijne o podłożu eschatologicznym. 
Nie tylko jednak dbałość o zbawienie wieczne decydowała o formie pomnika, którego 
skromny wygląd, bądź nawet rezygnacja z niego (jak postulował to względem siebie 
Albrycht Stanisław Radziwiłł), miały być przejawem pobożnej humilacji. Przepych nie
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których monumentów nie powinien jednak przesłaniać istotnych celów sztuki nagrobnej, 
po części podobnych tym, którym służyły rodowe galerie. Zwłaszcza inskrypcja nagrob
na pełniła funkcję atestacji cnót uprawniających do zbawienia, a zarazem zachęcających 
do naśladownictwa. Wizerunek zaś, odpowiednio upozowany i opatrzony stanowymi 
atrybutami, w równej mierze skłaniać miał do pobożności, co uobecniać zmarłego jako 
członka społeczności wiernych oraz reprezentanta swego stanu i rodu. 

Pokrewne zagadnienia, związane z formą i programem rodowej nekropolii porusza 
Andrzej B e t l e j (s. 317–324) w omówieniu architektonicznej formy kaplicy Potockich 
przy kościele dominikanów we Lwowie, ufundowanym przez Mikołaja Potockiego, sta
rostę kaniowskiego (konsekracja 1764). Rzut poziomy kaplicy ujawnia, że jego wzorem 
była figura herbowa Pilawy Potockich, co zresztą stwierdza wprost inskrypcja fundacyj
na z 1764 r. 

Andrzej R o t t e r m u n d (s. 335–343) w analizie dwóch wedut Bernarda Bellotta 
zw. Canalettem: „Widok łąk wilanowskich” i „Widok Ujazdowa i Łazienek” (które zesta
wione ze sobą tworzą rozległą panoramę malowaną ze wzgórza belwederskiego) omówił 
zagadnienie warsztatu malarza (w tym kwestię wykorzystywania przez niego przyrzą
dów optycznych). Jednocześnie zwrócił uwagę na ideowy zamysł Stanisława Augusta 
stworzenia obydwu obrazów celem przedstawienia z jednej strony wilanowskich włości 
należących do spokrewnionych z nim przez matkę Czartoryskich, z drugiej zaś jego wła
snych nabytków na terenie Ujazdowa.

Marcin F a b i a ń s k i (s. 345–250) podjął kilkakrotnie już dyskutowaną kwestię 
wrażliwości estetycznej dawnych Polaków na przykładzie opinii o wczesnonowożytnej 
architekturze Krakowa. Mimo wydobytych ze źródeł kilku mniej do niedawna znanych 
wzmianek (np. Martina Grunewega), autor stwierdza, że o wyborach estetycznych ów
czesnych Polaków, przy znikomości utrwalonych na piśmie wrażeń, świadczą przede 
wszystkim same budowle. 

Zagadnienia ewolucji organizacji przestrzeni wnętrz sakralnych w XVI w. w związ
ku z nowymi formami sklepień przedstawiła Maria B r y k o w s k a (s. 351–364). Synte
tyzujący problem artykuł zawiera osobne omówienia recepcji renesansowych wzorów 
włoskich, w tym budowli centralnej i bazyliki (szczególnie ważne w związku z Kaplicą 
Zygmuntowską wzniesioną przez Bartolomea Berrecciego, katedrą w Płocku projekto
waną przez Bernardina de Gianotis i mazowieckich kościołów Jana Baptysty 
Wenecjanina). Osobną uwagę poświęciła autorka początkom posoborowej architektury 
(na czele z tak wybitnym dziełem jak kolegiata w Zamościu, projektowana przez 
Bernarda Moranda). Z artykułem tym koresponduje umieszczone nieco dalej omówienie 
inspiracji europejskich i lokalnych rozwiązań w architekturze sakralnej Wielkopolski 
ok. 1700 r., które przygotował Andrzej J. B a r a n o w s k i (s. 405–416). Z kolei Jan 
H a r a s i m o w i c z (s. 391–400) w syntetycznym artykule wskazał europejskie parentele 
protestanckiego budownictwa kościelnego w Polsce, na przykładzie osiemnastowiecz
nych realizacji w Lesznie, Poznaniu i Warszawie. Mariusz K a r p o w i c z (s. 401–403) 
podjął próbę wyjaśnienia kwestii autorstwa znakomitej fasady kościoła karmelitanek we 
Lwowie, ufundowanego w 1642 r. przez Jakuba Sobieskiego, ojca Jana III. Od lat trzy
dziestych XX w. projekt kościoła przypisywany jest Giovanniemu Battiście Gisleniemu. 
Zdaniem autora jednak należy uznać go za inwencję Izydora Affaitatiego, z którym autor 
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łączy również powstanie Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, uważanej za dzieło Tylmana 
van Gameren.

Sabine F r o m m e l l (s. 365–381) w artykule poświęconym Sebastianowi Serlio jako 
architektowi Fontainebleau (od 1541 do śmierci w 1554), rozważa w kategoriach cappri
cio tamtejsze rozwiązania architektoniczne i elementy detalu rzeźbiarskiego. Zestawiając 
je z odpowiednimi ilustracjami słynnego traktatu Serlia „I Sette Libri dell’architettura”, 
wydawanego częściami od 1537 r., autorka wskazuje, w jaki sposób architekt realizował 
w rezydencji Franciszka I swoje artystyczne credo.

Ewa K o r p y s z (s. 383–390) przedstawiła nowe ustalenia architektoniczne dotyczą
ce rodowego zamku Herburtów w Tarnawie pod Dobromilem, który jest przedmiotem 
zainteresowań Jubilata z uwagi na tzw. „Malowanie Dobromilskie” — wystrój jednej 
z komnat (będący w istocie słowno–obrazową alegorią polityczną), zaaranżowany przez 
Jana Szczęsnego Herburta — byłego rokoszanina, ale też pierwszego wydawcę kronik 
Kadłubka i Długosza. 

Ewa Ł o m n i c k a–Ż a k o w s k a omówiła przedstawienia rezydencji Pawła Ksawe
rego Brzostowskiego, referendarza Wielkiego Księstwa Litewskiego i założyciela słyn
nej Republiki Pawłowskiej, uwiecznione w 1797 r. na rycinach wykonanych przez Carla 
Antoniniego. Rodowe siedziby Pawłowskich znajdowały się zarówno w Wilnie 
i Pawłowie, jak w Dreźnie i Rzymie (s. 417–425). Do wątku rezydencjonalnego należy 
również artykuł Barbary A r c i s z e w s k i e j (s. 427–436), która na przykładzie Villa 
Cornaro w Piombino Dese, dzieła Andrea Palladia z ok. 1554 r., zaprezentowała kwestię 
ostentacji i umiaru w projektowaniu rezydencji, przez pryzmat oryginalnego zastosowa
nia klasycznych porządków architektonicznych. 

Dział dotyczący malarstwa rozpoczyna artykuł Teresy G r z y b k o w s k i e j (s. 439–
446) poświęcony słynnej „Burzy” („La tempesta”) Giorgione (ok. 1510). Autorka doko
nała w nim podsumowania najważniejszych hipotez dotyczących treści tego tajemnicze
go dzieła, zwracając uwagę na propozycję Jürgena R a p p a z 1998 r. Według tego badacza 
obraz przedstawia Parysa porzucającego w górach Idy nad rzeką Kebren, Ojnone z ma
leńkim Korynthosem. W tle widnieje Padwa ukazana jako Troja. Błyskawica zaś, która 
nadała tytuł dziełu, jest złowróżbnym znakiem przyszłej zagłady. Autorka wspiera tę in
terpretację, a ponadto wskazuje na inspirowany, jej zdaniem, „Burzą” obraz Tycjana 
„Nimfa i pasterz” (1575, Wiedeń, Kunsthistorisches Museum). W 1969 r. Erwin 
P a n o f s k y dostrzegł w tym dziele przedstawienie Parysa i Ojnone.

Józef G r a b s k i (s. 447–458) zaprezentował identyfikację kryptoportretu w „Ado
racji Dzieciątka” Lorenza Lotto (ok. 1508) z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. W dru
gim planie, pod postacią św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ukazana została Katarzyna 
Cornaro, przedstawicielka jednego z najznakomitszych weneckich rodów i słynna królo
wa Cypru (1468).

Sabine d u C r e s t (s. 459–464) zajęła się problemem funkcji przedmiotów egzo
tycznych i niezwykłych w kompozycjach malarskich, które nie zawsze umieszczane są 
w ich centrum i zrazu dostrzegane przez widza. Ponieważ konotują one pewne treści 
symboliczne, mogą jednak nie tylko skierować na siebie uwagę odbiorcy, lecz zarazem 
budować nawet dominujące znaczenia w interpretacji dzieła. 
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Andrzej W i t k o (s. 465–473) prześledził kontakty Rubensa z Velázquezem (artyści 
poznali się w 1628 r.). W odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie: co hisz
pański malarz zawdzięczał Rubensowi, autor stwierdza pewien nader prawdopodobny 
wpływ Flamanda na rozrost ambicji społecznych podziwianego zresztą przezeń Hiszpana 
(w tym pragnienie awansu do stanu szlacheckiego). Podziw ten przejawił się w swoistym 
patronacie nad młodszym hiszpańskim kolegą. Rubens namawiał bowiem Filipa IV, by 
pozwolił Velázquezowi udać się do Włoch celem uzupełnienia „formacji malarskiej”. 
Wpływ Rubensa na malarstwo Velázqueza istotnie zaznacza się w dziełach powstałych 
jeszcze podczas pobytu Flamanda w Madrycie. Widoczny jest też w późniejszych obra
zach wraz z pewną zmianą malarskiego gruntu i tonacji barw, wynikającą także z do
świadczeń nabytych w Italii. Ta ostatnia zmiana, jak sądzi autor, mogła być również na
stępstwem kontaktów z Rubensem.

Philippe S é n é c h a l (s. 475–479) przedstawił problem interpretacji alegorii religij
nej w twórczości Gerrita Arentsz’a van Deurs, koncentrując się na alegorii Wiary, Nadziei 
i Miłości, namalowanej przez tego artystę w r. 1664 (Oslo, Galeria Narodowa).

Krótka wypowiedź Włodzimierza O d y ń c a (s. 481–482) dokumentuje wkład Jubi
lata w rozwój nowoczesnych metod datowania i atrybuowania obrazów.

Artykuł Zygmunta Wa ź b i ń s k i e g o (s. 483–495) jest kolejnym w księdze, odno
szącym się do zainteresowań artystycznych Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zawiera 
omówienie pobytu Augusta Moszyńskiego w Pizie i Florencji, a zwłaszcza w Wenecji, 
skąd ten znakomity koneser sztuki opisywał królowi swoje wrażenia dotyczące m.in. sto
sowanych w tym czasie metod odnawiania obrazów. Moszyński wyszukiwał również 
dzieła, które mogłyby ozdobić królewską kolekcję. W czerwcu 1786 r., krótko przed swą 
przedwczesną śmiercią, oferował władcy zakup obrazu uważanego wówczas za dzieło 
Tycjana. 

Giovanni R i c c i (s. 497–502) przedstawił dzieje popularnego w Europie XVI–
XVII w. wydawnictwa prezentującego formy pochówku praktykowane przez Greków, 
Rzymian i ludy barbarzyńskie. Formy rozwojowe tego dzieła, poczynając od pierwotnej 
edycji lyońskiej z 1556 r. („Pinax iconicus antiquorum ac variorum in sepulturis rituum”) 
aż po wydane w Weronie w 1639 r. „Pompe funebri di tutte le nationi del mondo”, są 
w istocie zarówno w warstwie tekstowej, jak ikonicznej wielorakim plagiatem. Nie zmie
nia to estetycznej wartości rycin, zarówno pierwotnych, Pierre’a Woeiriota, jak i później
szych, autorstwa Girolamo Porro (1574) i Alberto Ronco (1639). 

Anna i Wojciech S i e r a d z c y (s. 503–509) zaprezentowali przejawy formowania 
ideologii patriotyczno–narodowej w przedstawieniach personifikacji Polski triumfującej 
w sztuce pierwszej połowy XX w. Motyw personifikacji Polonii zjawiający się w sztuce 
polskiej w XVI w. (por. M. G ó r s k a, „Polonia–Respublica–Patria. Personifikacja Polski 
w sztuce XVI–XVIII wieku”, Wrocław 2005), nabrał szczególnych znaczeń w okresie 
porozbiorowym. Obok przedstawień Polonii cierpiącej, w XX w. zaczęły pojawiać się 
alegoryczne kompozycje ukazujące jej triumf. Swoistym tego przejawem jest anonimo
wy obraz z 1831 r. — „Detronizacja Mikołaja I”. Przedstawienia Polonii tronującej 
w asyście najważniejszych postaci dziejów narodowych, świętych patronów i reprezen
tantów wszystkich stanów, zaczynają powstawać tuż przez I wojną światową, wkrótce, 
na co autorzy nie zwracają uwagi, po obchodach pięćsetlecia bitwy pod Grunwaldem 
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i w przededniu obchodów pięćsetlecia Unii Horodelskiej. Zwłaszcza pierwsza z tych 
rocznic przyczyniła się niezmiernie do rozbudzenia uczuć patriotycznych w trzech zabo
rach. Temat Polonia triumfans rozwijany był w wielu wariantach i formach, w tym ma
larstwa monumentalnego, przynajmniej po okres II wojny światowej, przy czym zestaw 
wątków patriotycznych i ukazywanych postaci ulegał niekiedy stronniczej ideologizacji.

Agnieszka B e n d e r  (s. 511–514) wskazała na grupę mało znanych, osiemnasto
wiecznych tapiserii z przedstawieniem samotnego Chrystusa na krzyżu wykonywanych 
głównie we Francji lub przez francuskich tapisierów, obecnych również w zbiorach pol
skich.

Jerzy K o w a l c z y k (s. 517–527) omówił dzieje fundacji nagrobka Stefana Batorego 
(zm. 12 grudnia a nie 21 maja 1586, por. s. 517) w katedrze wawelskiej. Na podstawie 
kontraktu zawartego przez Annę Jagiellonkę z Santi Guccim w 1594 r., błędnie dotych
czas interpretowanego, badacz dokonał rekonstrukcji pierwotnej koncepcji pomnika, 
która zakładała postać władcy stojącą w edikuli. Zdaniem autora, głównie pod wpływem 
Jana Zamoyskiego (choć za zgodą Anny Jagiellonki) dojść miało do zmiany projektu, co 
doprowadziło do realizacji istniejącego nagrobka z figurą leżącą. Nadal jednak, naszym 
zdaniem, wydaje się wart rozważenia podnoszony przez Katarzynę Mikocką–Rachubową 
problem relacji między ostateczną formą nagrobka króla a kształtem nagrobka Anny 
Jagiellonki, odkutego również przez Gucciego. Z problematyką nagrobka królewskiego 
koresponduje artykuł Elżbiety B u d z i ń s k i e j (s. 529–534) poświęcony pomnikowi 
nagrobnemu Franciszka Wesseliniego (Wesselényi), zaufanego sługi króla Stefana. 
Wystawiony przez wdowę po śmierci Wesseliniego w 1594 r. w kościele Franciszkanów 
w Krakowie, pomnik dziś nie istnieje. Znany jest głównie z dziewiętnastowiecznych 
przekazów ikonograficznych, wskazujących na jego pochodzenie z warsztatu tzw. mi
strza nagrobka Prospera Provany. Zachowała się jednak w lapidarium klasztornym sama 
figura nagrobna, która wykazuje podobieństwa z innymi dziełami tego warsztatu, a także 
z rysunkiem ze zbioru wizerunków znamienitych Polaków z kolekcji Stanisława Augusta, 
z półpostaciowym wzorowanym na nagrobku portretem Wesseliniego i tekstem łaciń
skiej, niezachowanej inskrypcji nagrobnej.

Stanisław M o s s a k o w s k i (s. 535–549) przedstawił końcowy okres życia Gio
vanniego Battisty Gisleniego, wybitnego architekta i muzyka, służącego wiele lat trzem 
polskim władcom: Zygmuntowi III, Władysławowi IV i Janowi Kazimierzowi Wazie. 
Pochodzący z Rzymu Gisleni, po śmierci królowej Ludwiki Marii w 1667 r., powrócił do 
rodzinnego Rzymu, gdzie mógł zamieszkać we własnym domu przy Via della Croce 
i uczestniczyć w pracach Akademii św. Łukasza. Kontakty z Polską i Polakami, zwłasz
cza odwiedzającymi Wieczne Miasto jednak nie ustały, także po elekcji Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego (Gisleni pełnił właściwie rolę faktora dworu polskiego). Relacje z po
bytu w Rzymie młodego księcia Aleksandra Janusza Zasławskiego–Ostrogskiego, które
mu Gisleni służył jako cicerone, zawierają szereg przyczynków do wrażliwości estetycz
nej dawnych Polaków, podziwiających jednak nie tylko, jak zazwyczaj, wszelkie obiekty 
kultu, ale także kolekcje rzeźb i rzymskie ogrody. Schorowany Gisleni zaprojektował 
swoje słynne, budzące do dziś podziw epitafium, znajdujące się w kościele S. Maria del 
Popolo. Autor przeanalizował niezwykły program ideowy tego nagrobka, złożony z por
tretu Gisleniego, obszernej inskrypcji, herbu, dwóch emblematów, a także przykuwającej 
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natychmiast uwagę widza naturalistycznej i tym bardziej makabrycznej półfigury szkie
letu w całunie.

Artur B a d a c h (s. 551–560), poszukując analogii figury Zygmunta III Wazy z jego 
warszawskiej kolumny, zwrócił szczególną uwagę na dwa wybitne przykłady wczesno
nowożytnej rzeźby portretowej: figurę nagrobną Pawła III z jego nagrobka w bazylice 
św. Piotra (Guglielmo della Porta, 1576) i brązową statuę Henryka IV Burbona w bazyli
ce św. Jana na Lateranie (Nicolas Cordier, 1608). Papież przedstawiony został w kapie, 
na której w kwaterach widnieją alegorie jego cnót. Na elementach antykizowanego stroju 
Henryka IV cnoty ukazane zostały w ilustrujących je scenach mitologicznych. Podobne 
elementy symboliczne — przedstawienia cnót teologicznych i kardynalnych — odnajdu
jemy na płaszczu Zygmunta III Wazy. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwłaszcza 
w przypadku posągu króla Polski, ukazanego jako defensor Fidei, owe przedstawienia 
cnót są niedostrzegalne gołym okiem na ustawionej wysoko figurze. Niewątpliwie nato
miast widoczne jest upozowanie władcy połączone z wymową jego symbolicznych atry
butów.

Katarzyna i Michał Wa r d z y ń s c y (s. 561–570) omówili problem recepcji wzorca 
tzw. putti fiamminghi, stworzonego głównie przez François Quesnoya, w twórczości 
Andreasa Schlütera (II) — jednego z najwybitniejszych twórców klasycyzującego baro
ku w Europie.

Jakub S i t o (s. 571–578) przedstawił nowe materiały źródłowe do dziejów słynnego 
„Złotego Salonu” w Puławach, projektu Juste–Aurèle’a Meissoniera. Wystrój jednego 
z głównych wnętrz pałacu książąt Czartoryskich w Puławach, zrealizowany w połowie 
XVIII w. dla Aleksandra Augusta Czartoryskiego, uznawany za arcydzieło rokokowego 
dekoratorstwa wnętrz, został zniszczony przez Rosjan po zajęciu Puław w czasie 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Zachowały się jednak rysunki projektowe i pomiarowe, 
a także archiwalia, które pozwalają niemal w pełni odtworzyć wygląd „Złotego salonu” 
i dzieje jego powstawania.

Tom zamyka (prócz wspomnianej bibliografii prac Jubilata, indeksu oraz spisu ilu
stracji) artykuł Pawła M i g a s i e w i c z a (s. 579–584) poświęcony kondycji rzeźbiarza 
w Polsce nowożytnej. Autor zebrał tu przykłady świadectw tożsamości artystycznej 
i osobistej godności twórców umieszczanych na ich dziełach (poczynając od sygnatury 
Wita Stossa na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka), nieliczne przykłady autoportretów, 
świadectwa uznania przez współczesnych oraz, głównie epigraficzne, dowody sławy po
śmiertnej.

Dokonany przegląd treści kilkudziesięciu artykułów potwierdza wyrażone na wstę
pie przekonanie o wybitnej roli Jubilata jako inspiratora badań, a zarazem pozwala wy
stawić jak najlepsze świadectwo dociekliwości i odkrywczości bez mała wszystkich au
torów księgi w ich refleksji nad polską a także europejską sztuką i kulturą. Należy też 
życzyć Jubilatowi i nam wszystkim kolejnego tomu, tak obfitującego w ważne ustalenia.

Marek Janicki 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Historyczny
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Braden F r i e d e r, Chivalry and the perfect prince: tournaments, art 
and armour at the Spanish Habsburg court 1504–1605, Sixteenth century 
essays and studies, vol. 81, Truman State University Press, Kirksville, 
Missouri 2008, s. XV, 236.

Ukazanie się nowej książki poświęconej historii turniejów rycerskich nie jest rewe
lacją, gdyż istnieje już bardzo obfita literatura na ten temat1. Braden Frieder, autor przed
stawianej tu książki, nie zrezygnował z tradycyjnie stosowanej w poświęconych turnie
jom opracowaniach historyków metody opisowej, szczegółowego opisywania przebiegu 
turniejów, strojów turniejowych, prezentowania każdego uczestnika. Ale to, co wyróżnia 
jego monografię, to nie tylko zajęcie się turniejami hiszpańskimi, o których dotąd mało 
pisywano, ale przede wszystkim takie ujęcie tematu, by przez historię turniejów na dwo
rze hiszpańskich Habsburgów Karola V (w Hiszpanii właściwie Karola I) i Filipa II po
kazać funkcjonowanie dworu tych monarchów oraz ich biografie. Recenzowana książka  
to bowiem biografie Karola V i jego syna Filipa II, widziane przez pryzmat życia dworu 
królewskiego, dworskich wydarzeń i uroczystości, w tym turniejów organizowanych za
równo dla uświetnienia wydarzeń politycznych, państwowych, jak też prywatnych, oso
bistych obu monarchów. Paradoksalnie takie właśnie spojrzenie pozwoliło ukazać tych 
dwóch władców w ich ludzkim wymiarze z ich zaletami i wadami, mających swoje życie 
emocjonalne, przeżywających chwile radości i smutków, cierpiących na choroby jak 
wszyscy śmiertelnicy (Filip II pod koniec życia miał trudności z mówieniem i poruszał 
się na wózku inwalidzkim). Podważony został powszechny w opracowaniach historyków 
stereotyp Filipa II jako zamkniętego w sobie, ponurego, bezdusznego biurokraty. Okazało 
się, że cechowało go też bogate życie wewnętrzne, przeżywał osobiste tragedie, miał 
różnorodne sympatie i upodobania.

Geneza turniejów tkwi w średniowieczu. Turnieje tej epoki (ich szczytowy rozwój 
przypadł na XII w.) były namiastką prawdziwej walki, treningiem zaprawiającym do 
trudnej sztuki władania bronią, choć nie należy też lekceważyć ich ludycznego charakte
ru. W czasach nowożytnych były one przede wszystkim zabawą, sportem. Ale turnieje 
w renesansowej Europie to nie tylko rozrywka czy widowisko, lecz przede wszystkim 
okazja i sposób prezentacji ich uczestników (także członków rodzin panujących i samych 
monarchów) jako antycznych lub chrześcijańskich bogów lub herosów, a więc ekspono
wania ich pozycji i miejsca zajmowanego w społecznej strukturze. Były więc wydarze
niami ważnymi także w życiu politycznym, a niezbędny do nich sprzęt i broń stanowiły 
ważne atrybuty w życiu publicznym. Turnieje były zatem, przede wszystkim dla moż
nych, sportem niebezpiecznym, jako że ich uczestnicy nierzadko ponosili śmierć. 
Miłośnik turniejów, król Francji Henryk II Walezjusz, postradał życie biorąc udział 
w turnieju. Nie brakowało też akcentów bezmyślnego okrucieństwa: w czasie turniejów 

1 Vide bibliografię w ostatnio wydanych polskich pracach o historii turniejów: B. W.  B r z u s 
t o w i c z, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europej
skim, Warszawa 2003; J. S z y m c z a k, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o cześć, sławę 
i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008.
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w Brukseli zorganizowanych na powitanie Karola i Filipa prezentowano „kocie organy” 
– urządzenie, w którym wywoływano wrzaski kocie szarpiąc zwierzęta za ogony. Kiedy 
indziej przed rozpoczęciem właściwego turnieju, wypuszczono na arenę pewną liczbę 
królików i kotów i poszczuto je psami, ku wielkiej uciesze audytorium, jak widać niema
jącego zbyt wygórowanych gustów i aspiracji.

Karol V i Filip II, habsburscy władcy Hiszpanii, szczególnie troskliwie dbali o swój 
wizerunek przeznaczony dla poddanych. Pozostawili też po sobie obfity materiał źródło
wy dokumentujący ich udział lub obecność na turniejach: rachunki, inwentarze, opisy, 
portrety przedstawiające ich w turniejowych strojach i z bronią w ręku, Nie można wy
kluczyć, że specjalne zainteresowanie obu monarchów wynikało z ich habsburskich ko
rzeni i związków z krajami niemieckimi, w których turnieje (jak wynika z naszej wiedzy 
o nich) były niezwykle popularne.

Tylko pierwszy rozdział książki poświęcił Frieder samym turniejom, ich organiza
cji, obowiązującym w nich regułom, niezbędnemu do nich wyposażeniu. Dalsze rozdzia
ły mówią o wizerunku idealnego władcy i kreowaniu tego wizerunku, jego propagowaniu 
przez turnieje. A więc władca jako błędny rycerz, jako wzorowy małżonek, jako krzyżo
wiec i obrońca Kościoła, jako prawowity dziedzic i z woli boskiej spadkobierca. Autor 
zajął się w nich nie tylko turniejami, lecz także zbrojami i uzbrojeniem, jakim dyspono
wali hiszpańscy Habsburgowie. Forma i dekoracja tego sprzętu miały wymowę ideolo
giczną i służyły politycznej propagandzie. Jest to więc książka przede wszystkim o wize
runku władcy i o doktrynie politycznej przyjętej w Hiszpanii w XVI w.

Praca jest dobrze ilustrowana (75 ilustracji) zarówno reprodukcjami zabytków iko
nograficznych (popiersia, ryciny, portrety) jak też fotografiami muzealnych okazów 
uzbrojenia.

Andrzej Wyrobisz 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Historii Sztuki
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We would like to dedicate this volume of „Przegląd Historyczny” to the memory of 
Professor Stefan Krzysztof Kuczyński (died 2010), who over the years 1955–2009 
collaborated with our journal and acted as member of its editorial board. Thus the section 
“Pro memoria” opens with a short article by Andrzej Wyrobisz, a senior colleague of the 
deceased, who recalls the beginnings of Professor Kuczyński’s work on the editorial 
board. Wyrobisz emphasizes the significance of the effort, which Kuczyński contributed 
to the editorial work on consecutive volumes. He also points out that the qualifications 
gained by Kuczyński during his work in „Przegląd Historyczny”, combined with the 
knowledge acquired at the seminar of Aleksander Gieysztor and the competences attained 
over the ten years of his employment at the Central Archives of Historical Records, 
resulted in promoting him to the position of one of the most highly esteemed editors of 
scholarly books and periodicals in Poland. Very personal are the remembrances by Rafał 
Karpiński, who is the same age as Professor Kuczyński, and who collaborated with 
Kuczyński on the editorial board during the nineteen–sixties and the nineteen–seventies. 
Karpiński remembers the beginnings of their acquaintance and the division of work 
within the editorial board during that period. He dwells in particular on the functioning 
of the secretaries of the editorial board, which positions were held by Kuczyński and 
himself. Their responsibilities ranged from tending to correspondence, through copyediting 
and proofreading, to contacts with the printers and the censorship office. This last task 
was seldom performed by Professor Kuczyński because of his gentle manners, which 
ruled out engaging into harsh arguments with the censors over disqualified texts or 
individual expressions. Sławomir Górzyński, a disciple and collaborator of Stefan K. 
Kuczyński, recalls the scholarly career of his tutor, with particular emphasis on heraldic 
research and organizational activity. Górzyński’s article contains among other details of 
their collaboration during the nineteen–eighties and the nineteen–nineties concerning 
heraldic research, which, during the Stalinist era, was practically discontinued in Poland.

Apart from texts remembering Stefan K. Kuczyński the present volume comprises 
also articles and reviews dedicated to his memory, contributed by friends, disciples and 
collaborators. This section of the periodical opens with a text by Michał Tymowski 
entitled “Death and Attitudes Towards Death During the Period of Early European 
Journeys to Africa (15th Century)”. In his article Tymowski points out that death was very 
common experience during the discussed period and location, both among the Europeans 
and the natives. He also observes that the Portuguese chroniclers paid a lot of attention to 
the circumstances of the demise of noblemen, who died in combat with the Africans, 
while being far less interested in fatalities among persons of lower status. In the frequent 
cases of death caused by tropical diseases, the chronicles restrained their entries to the 
numbers of the deceased. Lack of African sources renders impossible researching the 
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attitude towards death on the other side. Here, the historian must needs be satisfied with 
European reports of death among the Africans, both resulting from skirmishes with the 
Portuguese or from the conditions of living in slavery (either during the sea–crossing or 
already in Europe). 

Tadeusz M. Trajdos describes the life of the Vicars’ College of the Kamieniec 
Podolski Cathedral, from its beginnings in 1485 until the canonical visitation of Bishop 
Adam Krasiński in 1777. The author discusses the circumstances of the establishing of 
the College, its material support, the housing of the vicars, their number and the personal 
composition of the community, its liturgical duties, and the regulations governing the 
living of the vicars, their internal hierarchy and the execution of their liturgical 
responsibilities (also outside Kamieniec Podolski). 

Teresa Chynczewska–Hennel reminds the reader of her discussions with Stefan K. 
Kuczyński concerning the issue of making “more honourable” the coat–of–arms of 
Giovanni Tiepolo, the Venetian envoy in the Polish–Lithuanian Commonwealth during 
the years 1633, 1637, and 1645–1647. Making his crest “more honourable” consisted in 
adding the Polish eagle on the left–hand side of the escutcheon of the envoy. The 
modification was attested by a charter issued in Warsaw on 20 May 1647; the document 
is not extant, but it is well attested by older literature.

Andrzej Rachuba discusses the endeavours undertaken in 1665 by the Polish royal 
court in order to enlist Lithuanian support against the rebellion of Jerzy Lubomirski. The 
chief problems to be overcome to this end were: pro–Lubomirski sympathies within the 
Lithuanian army (neutralized by donations of royal estates and promotions to higher state 
offices) and poor results of the war with Muscovy. Finally, the king managed to win for 
his cause circa 2000 Lithuanian soldiers; forming chiefly cavalry detachments. Rachuba 
brings forth a description of these units found in a record book of the Lithuanian treasury, 
which until recently was believed to be lost. In result, the Lithuanian reinforcements 
turned out to be a poor asset in the king’s camp: some of the soldiers openly refused to 
fight against Lubomirski, while the rest were quickly overcome by the rebels. 

The research presented by Iwona Dacka–Górzyńska is based on death records of the 
Holy Cross Church in Warsaw, which during the 17th and 18th centuries played the role of 
a necropolis for the social elite of the Polish–Lithuanian Commonwealth. Thanks to these 
records I. Dacka–Górzyńska discovered the existence of otherwise unknown, early 
deceased, children of the Bieliński, Czapski, Czartoryski, Lubomirski, Lanckoroński, 
Małachowski, Poniatowski and Sapieha families. Her findings, on the contrary to the 
opinions prevalent in literature, demonstrate that with respect to reproduction and infant 
mortality aristocratic families differed little from the lower social strata. 

Anna Salina contributed a critical edition of a hitherto unpublished document dated 
5 August 1409, in which Duke Janusz the Elder of Mazovia and Dziersław of Główczyn, 
the Provost of the Płock Cathedral, settled the differences between the Warsaw Cathedral 
Chapter on the one side, and the Wójt (Vogt) and the Council of the Old Warsaw 
municipality on the other. 

The present volume of „Przegląd Historyczny” is closed by reviews written by 
friends and disciples of Professor Stefan K. Kuczyński: Andrzej Karpiński, Vitaliy 
Perkun, Mariusz R. Drozdowski and Andrzej Wyrobisz.
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I

Wiadomo, że ludzie bliscy natury żadnej ważnej sprawy nie załatwiają 
inaczej, jak przy jedzeniu; dzicy podczas uczt postanawiają o wojnie albo 
o pokoju; a nie idąc tak daleko, możemy zauważyć, że wieśniacy wszelki 
interes ubijają w karczmie.

Ten fakt nie uszedł uwagi tych, którym przychodzi omawiać ważne 
sprawy; stwierdzili, że człowiek syty i głodny to dwaj inni ludzie; że stół 
jedna tego co gości, i tego co jest goszczony; że biesiadnicy bardziej są 
podatni na pewne wrażenia, na pewne wpływy; stąd narodziny gastro
nomii politycznej. Posiłki stały się środkiem, którym posługują się rządy, 
decyzje o losach ludów zapadają przy bankietach. Ani to paradoks, ani 
nawet nowość, ale zwykłe stwierdzenie faktu. Otwórzmy książki history
ków, od Herodota aż do naszych czasów, a zobaczymy — nie pomijając 
nawet spisków — że nie było tak wielkiego wydarzenia, które nie zostało
by obmyślane, przygotowane i ułożone podczas uczty.

II

Czy człowiek odpoczywa, czy śpi, czy śni, wciąż pozostaje pod działa
niem pokarmów i nie opuszcza królestwa gastronomii.

Teoria i doświadczenie zgodnie dowodzą, że jakość i ilość jedzenia 
mają wielki wpływ na pracę, odpoczynek, sen i sny.

Źle odżywiony człowiek nie zniesie długo zmęczenia nieprzerwanej 
pracy; jego ciało okrywa się potem; siły opuszczają go rychło i odpoczy
nek oznacza dla niego niemożność działania.

Jeśli idzie o pracę umysłową, myśli rodzą się pozbawione siły i precy
zji; refleksja ich nie łączy, sąd nie bada; mózg wyczerpuje się w jałowych 
wysiłkach i człowiek zasypia na polu walki.

[...]

Z tych założeń wychodząc przestudiowałem dzieła pewnych autorów, 
których ubóstwo i liche zdrowie są rzeczą znaną; w istocie mało znala
złem w nich siły, chyba że podnietą było im poczucie własnych cierpień 
i zawiść, często źle maskowana.
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Ten natomiast, kto odżywia się dobrze i podtrzymuje swoje siły prze
zornie i z rozeznaniem, może sprostać pracy, której, zdawałoby się, nie 
zniesie żadna żywa istota

III

Jestem wielkim zwolennikiem dań wtórych i żywię niezachwiane prze
konanie, że rodzaj kuraków został stworzony jedynie po to, by wyposażyć 
nasze spiżarnie i wzbogacić nasze uczty.

[...]

Nie poprzestaliśmy na zaletach, jakimi natura obdarzyła kuraki; sztu
ka zajęła się nimi i pod pretekstem ulepszenia uczyniła z nich męczen
ników. Nie tylko odjęto im możność rozmnażania się, ale skazano je na 
samotność, ciemności i przymusy jedzenia; w taki to sposób dochodzą do 
tłustości, która nie była im pisana. 

Co prawda, ten tłuszcz przeciwny prawu natury także jest smakowity 
i właśnie dzięki godnym potępienia praktykom kuraki zyskują ową delikat
ność i soczystość, które czynią z nich delicje najlepszych stołów.

Tak oto udoskonalony drób jest dla kuchni tym, czym płótno dla ma
larza, a dla szarlatanów kapelusz Fortunata; podają nam go gotowany, 
pieczony, smażony, gorący albo zimny, cały albo w częściach, z sosem lub 
bez, oczyszczony z kości, obdarty ze skóry, nadziany — zawsze z równym 
sukcesem.

Anthelme B r i l l a n t – S a v a r i n, Fizjologia smaku, 
przeł. Joanna G u z e, Warszawa 1977, s. 24–25 (frag
ment I), 159 (fragment II), 39–41 (fragment III)
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R O Z P R A W Y

MACIEJ KOKOSZKO
Uniwersytet Łódzki 
Katedra Historii Bizancjum

Aromaty kuchni antyku oraz wczesnego Bizancjum 
w teorii medycznej i praktyce kulinarnej*

Andrew D a l b y, na kartach swojej książki „Flavours of Byzantium”, wyraził 
opinię, że sztuka kulinarna wczesnego Bizancjum charakteryzowała się wyjątkowo 
rozpowszechnionym użyciem przypraw korzennych1. Zgadzając się z tą opinią co 
do meritum, wypada mi jedynie dodać, że ten stan rzeczy był kontynuacją ten
dencji obecnych już w czasach antyku. Nadto trzeba pamiętać, że oprócz przy
praw mniej lub bardziej egzotycznych, kuchnia obu wymienionych okresów 
uwzględniała także znaczną ilość ziół przyprawowych oraz wieloskładnikowych 
dodatków aromatyzujących. 

Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele. Obecnie pragnę jednak zwrócić 
uwagę na jeden czynnik, który, jak mi się wydaje, tłumaczy niepoślednią rolę róż
norodnych aromatów w sztuce kulinarnej antyku i Bizancjum, a mianowicie na 
powszechne przekonanie o faktycznym wpływie przypraw korzennych, ziołowych 
i innych na zdrowie ludzkie. 

MIEJSCE JEDZENIA W MEDYCYNIE ANTYCZNEJ

Już Hipokrates uważał, że każdy rodzaj pokarmu jest w istocie swej lekar
stwem2, a więc środkiem, który podany w odpowiednich okolicznościach zapew
ni lub przywróci nam wolność od dolegliwości. To twierdzenie o terapeutycznej 

* Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów zebranych w zwiazku z grantem 
NN 108 269 333.

1 A. D a l b y, Flavours of Byzantium, Blackawton, Totnes, Devon 2003, s. 38–47, zwłaszcza 41–
42; cf. idem, Tastes of Byzantium. The cuisine of a legendary empire, London–New York 2010, s. 38–
47, zwłaszcza s. 41–42.

2 H i p p o c r a t e, De alimento 19, [w:] Oeuvres completes d’Hippocrate, wyd. E. L i t t r é, t. IX, 
Amsterdam 1962. 
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funkcji pokarmu dotyczyło całości pożywienia przyjmowanego przez człowieka3, 
a zatem odnosiło się ex definitione do poszczególnych jego grup, jak mięso4, wino5 
etc., a siłą rzeczy miało również zastosowanie do roli przypraw i ziół w diecie.

Konsekwencją takiego postawienia roli pokarmu przez Hipokratesa było 
uczynienie z niego przez medycynę post–hipokratejską stałego i — jak się okaza
ło — wdzięcznego obiektu analiz naukowych, a z czasem wyniesienie pożywienia 
do pozycji jednego z najważniejszych obiektów zainteresowania nauki greckiej, 
a potem i rzymskiej6. Co istotne, a rzadko dotąd podnoszone, podkreślając rolę 
jedzenia w utrzymaniu zdrowia ludzkiego, Hipokrates zbliżył sztukę medyków 
starożytności do pola działalności mistrzów kuchni, czyniąc z medycyny nieja
ko podbudowę teoretyczną praktyki stosowanej przez specjalistów w dziedzinie 
przyrządzania pokarmów. Nie wchodząc obecnie w szczegóły zagadnienia losów 
cytowanej myśli Hipokratesa w teorii i praktyce medycznej, należy stwierdzić, że 
pogląd słynnego lekarza przyjął się stosunkowo powszechnie7, by odegrać następ
nie kluczową rolę w okresie późniejszym. 

W kilka wieków po Hipokratesie, w II w. n.e., lekarz pochodzący z Pergamonu, 
Galen, przejął poglądy dietetyczne wielkiego poprzednika w całej rozciągłości8, 
a zastosowawszy w praktyce lekarskiej, rozwinął do postaci nowej spójnej teo
rii. Z punktu wiedzenia nowożytnego badacza historii jedzenia wartość dorobku 

3 System nauki Hipokratesa winien być rekonstruowany na podstawie całego jego dorobku. 
Szczególnie wiele informacji znajdujemy w: idem. De natura hominis, [w:] Oeuvres completes 
d’Hippocrate, wyd. E. L i t t r é, t. VI, Paris 1849 [dalej: Hipokrates, De natura hominis] oraz idem, 
De diaeta, [w:], Physici et medici Graeci minores, wyd. J. L. I d e l e r, t. II, Amsterdam 1963. Na 
temat założeń hipokratyzmu (w tym roli jedzenia) — V. N u t t o n, Ancient Medicine, London–New 
York 2007, s. 72–86, zwłaszcza s. 77–85. Kwestie roli pożywienia w całym Corpus Hippocraticum 
— S. B y l, L’alimentation dans le Corpus Hippocratique, [w:] Voeding en geneeskunde. Alimentation 
et medicine. Acten van het colloquium. Actes du colloque Brissel–Bruxelles 12. 10. 1990, red. R. J a n 
s e n – S i e b e n, F. D a e l m a n s, Brussel–Bruxelles 1993 [dalej: Voeding], s. 29–39.

4 J. B e r t i e r, Les animaux dans la diététique hippocratique, [w:] L’animal dans l’alimentation 
humaine: les critères de choix. Actes du colloque international de Liège 26–29 novembre 1986, red. 
L. B o d s o n, Liège 1988, s. 83–90.

5 S. B y l, Le vin selon les ages et sexes dans le mond gréco–romain, [w:] Voeding, s. 41–47.
6 Losy dietetyki do czasów Galena vide K. B e r g o l d t, Wellbeing. A cultural history of healthy 

living, transl. J. D e w h u r s t, Cambridge–Malden, Massachusetts 2008, s. 30–37, 41–46, 62–72.
7 Na temat losów teorii Hipokratesa cf. L. E d e l s t e i n, The dietetics of Antiquity, [w:] Ancient 

medicine. Selected papers of Ludwig Edelstein, red. O. T e m k i n, C. L. T e m k i n, transl. C. L. T e m 
k i n, Baltimore 1967, s. 303–316, zwłaszcza s. 303; O. T e m k i n, Geschichte des Hippokratismus in 
ausgehenden Altertum, Leipzig 1932, passim; idem, Hippocrates in a world of Pagans and Christians, 
Baltimore 1991, s. 18–46. 

8 Na cytowane powyżej stwierdzenie Hipokratesa powołuje się także sam Galen — Galeni de ali
mentorum facultatibus libri 467, 15–16, [w:] Claudii Galeni opera omnia, wyd. D. C. G. K ü h n, t. VI, 
Lipsiae 1823 [dalej: De alimentorum facultatibus]. Na temat głównych założeń galenizmu — 
V. N u t t o n, op. cit., s. 230–247, zwłaszcza s. 240–244.
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Galena jest nie do przecenienia. Naturalną konsekwencją jego metod badawczych 
i terapeutycznych było bowiem to, że wypowiadając się o rodzajach pokarmów 
i radząc odbiorcom swoich traktatów co i jak spożywać, podawał w swych dzie
łach jeszcze więcej szczegółów na temat sposobu przetwarzania produktów żyw
nościowych, a zatem włączył do swoich prac bardzo wiele istotnych informacji na 
temat tradycyjnych praktyk kulinarnych9. 

Teoria Galena wywarła przemożny wpływ na jego współczesnych i następ
ców. Przyjęła się bowiem w medycynie, a sam Galen stał się wyrocznią dla na
stępnych pokoleń. Jego naśladowcy nie zmieniali już raczej jego doktryn, ale po
wtarzali wcześniejsze ustalenia i, jak na przykład Orybazjusz, ograniczali się do 
referowania jego dorobku teoretycznego, streszczając odpowiednie prace10. Nic 
zatem dziwnego, że traktaty następców Galena są skarbcem wiedzy na temat teorii 
dietetyki antycznej, a nadto zawierają rozliczne uwagi dotyczące praktyk kulinar
nych, wpisując się w ten sposób w zestaw źródeł niezbędnych do badania dziejów 
gastronomii. 

W tym miejscu wypada zasygnalizować jeszcze jedną, ale bardzo istotną 
kwestię. Interakcja pomiędzy medycyną i gastronomią nie polegała jedynie na 
wykorzystaniu tradycji kulinarnych przez lekarzy antyku i Bizancjum. Doktryny 
utrwalone przez teoretyków i praktyków medycyny powtarzane były bowiem 
także, z mniejszą bądź większą precyzją, w pracach niemedycznych. Ponieważ 
dokładne omówienie tego zagadnienia zajęłoby zbyt wiele miejsca, pozwolę so
bie na odwołanie się tylko do przykładów. I tak, doktryny dietetyczne przyto
czone zostały ze znaczną precyzją przez Atenajosa z Naukratis11, a więc w dziele 
przeznaczonym dla wykształconych literatów zainteresowanych historią nie me
dycyny, lecz literatury. Uwagi podobnej natury pojawiają się w przypisywanym 
niejakiemu Apicjuszowi traktacie czysto gastronomicznym, cytowanym dzisiaj 

9 Wystarczy kilka przykładów na Galenowe obeznanie z praktykami kulinarnymi. W De alimen
torum facultatibus (461, 7–11) znajduje się przepis na dwukrotne gotowanie kapusty, który odzwier
ciedla zapewne popularnie stosowaną, współczesną temu medykowi, metodę. Na temat tego sposobu 
przyrządzania warzyw cf. M. K o k o s z k o, K. J a g u s i a k, Warzywa w kuchni i dietetyce późnego 
antyku oraz wczesnego Bizancjum (IV–VII w.). Perspektywa konstantynopolitańska, „Piotrkowskie 
Zeszyty Historyczne”, t. XII, 2011, s. 42–43. Wiemy także dzięki niemu (De alimentorum faculatati
bus 716, 9–14), że barweny, czyli ryby triglai, jedzono ze swoistym sosem robionym z garelaion 
(tj. sosu rybnego, zwanego garum, zmieszanego z oliwą). Przepis zawarty jest na kartach jego pism. 
Na temat barwen cf. M. K o k o s z k o, Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku 
i wczesnego Bizancjum (III–VII w.), Łódź 2005, 358–364.

10 V. N u t t o n, op. cit., s. 292–309, zwłaszcza s. 309.
11 Dzieło Atenajosa z Naukratis czyni niejakiego Galena jednym z ucztujących sofistów. Uwagi na 

temat właściwości pokarmów są zamieszczone niemal w całym tekście utworu, a fragmenty dzieł 
Hipokratesa, Dioklesa z Karystos, Mnesiteosa, Difilosa z Sifnos i wielu innych stanowią integralna 
część rozważań sofistów ucztujących przy stole. Niedawno ukazało się polskie tłumaczenie tego dzie
ła: A t e n a j o s, Uczta mędrców, tłum., wstęp i komentarz K. B a r t o l, J. D a n i e l e w i c z, Poznań 
2010.
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538 MACIEJ KOKOSZKO

pod tytułem łacińskim „De re coquinaria”12. Jego treść jest świadectwem praktyki 
gastronomicznej obszaru śródziemnomorskiego w okresie do IV w. n.e., a jego 
odbiorcami byli nie intelektualiści epoki, lecz mistrzowie patelni. Czasy kończącej 
się starożytności i zaczynającej się epoki bizantyńskiej wydały kompendium 
wiedzy medycznej i gastronomicznej znane pod tytułem „De observatione cibo
rum”, napisane w VI w. po łacinie przez greckiego lekarza Antimusa13. Dzieło, 
adresowane do ówczesnego władcy Franków, pokazuje rozprzestrzenianie się 
wiedzy medycznej Wschodu również w Galii zajętej przez barbarzyńców. Wypada 
dodać, że doktryny dietetyczne stanowią integralną część traktatu agronomiczne
go „Geoponica”14, co — jak sądzę — jest jednym z dowodów na ich żywotność 
w okresie do X w.

Rozpowszechnienie wzmiankowanych teorii daje dziś asumpt do postawienia 
hipotezy, że przynajmniej część, jeżeli nie większość wykształconego społeczeń
stwa15, interesowała się teorią i praktyką medyczną w zakresu dietetyki, a poza tym 
miała świadomość roli jedzenia w zachowaniu zdrowia człowieka, dzieląc poglą
dy wyrażone przez medyków owych czasów. Choć wiedza ta, jak to widać z prac 

12 Na temat odbicia teorii medycznych w De re coquinaria vide Ch. G r o c o k, S. G r a i n g e r, 
Inroduction, [w:] Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the 
Latin recipe text Apicius, wyd. Ch. G r o c o c k, S. G r a i n g e r, Blackawton, Totnes, Devon 2006 
[dalej: Apicjusz, De re coquinaria], s. 59–60. Przykładem tendencji łączenia gastronomii i medycyny 
jest uwzględnienie w tym zbiorze przepisu na swoisty sos ułatwiający trawienie nazywany oxyporum 
— Apicjusz, De re coquinaria I, 32. O oxyporum cf. A. D a l b y, Food in the ancient world from A to Z, 
London–New York 2003, s. 116–117; M. K o k o s z k o, Medycyna bizantyńska o antidotum z trzech 
rodzajów pieprzu. Komentarz na temat jednego ze środków farmaceutycznych zastosowanych w lecze
niu Aleksego I Komnena, [w:] Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi 
Waldemarowi Ceranowi, red. M. K o k o s z k o, M. J. L e s z k a , Łódź 2007, s. 256–257. Warto dodać, 
że dysponujemy tłumaczeniem tego dzieła na język polski — A p i c j u s z, O sztuce kulinarnej ksiąg 
dziesięć, tłum., komentarze I. M i k o ł a j c z y k, S. W y s z o m i r s k i, Toruń 1998.

13 A n t h i m u s, On the observance of foods. De observatione ciborum, wyd., tłum. M. G r a n t, 
Totnes, Blackawton, Devon, 2007 [dalej: Antimus, De observatione ciborum]. Cf. M. Kokoszko, rec.: 
A n t h i m u s, On the observance of foods. De observatione ciborum, translated and edited by Mark 
Grant, 2nd edition, Blackawton, Totnes, Devon 2007, ss. 142 — „Przegląd Nauk Historycznych”, 
t. VIII, 2009, nr 2, s. 245–255. O związku Antimusa z hipokratyzmem — C. D r e o u x, Les interpola
tions d’un version latine du 2 du Peri diaites pseudohippocratique dans la Diététique d’Anthime, 
„Latomus”, t. XXXVII, 1978, s. 966–970. 

14 Przykładów jest wiele, ale dla moich celów wystarczy exemplum w postaci fragmentu 
Geoponica, w którym autor omawia rzodkiew, raphanos — Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici 
de re rustica eclogue XII, 22, rec. H. B e c k h, Lipsiae 1895 [dalej: Geoponica]. 

15 M. G r a n t  (Introduction, [w:] idem, Galen on food and diet, London–New York 2000, s. 6–7 
[dalej: Introduction]), powołując się zresztą na samego Galena (De sanitate tuenda 51, 8–11, [w:] 
Claudii Galeni opera omnia, wyd. D. C. G. K ü h n, t. VI, Lipsiae 1823 [dalej: De sanitate tuenda]) 
zwraca uwagę, że adresatami jego prac dietetycznych są raczej ludzie wykształceni (sam Galen nazy
wa ich Hellenami) i na tyle zamożni, że mogli dokonywać wyborów, gdy chodzi o produkty, które 
spo żywali. Analiza składu społecznego pacjentów Galena popierająca wnioski Granta vide 
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539AROMATY KUCHNI ANTYKU

niemedycznych, została nieco uproszczona w stosunku do przekazywanej przez 
profesjonalistów, była jednako stale obecna w umysłowości społecznej i dobrze 
w niej zakorzeniona16. 

TEORIA DIETETYCZNA ANTYKU I BIZANCJUM

Treść analizowanych dzieł, w tym także oczekujące nas jeszcze rozważania 
na temat przypraw i ziół, jest trudna do zrozumienia bez znajomości przynajmniej 
pewnej dozy teorii dietetycznych. Lekarze starożytni, a potem bizantyńscy17 uwa
żali, że większość substancji przyjmowanych przez człowieka jako pokarm odgry
wa podwójną rolę. Z jednej strony bowiem odżywiają one ciało dostarczając mu 
wszystkich składników niezbędnych do wzrostu i utrzymania funkcji życiowych18, 
a z drugiej stanowią czynniki aktywnie wpływające na organizm (zatem wywołu
jące w nim zmiany), czyli sui generis medykamenty19 (Grecy nazywali je pharma
ka20), które z kolei, w zetknięciu z ciałem i pod jego wpływem21, dzięki swej natu
ralnej zdolności do działania (określanej przez Galena jako dynamis22), wywołują 
w nim reakcje pozytywne lub negatywne dla zdrowia. 

H. F. J. H o r s t m a n s h o f f, Galen and his patients, [w:] Ancient medicine in its socio–economic 
context. Papers read at the congress held at Leiden University, 13–15 April 1992, red. P. J. v a n  d e r 
E i j k, H. F. J. H o r s t m a n s h o f f, P. H. S c h r i j v e r s, t. I, Amsterdam 1995, s. 90–91.

16 Cf. A. D a l b y, Flavours, s. 49; idem, Tastes, s. 49.
17 O. T e m k i n, Byzantine medicine: tradition and empiricism, „Dumbarton Oaks Papers”, t. XVI, 

1962, s. 95–115.
18 Krótka definicja pojęcia pokarmu, trophe, według Galena — Galeni de simplicium medica

mentorum temperamentis et facultatibus libri 380, 4–5, [w:] Claudii Galeni opera omnia, wyd. 
D. C. G. K ü h n, t. XI–XII, Lipsiae 1826–1827 [dalej: De simplicium medicamentorum]. 

19 Wykłada to Galen (De alimentorum facultatibus, 468, 2–4), pisząc, że gdy substancja rozgrze
wa, nawilża, ochładza lub wysusza, wtedy klasyfikowana może być ona jako lekarstwo. Wnioskować 
zatem trzeba, że gdy zaistnieją warunki, w których ten sam czynnik (tj. substancja) nie działa w poda
ny powyżej sposób, wtedy powinno się go nazwać pokarmem. Nieco później, Galen (ibidem 468, 
13–14) ogólnie definiuje pojęcie pokarmu pisząc, że pod tą nazwą kryją się substancje, które nie od
znaczają się wyraźnymi temperamentami (to jest nie rozgrzewają, nie nawilżają, nie ochładzają ani też 
nie wysuszają). Z natury swej bowiem nie zmieniają one organizmu — ibidem 468, 6–9. 

20 Krótka definicja pojęcia pharmakon znajduje się w De simplicium medicamentorum (380, 3–4). 
Generalnie rzecz biorąc pharmaka mają zdolność modyfikacji stanu organizmu (w części lub całości).

21 Chodzi o tzw. energeia, cf. poniżej.
22 Wyjaśnienie tego pojęcia znajduje się we wprowadzeniu do De simplicium medicamentorum 

(380, 8–9). Owa dynamis spotyka się z potencjałem (zdolnością do podlegania zmianie) po stronie 
środowiska (czyli organizmu), w którym działa dany medykament. Ów potencjał zwany jest energeia. 
Na temat obu terminów cf. I. J o h n s t o n, Introduction, [w:] G a l e n, On diseases and symptoms, 
translated with introduction and notes by I. J o h n s t o n, Cambridge 2006 [dalej: I. J o h n s t o n, 
Introduction], s. 29–33.
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540 MACIEJ KOKOSZKO

Ocena działania wymienionych wyżej substancji nie była łatwa. Trzeba bo
wiem dodać, że działanie ich postrzegano w zależności od okoliczności. Uważano 
zatem, że wpływa na nie pora roku, a także mają znaczenie cechy osobnicze czło
wieka, czyli jego krasis23 oraz środowisko, z którego pochodzi zarówno osoba 
przyjmująca dane substancje odżywcze, jak i spożywany pokarm24. W praktyce 
medycznej dobry specjalista winien był znać teorię wypracowaną na temat sub
stancji, które występują w przyrodzie, a nadto — mając już do dyspozycji konkret
ne środki (pokarmy i lekarstwa) — zastosować na skutek ich oceny jednostkowej25 
odpowiedni dobór substancji wyselekcjonowanych indywidualnie dla każdego po
trzebującego pomocy.

W źródłach medycznych wykorzystanych przeze mnie w niniejszym studium 
wielokrotnie mowa jest o tak zwanych humorach, chymoi26, czyli sokach organicz
nych. Powstają one w wyniku strawienia pożywienia, ale rodzaj powstałego hu
moru zależy od okoliczności, w jakich proces ten zachodzi27. Owe soki, jak zresz
tą wszystkie elementy świata materialnego, składają się z archai, podstawowych 
elementów je tworzących, a zatem powietrza, wody, ziemi i ognia28, posiadają też 
pewne cechy, stoicheia29, z których z pewnością cztery uznawane są za podstawo
we, a to wilgoć bądź suchość oraz ciepło lub zimno30. 

Rozróżniano cztery zasadnicze humory. Były nimi krew, flegma, żółć i czarna 
żółć31. Uznawano, że każdy z nich ma pewne cechy wyróżniające. Pierwszy humor 

23 Na temat znaczenia tego terminu O. P o w e l l, Galen’s medical and scientific terminology, 
[w:] G a l e n, On the properties of foodstuffs (De alimentorum facultatibus), intr., transl., comment. 
O. P o w e l l, foreword J. W i l k i n s, Cambridge 2003, s. 28 [dalej: Terminology].

24 O zmiennych, które musiały być wzięte przez lekarza pod uwagę w celu przepisania odpowied
niej diety cf. niżej, w miejscu, gdzie omówione zostały właściwości humorów.

25 Narzędziami do tej oceny były jego zmysły — De simplicium medicamentorum 390, 6–7. Galen 
opisuje metodę oceny przy swej analizie właściwości wody — ibidem 390, 6–391, 5.

26 Na temat użycia tego terminu przez Galena vide Terminology, s. 26–27.
27 Chodzi generalnie o temperaturę i wilgotność środowiska. Autor traktatu (De humoribus liber 

485, 8–9, [w:] Claudii galeni opera omnia, wyd. C. G. K ü h n, t. XIX, Lipsiae 1830 [dalej: De humo
ribus]) wskazuje na to, łącząc charakterystykę poszczególnych soków z porami roku. Wzmiankowane 
dziełko zapewne nie zostało spisane przez samego Galena. O De humoribus cf. Introduction, s. 11.

28 De humoribus 485, 6–8. Na temat korzeni tej koncepcji, sięgających dorobku Empedoklesa vide 
J. J u a n n a, Présence d’Empédocle dans la Collection hippocratiques, „Lettres d”Humanité”, t. XX, 
1961, s. 452–463.

29 Krótka definicja tego pojęcia w: Definitiones medicae 356, 7–10, [w:] Claudii Galeni opera 
omnia, wyd. C. G. K ü h n, t. XIX, Lipsiae 1830 [dalej: Definitiones medicae]. Galen wymienia je 
w swoich praca wielokrotnie, zaznaczając, że pojęcie to zostało przejęte z nauki Hipokratesa. 
Cf. De simplicium medicamentorum 381, 3–381, 10.

30 De humoribus 486, 2–3. 
31 H i p o k r a t e s, De natura hominis IV, 1–3; De humoribus 485, 9–486, 1. Cf. T. B r z e z i ń s k i, 

Wiedza o budowie i czynnościach organizmu ludzkiego, [w:] Historia medycyny, red. T. B r z e z i ń s k i, 
Warszawa 1988, s. 100. Różne aspekty teorii czterech humorów cf. M. K o k o s z k o, Descriptions 
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powstaje w wątrobie, żyłach oraz w nozdrzach32. Krew jest w zasadzie czerwona33. 
Kolor jej jednak może się zmienić w zależności od domieszki innych soków34. 
Niesie ona ze sobą wodę niezbędną w procesie trawienia i przyswojenia pokarmu 
oraz rozprowadza środki odżywcze po całym ciele. Zdrowa krew jest ani nazbyt 
gęsta, ani zbyt rzadka35, w smaku zaś wydaje się słodkawa36, niezdrowa z kolei ma 
smak słono–gorzki37 i staje sie albo zbyt gęsta, albo nadmiernie wodnista. Niektóre 
pokarmy w szczególny sposób przyczyniają się do jej powstawania w organizmie. 
Są to: soczewica, ślimaki, wołowina, mięso kozie (zwłaszcza jeżeli przechowywa
no je w soli), czerwone wino etc.38 

Flegma, kolejny z soków organicznych, produkowana jest w ustach, jamie 
brzusznej oraz mięśniach bocznych39. Można ją zobaczyć jako wydzielinę sącząca 
się z nosa podczas kataru, ślinę gromadząca się w jamie ustnej, plwociny w czasie 
odkasływania etc. Flegma jest gęsta40, charakteryzuje się jasnym kolorem41 i nie 
ma żadnego konkretnego smaku42, ale te jej właściwości mogą zmienić się pod 
wpływem pozostałych soków organicznych43. Stąd niekiedy występujące żółtawe, 
czerwonawe lub ciemne jej zabarwienie44. 

Trzeci humor, żółć, powstaje w woreczku żółciowym, w organach położonych 
dokoła wątroby oraz w okolicach uszu45, a wydostaje się na zewnątrz, na przykład 

of personal appearance in John Malalas’ chronicle, Łódź 1998, s. 22; idem, Nauka antyczna a opisy 
portretowe w dziełach Prokopiusza z Cezarei, „Eos”, t. LXXXVII, 2000, s. 255–277, zwłaszcza 
s. 261–266; idem, Skąd brać rekruta do armii i dlaczego? Antyczna nauka wyjaśniająca sugestie 
Wegecjusza zamieszczone w dziele „Epitoma rei militaris”, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. III, 
2001, s. 11–29, zwłaszcza s. 21–24.

32 De humoribus 489, 15–16.
33 Idem 490, 4.
34 Szczegółowe informacje dotyczące koloru krwi — G a l e n,  De atra bile 107, 1–4, [w:] Claudii 

Galeni opera omnia, wyd. C. G. K ü h n, t. V, Lipsiae 1822 [dalej: De atra bile].
35 Charakteryzowana jest jako w swej istocie (obok flegmy i czarnej żółci) gęsty humor — De hu

moribus 490, 15–16. Sam Galen (De atra bile 107, 4–6) dopuszcza jednak różnorodną gęstość tego 
humoru w zależności od miejsca jego występowania.

36 De humoribus 490, 8–9. Cf. De atra bile 108, 10–11.
37 Na temat zmiany jej cech — De humoribus 487, 13.
38 Taką krótką (ponieważ zawierającą jedynie wybrane przykłady) listę podaje Galen (De atra bile 

115, 1–3).
39 De humoribus 490, 1–2.
40 Ibidem 490, 15–16.
41 Biała — De humoribus 490, 4.
42 De atra bile 108, 11.
43 De humoribus 490, 10–11. Autor traktatu twierdzi, że smak flegmy może przechodzić od słone

go, poprzez ostry do słodkiego. 
44 Całościowa charakterystyka flegmy — De atra bile 108,11–109, 3.
45 De humoribus liber 489, 16–490, 1.
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542 MACIEJ KOKOSZKO

z moczem, zabarwiając go na żółto46. Jest rzadka i lekka w przeciwieństwie do po
zostałych humorów47. W smaku jest gorzka48, co wyraźnie można odczuć podczas 
wymiotowania, które pozostawia odczucie goryczy w jamie ustnej49. 

Czarna żółć, ostatni z zasadniczych soków organicznych, wydzielana jest 
przez organy położone poniżej śledziony50, wątroby oraz oczu51. Powstaje najczę
ściej u osób, których tkanki są z natury suche i gorące, gdy temperatura zewnętrzna 
jest wysoka i brak opadów, a dieta oparta jest na jedzeniu pozbawionym wilgoci 
i gęstych pokarmów. Produkcji czarnej żółci sprzyja też depresja, stres i brak snu52. 
Trudno jest precyzyjnie określić jej cechy fizyczne, ale Galen, próbując je scha
rakteryzować, utrzymywał, że czarna żółć jest substancją, która barwą przypomina 
oliwę53, a w smaku jest nieco kwaśna i ostra54. Zabarwia ona zwłaszcza ekskremen
ty nadając im charakterystyczny, ciemny kolor. Podobnie, jeżeli ktoś cierpi na do
prowadzającą do krwotoku dolegliwość spowodowaną przez ten sok, czarna żółć 
sprawia, że krew uchodząca z ciała staje się ciemna55. Jej gęstość56 powodowała, 
że nie była ona w stanie przedostać się przez pory skórne. Miała zatem tendencje 
do zatykania ich, powodując w ten sposób poważne choroby, np. rakowate naro
śla, owrzodzenia, elephantiasis etc.57, a potem obecna była w wydzielinach z nich 
się wydostających58. Czarna żółć jest przyczyną najpoważniejszych dolegliwości, 
a organy czy też części ciała przez nią zaatakowane powinny być raczej usunięte, 
niż leczone59.

46 Autor De humoribus wymienia aż siedem odcieni jej zabarwienia, to znaczy o kolorze podsta
wowym, jasnożółtą, czerwoną, zielono–żółtą jak pory, żółtą jak żółtko jajka, zielonkawą jak zaśnie
działa miedź oraz żółtą jak kwiat urzetu barwierskiego — De humoribus liber 490, 4–7. Wzmiankowany 
urzet to Isatis tinctoria L.

47 De humoribus liber 490, 16–18.
48 Ibidem 490, 9.
49 Bardziej rozbudowana charakterystyka — De atra bile 109, 4–110, 11.
50 Galen daje do zrozumienia, że śledziona jest częścią organizmu związaną z gromadzeniem czar

nej żółci, gdy omawia zabarwienie tego gruczołu — De atra bile 127, 1–11. Innym razem twierdzi, że 
śledziona gromadzi produkty szkodliwe związane z jej działaniem — ibidem, 135, 15–136, 1.

51 De humoribus 490, 2–3.
52 De atra bile 126, 4–9.
53 De humoribus 490, 7–8.
54 De humoribus 490, 10. O smaku tego soku cf. De atra bile 111, 2–3.
55 O takim właśnie zabarwieniu krwi — De atra bile 126, 11–13.
56 Autor traktatu charakteryzuje ją (obok flegmy i krwi) jako gęstą — De humoribus liber 490, 

15–16.
57 Na temat jej szkodliwego działania na tkanki ciała cf. De atra bile 111, 7–10. Wyliczenie dole

gliwości powodowanych przez czarną żółć, ibidem, 115, 12–117, 4. Ze względu na nieco odmienne 
cechy zaczęto wyróżniać aż cztery odmiany czarnej żółci — Definitiones medicae 364, 14–365, 7.

58 Całościowa charakterystyka flegmy — De atra bile 110, 13–184, 4. 
59 Ibidem 122, 8–11.
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543AROMATY KUCHNI ANTYKU

Humory w organizmie mogą podlegać zmianom uwarunkowanym cecha
mi środo wiska, w jakim znajdują się soki60. Przemiany te zachodzą z pewną re
gularnością, tak jak istnieje ogólnie definiowalne prawo, któremu podlegają prze
miany podstawowych czterech elementów, o których była mowa powyżej. Istnieje 
bowiem tendencja, że to co bliskie w swym charakterze ziemi, zmienia się w to, co 
płynne, płyny z kolei przyjmują stan podobny do powietrza, które z kolei przemie
nia się w ogień. Proces ten jednak nie zawsze musi przebiegać dokładnie i regular
nie w ten sposób. Autor „De humoribus” stwierdza, że także w prze mianach soków 
organicznych można odkryć pewną regularność polegającą na tym, że krew zwykle 
przemienia się w żółć, ta w czarną żółć, a ta ostatnia w flegmę. W pewnych wa
runkach61 jednak może dojść do zakłóceń prawidłowości i — jak podaje antyczny 
medyk — flegma przekształca się w żółć a krew w czarną żółć62.

Zdrowie człowieka polega na właściwej proporcji zmieszania wszystkich hu
morów w odpowiednim miejscu ciała oraz na zachowaniu ich cech charakterysty
cznych w stanie pierwotnym. Autor traktatu „Definitiones medicae”, który zgrab
nie podsumował myśl Galena, utrzymywał, że zdrowie polega na zgodnej z naturą 
harmonii, eukrasii, czyli proporcjonalnym zmieszaniu, podstawowych elementów, 
a zatem także wzmiankowanych już stoicheia (ciepła, zimna, wilgoci i suchości), 
a co za tym idzie także humorów zawartych w ciele, która objawia się pełnią funk
cji fizycznych człowieka63. Każda zmiana, która zakłóca tę harmonię64, niesie ze 
sobą stan chorobowy, który należy usunąć65. Zadaniem lekarza jest zatem, jak ujął 
to Hipokrates66, usunięcie nadmiaru niektórych soków i przywrócenie odpowied
niej jakości pozostałym (poprzez dostarczenie właściwych substancji)67.

W konkluzji powyższych rozważań trzeba wskazać, że, wobec wymienionych 
prawidłowości funkcjonowania organizmu ludzkiego, zadaniem lekarza było roz
poznanie właściwego temperamentu osoby chorej, zidentyfikowanie humoru, któ

60 Bezpośrednio chodzi o warunki zapewniane przez ciało ludzkie. Ponieważ jednak człowiek 
przebywa w określonym środowisku naturalnym, to ostatnie wpływa także pośrednio na omawiane 
przemiany. 

61 Autor wylicza czynniki warunkujące przemiany humorów. Są to: temperament człowieka, pora 
roku, miejsce przebywania, wiek oraz dieta — De humoribus 488, 5–6.

62 Ibidem 487, 3–12.
63 Definitiones medicae 382, 6–10. Cf. I. J o h n s t o n, Introduction, s. 22.
64 Definicja choroby zbudowana została prze autora Definitiones medicae (386, 6–7) jako przeci

wieństwo definicji zdrowia. 
65 Krótkie i jasne streszczenie podstawowych zasad całej humorologii Hipokratesa (potem także 

Galena) vide H i p o k r a t e s, De natura hominis IV, 1–15. Fragment ten jest potem cytowany przez 
samego Galena (De atra bile 120, 4–121, 5).

66 Autor powołuje się tu na księgę VI Epidemii — H i p p o c r a t e, De morbis popularibus 
(Epidemiae) VI, 2, 1, 1–10, [w:] Oeuvres completes d’Hippocrate, wyd. E. L i t t r é, t. II, III, V, 
Paris1840, 1841, 1846.

67 De humoribus 491, 1–17.
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544 MACIEJ KOKOSZKO

rego przewaga spowodowała dolegliwość, a następnie zaaplikowanie odpowied
niej kuracji. Lekarz musiał wziąć pod uwagę wiek pacjenta, porę roku, w której 
dana dolegliwość nastąpiła, rodzaj diety stosowany przez daną osobę oraz warunki 
klimatyczne środowiska, w którym przebywa chory, a wreszcie zewnętrzne objawy 
somatyczne68. Kuracja kłaść zatem musiała w znacznym stopniu nacisk na dostar
czenie takiego pokarmu, który przyczyni się do przywrócenia równowagi humo
ralnej. W sumie zatem lekarz przygotowywał założenia teoretyczne pracy, którą 
wykonać miał dbały o zdrowie konsumenta znawca sztuki kulinarnej. Jak istotną 
rolę odgrywały w tym procesie zioła i przyprawy świadczą długie listy hapla phar
maka69 charakteryzujące je szczegółowo. One to właśnie są głównym źródłem dla 
rozważań przedstawionych poniżej. 

PRZYPRAWY KORZENNE, ZIOŁOWE I INNE

Opisanie w tym miejscu wszystkich substancji dodawanych do potraw, napo
jów i trunków jest niemożliwe. Wymienię jedynie kilka bardzo charakterystycznych 
aromatów, które odnajdujemy w tekstach. Wybór jest oczywiście nieco dowolny. 
Spośród importowanych przypraw pojawiających się w analizowanych źródłach 
wybrałem jedynie pieprz (ze względu na jego rozpowszechnienie w gastronomii 
i teorii medycznej) oraz tak zwane silphion (z powodu jego egzotyczności dla na
szej kuchni), które zniknęło niemal całkowicie z europejskiego menu. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że pełna lista tego typu aromatów musiałaby zawierać dziesiąt
ki innych pozycji. Do wymienionych już wypada dodać swoisty sos, który odgry
wał rolę przyprawy kuchennej bądź samodzielnego dodatku do potraw, mianowicie 
garos (lub garum). Produkowany do dzisiaj lokalnie w niektórych rejonach basenu 
Morza Śródziemnego, ale przed wszystkim w Azji Południowo–Wschodniej, na 
naszym rynku pozostaje rzadkością. Oczywiście przegląd aromatów byłby niepeł
ny bez wymienienia najbardziej charakterystycznych ziół dostępnych nawet mniej 
zamożnym mieszkańcom basenu Morza Śródziemnego. Większość z nich jest tak
że dzisiaj łatwa do kupienia w każdym sklepie zielarskim i znajduje zastosowanie 
w kuchni XXI w. Zachowane przepisy pokazują precyzyjnie bliskość teorii me
dycznych i praktyki kulinarnej. By zapewnić pewien ład narracji, przedstawiam 
wszystkie wymienione produkty w porządku alfabetycznym.

68 Ibidem, 494, 11–495, 11.
69 Substancji prostych służących jako lekarstwa. Większość z nich miała pochodzenie roślinne.
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BAZYLIA

W praktyce kulinarnej antyku i Bizancjum, podobnie jak obecnie, często 
używano okimon, czyli bazylii70. Roślina ta wykorzystywana była w antycznej 
sztu ce gotowania dość powszechnie, a tradycje jej uprawy przekazywano z po
kolenia na pokolenie. Stąd także traktat „Geoponica” przechowywał rady na jej 
temat, zaczerpnięte jeszcze ze źródeł antycznych71. 

Bazylia miała zastosowanie jako składnik sałatek. Galen utrzymywał, że była 
jadana również jako samodzielny dodatek, czyli opson, do chleba. Doprawiano ją 
wtedy oliwą i garum72. Dioskurides podaje przepis na oliwę z tym zielem73. Miała 
ona zastosowania medyczne i kulinarne. Gdy chodzi o właściwości bazylii, ten 
słynny znawca roślin leczniczych poświęcił jej osobny rozdział swego traktatu. 
Pisał, że osłabia ona wzrok. Doprowadza nadto do zmniejszenia twardości brzucha 
(gdyż przyspiesza procesy trawienne), powoduje gazy, sprzyja produkcji moczu 
etc. Nasiona bazylii mają między innymi działanie wysuszające i usuwające czarną 
żółć74. W VI w. Aecjusz z Amidy charakteryzował tę roślinę jako rozgrzewającą. 
Polecał też jej użycie wewnętrzne, czyli jedzenie zielonych roślin oraz picie napa
rów z niej przyrządzonych. Te ostatnie bowiem likwidują gęste soki, które powo
dują różnorodne schorzenia, np. dolegliwości okulistyczne75. 

CZĄBER

Cząber Grecy nazywali thymbra. Była to roślina przyprawowa znana do
brze i wykorzystywana powszechnie w kuchni antycznej, a potem bizantyńskiej. 
Używano jej zarówno w postaci świeżej, jak suszonej. Najbardziej, a potwierdza
ją to traktaty medyczne76, ceniono cząber górski, rosnący na stromych zboczach. 
Odznaczał się bowiem silnym działaniem. Ponieważ smak tego ziela jest ostry, ist
niała możliwość użycia go w kuchni zamiast droższego pieprzu. Wykorzystywany 

70 A. D a l b y, Food, s. 47–48; M. L. R a u t m a n, The daily life in the Byzantine Empire, Westport, 
Connecticut 2006, s. 76. 

71 Geoponica, XII, 14.
72 De alimentorum facultatibus II, 640, 11–641, 3. W innym dziele oceniał ją jako nieco roz

grzewającą i odpowiednią do okładów, których zadaniem było ułatwienie organizmowi pozbycia się 
gęstych soków z miejsc znajdujących się blisko powierzchni ciała (poprzez doprowadzenie humorów 
do przemiany przez rozgrzanie, a następnie stymulację ich wydalenia porami skórnymi) — De sim
plicium medicamentorum 158, 10–14. 

73 Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque I, 49, 1, 1–13, wyd. M. We l l 
m a n n, t. I–III, Berolini 1906–1914 [dalej: Dioskurides, De materia medica].

74 Ibidem II, 141, 1, 1–2, 9.
75 Aetii Amideni libri medicinales I–VIII I, 418, 1–6, wyd. A. O l i v i e r i, Lipsiae–Berolini 1935–

1950 [dalej: Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri]. 
76 Cf. niżej.
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był do przyprawiania potraw mięsnych — zwłaszcza tłustych — oraz dań z roślin 
strączkowych77. Z pewnością używano go także do aromatyzowania sałatek.

Doktryny antyczne i bizantyńskie łączyły jego charakterystykę z właściwo
ściami tymianku. Cząber dokładano do potraw, gdyż oceniano, że ułatwia trawie
nie pokarmu. Sprzyja bowiem przemianie pożywienia w soki, stymulując jego 
pepsis78. Jest tylko, jak wzmiankowano, w swym działaniu słabszy od tymianku. 
Porównanie z tym ostatnim oznacza także, że posiada właściwości rozcieńcza
nia gęstych i lepkich soków w organizmie79, a nadto rozgrzewa. Jest diuretyczny 
i u kobiet sprzyja krwawieniom miesięcznym. Poza tym oczyszcza organy we
wnętrzne i pomaga w dolegliwościach płuc i innych narządów znajdujących się 
w klatce piersiowej80.

CZOSNEK DZIKI

Czosnek dziki to grecki ampeloprason. Jest to roślina o jadalnych liściach, 
która służyła do aromatyzowania dań mięsnych i mącznych. Ze względu na podo
bieństwo jego smaku do czosnku, cebuli i pora, mógł być wykorzystywany jako 
zamiennik odmian tych roślin uprawianych w ogrodach81. Galen zalicza go także 
do dziko rosnących warzyw, które przechowywano w słonej bejcy, halme82. Tak 

77 Cf. L. B r e m n e s s, Wielka księga ziół, tłum. J. C i e ś l a, W. J a c k o w s k a, R. J a c k o w s k i, 
K. J a c q u e s, A. K o r n a c k a, M. L e w a n d o w s k a, L. M y s z k o w s k i, B. N e y m a n, S. S o 
n a r s k i , K. S p a l i k, M. Wa l c z a k, Warszawa 1991, s. 127; A. D a l b y, Food, 2003, s. 295; idem, 
Flavours, s. 151, 164–165, 167; idem, Tastes, s. 151, 164–165; J. F r a y n, Wild an Cultivated Plants. 
A Note on the Peasant Economy of Roman Italy, „The Journal of Roman Studies”, t. LXV, 1975, s. 33; 
J. K o d e r, Gemüse in Byzanz. Die Versorgung Konstantinopels mit Frischgemüse im Lichte der 
Geoponika, Wien 1993, s. 62–63; Ph. K o u k o u l e s, Byzantinon trophai kai pota, „Epeteris tes 
Hetaireias Byzantinon Spoudon”, t. XVII, 1941, s. 17 [dalej: Trophai]; Leksykon roślin leczniczych, 
red. A. R u m i ń s k a, A. O ż a r o w s k i, Warszawa 1990 [dalej: Leksykon], s. 122–123; M. L. R a u t 
m a n , op. cit., s. 76; T. S t o b a r t, Herbs, spices and flavourings, London 1998, s. 173; K. D. W h i t e, 
Farming and Animal Husbandry, [w:] Civilization of the Ancient Mediterranean. Greece and Rome, 
t. I, red. M. G r a n t, R. K i t z i n g e r, New York 1988, s. 232–234. 

78 De alimentorum facultatibus, 527, 4–7.
79 Tę właściwość uwypukla także Galen (De victu attenuante 115, 3–6, [w:] Galeni de sanitate 

tuenda, de alimentorum facultatibus, de bonis malisque sucis, de victu attenuante, de ptisana, wyd. 
K. K o c h, G. H e l m e r e i c h, C. K a l b f l e i s c h, O. H a r t l i c h, Leipzig–Berlin 1932 [dalej: 
De victu attenuante]).

80 D i o s k u r i d e s, De materia medica III, 37, 1, 1–3; Oribasii collectionum medicarum reliquiae 
XI, thymbra, theta, 5, 1–6, wyd. I. R a e d e r, t. I–IV, Lipsiae–Berolini 1928–1933 [dalej: Orybazjusz, 
Collectiones medicae]; A e c j u s z  z  A m i d y, Iatricorum libri I, 167, 1–2; Paulus Aegineta VII, 3, 8, 
35–36, wyd. I. L. H e i b e r g, t. I–II, Lipsiae– Berolini 1921–1924 [dalej: Paweł z Eginy, Epitome]. 

81 Cf. A. D a l b y, Food, 2003, s.193–194; J. K o d e r, op. cit., s. 57–58.
82 Na temat terminu halme cf. M. K o k o s z k o, Delikatesy i medykamenty. Komentarz na temat 
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przygotowany, stanowił zapasy, które spożywano zwłaszcza w okresach głodu83. 
Gotowano go także (dwa razy) i podawano jako danie główne, a relacja lekarza 
z Pergamonu sugeruje, że tak przyrządzone danie pojawiało się często na stołach84.

Aecjusz z Amidy utrzymywał, że właściwości tego ziela usytuowane są po
między porem a czosnkiem. Spożyty potrafi jednak bardziej wpłynąć na pracę je
lit, niż pory uprawne. Rozcieńcza lepkie soki i odblokowuje organy wewnętrzne, 
sprzyjając w ten sposób efektywności ich pracy. Działa diuretycznie i potęguje 
krwawienia miesięczne u kobiet85. Wypada do tego dodać, że pomagał także oso
bom pogryzionym przez dzikie lub jadowite zwierzęta86.

FENKUŁ

Koper włoski, określany jako marathron lub marathon, który my znamy także 
pod nazwą fenkułu, był spożywany równie często jak koperek ogrodowy, czyli  
anethon. Pochodził z Bliskiego Wschodu, a jego nazwa znana jest już z tabliczek za
pisanych pismem linearnym B87. W sztuce kulinarnej obszaru śródziemnomorskiego 
należy do dzisiaj do najpopularniejszych roślin zielnych wykorzystywanych pod
czas przyprawiania potraw. Tani i łatwo dostępny, rósł (i rośnie) zarówno w ogro
dach, jak w formie dzikiej. Informacje o jego użyciu znalazły się między innymi 
w „De re coquinaria”88. Jest bardzo prawdopodobne, że wchodził także w skład 
znanego smakołyku określanego jako kadaulos89. Dodawany był ponadto jako 
zioło aromatyzujące podczas produkcji oliwek90. 

znaczenia terminu „halme” (ἅλμη) w antycznych i bizantyńskich źródłach greckich, „Przegląd Nauk 
Historycznych”, t. VI, 2007, nr 1–2, s. 91–107.

83 De alimentorum facultatibus 623, 9–13. Na temat tej kwestii cf. M. K o k o s z k o, K. G i b e l, 
Dieta mnichów syryjskich. Komentarz do terminu autofya lachana (αὐτοφυᾶ λάχανα) w Historia reli
giosa Teodoreta z Cyru, [w:] Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadra
gesimum annum laboris celebranti ab amicis sodalibus discipulisque oblata, red. A. R e g i n e k , 
G. S t r z e l c z y k, A. Ż ą d ł o, Katowice 2009, s. 145–156.

84 De alimentorum facultatibus 632, 2–11.
85 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 29, 1–5.
86 Dioskurides, De materia medica, II, 150, 1, 1–3.
87 A. D a l b y, Food, s. 142; idem, Dangerous tastes. The story of spices, London 2000, s. 52, 58, 

105, 111, 128; idem, Flavours, s. 78, 158; idem, Tastes, 78, 158; Trophai, s. 17; M. L. R a u t m a n, 
op. cit., s. 76.

88 Apicjusz, De re coquinaria II, I, 35, 1.
89 Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem Pertinentes IV, 180, 

16–23, wyd. M. v a n  d e r  Va l k, t. IV, Leiden 1987. Cf. J. W i l k i n s, S. H i l l, Food in the ancient 
world, Malden, Massachusetts–Oxford–Victoria 2006, s. 144.

90 Geoponica IX, 29.
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Galen zaliczał koper włoski do kategorii tych roślin, które były zarówno lekar
stwami, jak pokarmami91. Stąd poświęcił mu w swoich pismach relatywnie wiele 
uwagi. Ogólnie, medycy uważali, że fenkuł silnie rozgrzewa oraz ma działanie 
wysuszające92. Posiada też właściwości diuretyczne i nadto sprzyja obfitym krwa
wieniom miesięcznym kobiet. Tego rodzaju informacje znajdujemy między innymi 
u Aecjusza z Amidy93 oraz Pawła z Eginy94.

GARUM

Sztuka kulinarna Bizancjum miała do swej dyspozycji wiele sosów. Mody
fikowały one smak dań mięsnych i warzywnych oraz wpływały na wartości die
tetyczne potraw. Wiele spośród nich sporządzano na podstawie tzw. garum, po 
grecku określanego jako garos95. Garum był dodatkiem smakowym powstałym 
poprzez zasolenie całych ryb oraz ich wnętrzności. Stosowane było samodzielnie 
albo jako przyprawa dopełniająca aromat innych produktów. Samo garum popular
ność zyskało około V w. p.n.e.96 W języku łacińskim w stosunku do tej przyprawy 
używano najczęściej terminu liquamen, gdy terminy allec i hallec odnosiły się do 
poszczególnych jego rodzajów. Te ostatnie odznaczały się niższą jakością niż ga
rum/liquamen. 

Ostatnio bardzo ciekawe wyniki dotyczące garum przyniosły badania Christo
phera G r o c o c k a  oraz Sally G r a i n g e r. Według nich łaciński termin garum 
oznaczał wysokiej jakości sos sporządzany z krwi i wnętrzności ryb, produkowa
ny w regionie śródziemnomorskim, używany w charakterze przyprawy stołowej. 
Takie garum było relatywnie drogie, a gdy sporządzano je z użyciem wyszukanych 
dodatków, stawało się dostępne jedynie dla najbogatszych. Garum było wynalaz
kiem epoki cesarstwa i należy je odróżnić od starszego rodowodem greckiego ga
ros. To ostatnie znane było także pod łacińską nazwą liquamen, a sporządzano je 

91 De simplicium medicamentorum 772, 5–8. Jego zastosowania kulinarne cf. De alimentorum fa
cultatibus 641, 4–11.

92 Te cechę uwypukla także sam Galen (De simplicium medicamentorum 772, 8–9).
93 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 269, 1–4.
94 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 12, 19–21.
95 Podstawowa bibliografia na ten temat vide M. K o k o s z k o, Ryby, s. 373–374. Dodatkowe 

pozycje — P. B e r d o w s k i, Garum of the Herod the Great (a Latin–Greek inscription on the am
phora from Masada), „Analecta Archaeologica Resoviensia”, t. I, 2006, s. 239–257; idem, Garum 
of Herod the Great (Latin–Greek inscription on the amphora from Masada), „The Qumran Chronicle”, 
t. XVI, 2008, nr 3–4, s. 107–122; idem, Roman Businesswomen, I: The case of the producers and dis
tributors of garum in Pompeii, „Analecta Archaeologica Resoviensia”, t. III, 2008, s. 251–272; 
Ch. G r o c o c k, S. G r a i n g e r, Excursus on garum and liquamen, [w:] De re coquinaria, s. 373–387; 
M. K o k o s z k o, Sosy w kuchni greckiej. Garum (γάρος) i pochodne, „Vox Patrum”, t. XXVI, 2006, 
nr 49, s. 289–298; Trophai, s. 40–41, 67, 80, 92, 95, 100. 

96 A. D a l b y, Food, s. 156.
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z całych niedużych (lub kawałków większych) ryb, podlegających procesowi roz
puszczenia pod wpływem działania soli (a więc technologia była analogiczna do 
tej, którą wykorzystuje się dzisiaj w produkcji tajskich i wietnamskich odmian te
go produktu). Garos/liquamen nie należało do ingrediencji luksusowych i było po
wszechnie stosowane jako składnik zapewniający daniu odpowiedni, słony smak.

W czasach antyku i Bizancjum istniało wiele odmian tego sosu. Ze źródeł wy
nika, że powstały trzy najistotniejsze centra wytwarzania tej przyprawy97. Były 
one tożsame z obszarami produkcji konserw rybnych, tarichos98. Wyjaśnieniem 
tej zbieżności jest bezpośredni związek między wytwarzaniem obu produktów. 
Zarówno garum, jak tarichos wymagały bogatych zasobów ryb, zwłaszcza z ro
dziny scombridae (makreli). Przy wytwarzaniu konserw rybnych używano jedynie 
ich mięsa, natomiast producenci sosu wykorzystywali głównie odpady. Nadto obie 
dziedziny opisywanej wytwórczości wymagały soli99. Najsłynniejszym gatunkiem 
garum było tzw. garum sociorum100, powstające w południowej Hiszpanii z ryb 
skombros101. 

Do naszych czasów zachowało się kilka wariantów receptur. Najbardziej 
wyczerpującym w tym względzie źródłem jest „Geoponica”. Dzieło to zawiera 
w sumie trzy przepisy na garum102, które pozwalają zrekonstruować podstawowe 
zasady rządzące tą produkcją na skalę przemysłową oraz w warunkach domowych. 

Garum było produktem, którym handlowano na całym obszarze przyległym 
do Morza Śródziemnego. Osiągało wysokie ceny i w związku z tym nie było 
powszechnie dostępne103. Sos stawiano na stole, by jedzący mogli sobie sami 
doprawić potrawę poprzez skropienie104 lub zanurzenie jej w tym dodatku105. 

97 Hiszpania, Italia i Sycylia oraz obszary nad Morzem Czarnym. Wybrana literatura na ten temat 
vide M. K o k o s z k o, Ryby, s. 343–344.

98 Cf. idem, Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz Bizancjum. Kilka uwag na temat spożycia, 
sporządzania, przyrządzania, wartości dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w an
tycznej i bizantyńskiej literaturze greckiej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica”, t. LXXX, 
2005, s. 7–25; idem, Ryby, s. 317–329.

99 Na temat zasobów tej ostatniej cf. A. J o d ł o w s k i, Saliny i kopalnie soli w państwach starożyt
nych strefy śródziemnomorskiej, „Meander”, t. XXXII, 1977, s. 40–53; G. C. M a n i a t i s, Organization 
and modus operandi of the Byzantine salt monopoly, „Byzantinische Zeitschrift”, t. CII, 2009, nr 2, 
s. 662–696.

100 Wybrana literatura na ten temat vide M. K o k o s z k o, Ryby, s. 374.
101 Czyli makreli.
102 Geoponica XX, 46. Ciekawa interpretacja tych receptur cf. M. G r a n t, Roman Cookery. 

Ancient recipes for modern kitchens, London 2002, s. 29. 
103 Chodzi zwłaszcza o uznane jego gatunki.
104 Archestratos oraz autor leksykonu zwanego Księgą Suda nazywał podane w ten sposób dodatki 

katachysma — Athenaei Naucratitae dipnosophistarum libri XV IX 399 e–f (61, 9–11, Kaibel), rec. 
G. K a i b e l, t. I–III, Lipsiae–Berolini 1887–1890 [dalej: Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści]; Suidae 
lexicon, katachysma, kappa, 876, 1, rec, A. A d l e r, t. I–IV, Lipsiae 1928–1935. 

105 Garum mogło zatem być zaliczane do kategorii dodatków zwanej embamma. Ten ostatni ter
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Jak stwierdziłem powyżej, w wykwintnej kuchni omawiany sos dodawany był 
również do większości potraw mięsnych i rybnych oraz do znacznej liczby potraw 
mącznych. Zastępował on bowiem sól i dodawał koloru potrawom. Użycie garum 
jest wielokrotnie zaświadczone we fragmentach zachowanych w dziele Atenajosa 
z Naukratis, w „De re coquinaria” oraz w antycznych i bizantyńskich źródłach 
medycznych. 

Medycyna przypisywała garum określone działania terapeutyczne Są one 
wzmiankowane na kartach traktatów starożytnych lekarzy greckich i bizantyń
skich, np. Dioskuridesa, Galena, Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy106. Rzeczeni 
znawcy medycyny podkreślali zwłaszcza, że dodane do potraw, ułatwiało trawie
nie107. Ciekawe, że we wszystkich wymienionych powyżej pismach zachował się 
prawie zgodnie brzmiący rozdział o właściwościach garum. Charakteryzowano je 
jako środek rozgrzewający i wysuszający. Stąd używano je108 także zewnętrznie, 
np. do leczenia jątrzących się ran, w przypadkach dyzenterii109 oraz przy dolegli
wości zwanej isjaszem110. 

Jeśli chodzi o przepisy na sosy, które zawierały garum jako najważniejszy 
składnik, źródła zachowały wiele szczegółów. Wnioskować z nich wypada, że spe
cyfiki takie miały nie tylko zastosowanie w sztuce kulinarnej, lecz także przypi
sywano im właściwości lecznicze. Takim sosem było garum oczyszczające, czyli 
tzw. garos katharktikon, którego recepturę zapisał Aecjusz z Amidy. Przyrządzano 
je ze skammonii111 i pieprzu, które razem rozdrabniano i mieszano z garum. Gdy 
mikstura była gotowa, można ją było serwować jako sos, w którym maczano potra
wy, to znaczy embamma112. Z tekstu dowiadujemy się, że takie garum skutecznie 
usuwało żółć z organizmu.

Sosem, którego składnikami było garum i oliwa, było garelaion113. Taką defi
nicję tej mikstury podał w swym leksykonie Hesychios114. Zapewne istniały różne 
jej warianty. Galen zachował pewien wyszukany przepis dla smakoszy. Sos składał 
się z garelaion, odrobiny wina oraz wątroby ryby trigle115. Do naczynia wlewano 

min określał sosy, w których zanurzano gotowe potrawy. Cf. Atenajos z Naukratis, Deipnosofiści IX 
404 d (68, 40–42, Kaibel).

106 Wymienieni autorzy byli praktykami i teoretykami medycyny. Cf. ibidem, s. 12–16.
107 Np. De alimentorum facultatibus, 725, 6–726, 4. 
108 Zewnętrznie.
109 Wewnętrznie.
110 W tym ostatnim przypadku polecano zastosowanie zewnętrzne. Dioskurides, De materia medi

ca II, 32, 1, 1–4; De simplicium medicamentorum 377, 6–9; Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri II, 150, 
1–3; Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 3, 21–23.

111 Convolvulus scammonia. Charakterystyka — Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri III, 25, 1–14.
112 Ibidem III, 83, 1–2.
113 Trophai, s. 41.
114 Hesychii Alexandrini lexicon, garelaion, gamma, 176, 1, wyd. M. S c h m i d t, vol. I–V, Ienae 

1859–1868.
115 Czyli barweny. Cf. M. K o k o s z k o, Ryby, s. 358–367.Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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składniki płynne i wrzucano rozdrobnioną wątróbkę. Następnie nadawano mie
szaninie jednolitą konsystencję116. Przyrządzone osobno ryby jedzono maczając je 
w tym sosie. 

Znamy również kilka innych zastosowań garelaion. Źródła informują nas bo
wiem, że używano je jako przyprawy do kapusty, czyli krambe. Tę ostatnią goto
wano w wodzie do miękkości (ale nie wolno było jej rozgotować), a potem go
rącą wkładano do garelaion i serwowano na stół117. Z garelaion podawano także 
surowe warzywa. Tak przyrządzone jarzyny miały właściwości przeczyszczające, 
zwłaszcza jeżeli zostały spożyte przed zasadniczym posiłkiem. Wiemy również, że 
opisywane garelaion było dodawane do surowych jajek. Wybijano je i mieszano 
z omawianym sosem118. Tej ostatniej potrawie także przypisywano dobroczynny 
wpływ na efektywność procesu wydalania produktów trawienia119.

Aecjusz z Amidy wzmiankuje jeszcze jeden specyficzny dodatek, który oparty 
był na garum i miał zastosowanie kulinarne. Chodzi mianowicie o oenogarum, 
czyli w języku Hellenów oinogaron. Składało się ono z garum i wina (oinos). Jak 
wynika z przepisu podanego przez rzeczonego medyka, sporządzając oinogaron 
używano dwu części sosu rybnego na jedną część wina. Rodzaj tego ostatniego nie 
był zapewne istotny, gdyż Aecjusz go nie specyfikuje. Do mieszaniny dodawano 
także miód, by dodać płynowi nieco słodyczy120. 

Wersja oinogaron znana dzięki Aecjuszowi zawiera wiele dodatkowych skład
ników. Z kontekstu wynika, że były one dorzucone w celu uzyskania wymaganych 
przez medycynę właściwości leczniczych, a dokładniej oczyszczających. Stąd spe
cyfik zwie się oinogaron oczyszczającym, oinogaron katharktikon. Z receptury 
należy wnosić, że standardowo dorzucano doń pieprz121 i lubczyk, a czasami skam

116 De alimentorum facultatibus, 716, 9–14. Z punktu widzenia sposobu podania garelaium opisa
ne przez Galena powinno być zaliczone do kategorii embamma.

117 Orybazjusz, Collectiones medicae III, 29, 3, 1–4. 
118 Cf. A. D a l b y, Food, s. 126.
119 Orybazjusz, Oribasii synopsis ad Eustathium filium, [w:] Oribasii synopsis ad Eustathium fi

lium et libri ad Eunapium IV, 28, 17, 1–2, wyd. I. R a e d e r, t. VI, 3, Leipzig 1964.
120 Miodowi w takich przepisach zwykle stawiano wysokie wymagania. Cf. na przykład: De sani

tate tuenda libri 270, 11–271, 4. Typowa charakterystyka bizantyńska — Aecjusz z Amidy, Iatricorum 
libri I, 273, 1–15. Wybrana literatura nowożytna — A. D a l b y, Food, s. 179–180; E. C r a n e, The 
archaeology of beekeeping, London 1983, passim; J. E. J o n e s, Hives and honey of Hymettus, 
„Archaeology”, t. XXIX, 1976, s. 80–91; T. S t o b a r t, op. cit., s. 89–90.

121 Zapewne chodzi o pieprz czarny, Piper nigrum. Użycie innego gatunku tej przyprawy było 
zwykle sygnalizowane przez dodanie przydawki. Typowa charakterystyka bizantyńska — Aecjusz 
z Amidy, Iatricorum libri I, 316, 1–5. Wybrana literatura nowożytna — J. A n d r é,  L’alimentation 
et la cuisine à Rome, Paris 1961, s. 209; L. B r e m n e s s , op. cit., s. 94; A. D a l b y, Empire of pleasu
res. Luxury and indulgence in the Roman world, London–New York 2000, s. 43, 89–94; idem, Food, 
s. 254–255; A. D a l b y, S. G r a i n g e r, The classical cookbook, London 2000, s. 137, 250; T. S t o 
b a r t, op. cit., s. 140–150.
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monię (dla usunięcia z organizmu żółci), szafran (w celu pozbycia się flegmy) lub 
paprotkę122 (jeśli celem użycia tego oenogarum było pozbycie się czarnej żółci).

Kolejny sos uzyskiwany z garum — oksygarum (po grecku oksygaron) — 
w swej podstawowej wersji był mieszaniną garum i octu winnego (oksos). Z re
ceptur Orybazjusza123 i Aecjusza z Amidy124 wynika, że składniki te łączono 
w równych proporcjach. Nie ma bezpośrednich wskazań, że oksygaron wymagało 
poddania go obróbce termicznej przez gotowanie. 

Dysponujemy kilkoma przepisami na oksygaron. Dwa implikują jego zastoso
wania kulinarne i terapeutyczne, a dwa kolejne sugerują przeznaczenie sosu jako 
przede wszystkim dodatku do potraw. Para receptur pochodząca z pism medycz
nych (Orybazjusza i Aecjusza z Amidy) jest analogiczna, choć nie identyczna, 
a działanie terapeutyczne specyfików określone zostało już w samych tytułach re
ceptur. Jedno i drugie nazwane zostało oksygaron katharktikon (oczyszczające). 
Przepis Orybazjusza uwzględnia skammonię, pieprz, imbir, miętę, nasiona selera, 
ocet, garum oraz miód. Przepis Aecjusza z Amidy zawiera nasiona selera, pieprz, 
kminek zwyczajny125, sok zapaliczki cuchnącej126, skammonię oraz równe części 
garum i octu. Z receptury wynika też, że zamiast skammonii, można było dodać 
szafranu lub paproci127.

W „De re culinaria” oksygaron występuje w dwu wariantach. Pierwszy prze
widywał pół uncji128 pieprzu, trzy scripuli129 żebrzycy pokręconej130, sześć scripuli 
kardamonu malabarskiego131, sześć scripuli kminku zwyczajnego, jedno scripu
lum liści lauru132, sześć scripuli suszonej mięty, miód, garum i ocet. Wszystkie 
składniki stałe należało utrzeć, przesiać i wymieszać z miodem. Następnie dodawa
no garum i ocet133. Druga wersja przepisu była znacznie prostsza i uwzględniała 

122 Polypodium vulgare.
123 O r y b a z j u s z, Oribasii eclogae medicamentorum LXXIX, 12, 1–13, 1, [w] Oribasii collec

tionum medicarum reliquiae, wyd. I. R a e d e r, t. IV, libros XLIX–L, libros incertos, eclogas medica
mento rum, indicem continens, Lipsiae–Berolini 1933.

124 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri III, 87, 1–5.
125 Cf. niżej.
126 Cf. niżej. 
127 Typowa charakterystyka tej rośliny — Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 331, 1–2.
128 27,288 grama.
129 1,137 grama.
130 Seseli tortuosum. Cf. M. K o k o s z k o, Ryby, s. 390.
131 Amomum cardamomum. Typowa charakterystyka bizantyńska — Aecjusz z Amidy, Iatricorum 

libri I, 182, 1–4. Wybrana literatura nowożytna — J. A n d r é, op. cit., s. 209–210; A. D a l b y, Food, 
s. 74; M. K o k o s z k o, Ryby, s. 375.

132 Laurus nobilis. Typowa charakterystyka bizantyńska — Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 
89, 1–5. Wybrana literatura nowożytna — J. A n d r é, op. cit., s. 204; A. D a l b y, Food, s. 48–49. 
Cf. M. K o k o s z k o, Ryby, s. 377.

133 Apicjusz, De re coquinaria, I, 34, 1.
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uncję pie p rzu, po jednej uncji pietruszki, kminu rzymskiego134 i lubczyku 
ogrodowego, miód, garum i ocet135. 

Oksygaron podawano do potraw mięsnych i ryb. Na przykład Galen pisał o do
prawianiu ryb skalnych, petraioi ichthyes136, octem i garum oraz o posypywaniu 
ich pieprzem137. Wydaje się, że miał on na myśli jakąś (nieskomplikowaną) formę 
oksygaron. W każdym razie to ostatnie byłoby z pewnością świetnym zamienni
kiem dodatków wymienionych przez lekarza z Pergamonu. Galen twierdził także, 
że oksygaron dodawano przy przyrządzaniu warzyw strączkowych138. 

Z oksygaron łączono pewne właściwości dietetyczne. Z refleksji Aecjusza 
wynika, że oczyszczające oksygaron w wersji ze skammonią usuwało żółć. Gdy 
zamiast skammonii dodano szafranu, powstawała mikstura przyczyniająca się do 
wydalania z organizmu flegmy. W końcu, jeśli oksygaron sporządzono z dodat
kiem paproci, sos ten sprzyjał pozbywaniu się czarnej żółci.

GORCZYCA

Napy to gorczyca, czyli roślina, której nasiona były używane do aromatyzowa
nia różnego rodzaju potraw, zwłaszcza mięsnych. W obszarze egejskim gorczyca 
znana była już przed 2000 r. p.n.e. Wykorzystywana w czasach rozkwitu klasycz
nej kultury greckiej, nie straciła swej popularności w okresie dominacji Rzymu 
na Bałkanach, a także później, o czym świadczą informacje zawarte w traktatach 
medycznych antyku139 i wczesnego Bizancjum140. Warto pamiętać, że z jej nasion 
i octu produkowano sos podobny do dzisiejszej musztardy, który służył jako doda
tek do potraw141. 

Dioskurides charakteryzował działanie gorczycy jako rozgrzewające142 i roz
cieńczające gęste soki. Nic dziwnego, że zalecano ją jako dodatek do potraw, które 
dziś określilibyśmy jako ciężkostrawne. Ponadto twierdził, że gorczyca przyciąga 

134 Carum carvi. Typowa charakterystyka bizantyńska — Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 183, 
1–4. Wybrana literatura nowożytna — A. D a l b y, Food, s. 74; A. D a l b y, S. G r a i n g e r, op. cit., 
s. 108; T. S t o b a r t, op. cit., s. 46–47. Cf. także M. K o k o s z k o, Ryby, s. 376.

135 Apicjusz, De re coquinaria, I, 34, 2.
136 Należą one do Labridae (wargacze). Cf. M. K o k o s z k o, Ryby, s. 253–254.
137 De alimentorum facultatibus, 725, 15–17.
138 Ibidem, 534, 14–535, 2.
139 Dioskurides, De materia medica II, 154, 1, 1–3, 8.
140 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 292, 1–3; Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 13, 4.
141 Cf. J. A n d r é, op. cit., s. 203–204; L. B r e m n e s s, op. cit., s. 60; A. D a l b y, Food, s. 225; 

idem, Flavours, s. 52, 70, 152, 157–159; idem, Tastes, s. 52, 70, 152, 157–159; T. S t o b a r t, op. cit., 
s. 127.

142 Galen uwypukla jej działanie rozgrzewające i wysuszające — De simplicium medicamentorum 
85, 15–16.
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do siebie inne substancje i usuwa flegmę143. Te poglądy zostały przyjęte i utrwalo
ne m.in. przez Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy.

KMINEK

Kyminon, czyli kminek zwyczajny, to kolejna roślina przyprawowa wykorzy
stywana często w kuchni antycznej i bizantyńskiej. Został on udomowiony jesz
cze przed połową drugiego tysiąclecia p.n.e. Znany w Mezopotamii, wymieniany 
w tekstach linearnych kultury mykeńskiej, pozostał popularny wśród starożytnych 
Greków i lubiany przez Rzymian. Był niedrogi, co dodatkowo sprzyjało powszech
ności jego użycia144. Wykorzystywano go m.in. jako składnik sosów. Przykładem 
niech będzie cuminatum podawane do ostryg, którego receptura zachowana jest 
w „O sztuce kulinarnej”145. 

Medycy pisali o nim jako o bardzo skutecznym lekarstwie. Szczegółową listę 
dolegliwości, które usuwał, znajdujemy między innymi w twórczości Dioskuri
desa146. Autor ten utrzymywał na przykład, że kminek wpływa pozytywnie na 
żołądek, a nadto określał jego właściwości jako rozgrzewające, wysuszające, 
ściągające oraz zmniejszające wzdęcia. Wskazywał także na fakt, że wspomaga 
produkcję moczu w organizmie147. Podobnie pisali w Bizancjum Orybazjusz148, 
Aecjusz z Amidy149 oraz Paweł z Eginy150.

KOLENDRA

Koriannon lub korion to po grecku kolendra. Używana była powszechnie 
w kuchni jeszcze od czasów starożytnego Egiptu. Znano ją także w Mezopotamii 
i wymieniano w tabliczkach spisanych pismem linearnym B. Jako roślina przypra
wowa używana była w całości. Jednak szczególnie często wybierano do zastosowań 
kulinarnych jej liście i nasiona. Rzadziej korzystano z korzenia, ale i takie zasto
sowanie jest znane z „De observatione ciborum”151. Służyła do aromatyzowania 

143 Dioskurides, De materia medica II, 154, 1, 1–3, 8.
144 Cf. A. D a l b y, Food, s. 74; A. D a l b y, S. G r a i n g e r, op. cit., s. 108; Trophai, s. 17; Ph. K o u 

k o u l e s, Byzantinon bios kai politismos, t. V: Hai trophai kai ta pota..., Athènes 1954, s. 42 [dalej: 
Byzantinon]; T. S t o b a r t, op. cit., s. 46–47. 

145 Apicjusz, De re coquinaria, I, 29.
146 Dioskurides, De materia medica III, 59, 1, 1–61, 1, 6.
147 Galen ocenia go podobnie podkreślając fakt, że w medycynie używa się szczególnie nasion tej 

rośliny — De simplicium medicamentorum 52, 4–8.
148 Orybazjusz, Collectiones medicae XI, kymionon, kappa, 41, 1–42, 3.
149 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 235, 1–3.
150 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 10, 383.
151 Antimus, De observatione ciborum 67.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



555AROMATY KUCHNI ANTYKU

zarówno potraw mięsnych i z ryb, jak mącznych. Była popularna w kuchni anty
cznej, bizantyńskiej, a także nowożytnej152. 

Przez lekarzy oceniana była pozytywnie. Pisali o niej Dioskurides153 i Galen154, 
a ich ustalenia utrwaliły się w pracach lekarzy bizantyńskich, co widać wyraźnie 
na stronach pism Orybazjusza155, Aecjusza z Amidy (który notabene powołuje się 
bezpośrednio na Dioskuridesa)156 oraz Pawła z Eginy157. Podkreślano, że kolendra 
ma działanie nieco oziębiające i delikatnie ściągające. 

KOPER OGRODOWY

Na stołach stawiano także potrawy, których składnikiem był znany nam dobrze 
koper ogrodowy, czyli nasz koperek. Przyzwyczajeni jesteśmy, by posypywać nim 
gotowe potrawy. Taką formę jego serwowania Grecy nazwali trimma158. Anethon, 
bo tak go określano, jest rośliną pochodzącą ze wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego, wykorzystywaną w tych rejonach przez całą historię zaświadczoną 
źródłami pisanymi159.

Do celów kulinarnych stosowany był zarówno w postaci świeżej, jak 
suszonej. Dodawano go do dań mięsnych, w tym potraw z ryb, i mącznych. O jego 
popularności świadczy fakt, że w „O sztuce kulinarnej” wymieniany jest około 
czterdziestu razy160. Był także składnikiem wywaru zwanego leukos dzomos, pole
canego do gotowania ryb, a zwłaszcza tzw. ryb skalnych — petraioi ichthyes161. 

I tym razem doktryny lekarzy bizantyńskich na jego temat są zależne od 
Diokuridesowych162. Zgrabnie podsumowują je Aecjusz z Amidy163 i Paweł 
z Eginy164. Koper jest środkiem silnie rozgrzewającym i wysuszającym. Jego 
wywar połączony z oliwą oczyszcza organizm przez perspirację, koi ból, działa na

152 Cf. J. A n d r é, op. cit., s. 203; A. D a l b y, Food, s. 104; A. D a l b y, S. G r a i n g e r, op. cit., 
s. 15, 25, 65; J. K o d e r, op. cit., s. 50–51; Leksykon, s. 220–221; M. L. R a u t m a n, op. cit., s. 76; 
T. S t o b a r t, op. cit., s. 63–64.

153 Dioskurides, De materia medica III, 63, 1, 1–10.
154 De simplicium medicamentorum 36, 4–40, 7.
155 Orybazjusz, Collectiones medicae XV, 1:10, 64, 1–4.
156 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 217, 1–5.
157 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 10, 295–300.
158 Trophai, s. 42.
159 Cf. J. A n d r é, op. cit., s. 204; L. B r e m n e s s, op. cit., s. 45; A. D a l b y, Food, s. 117; J. K o 

d e r, op. cit., s. 41–42; Trophai, s. 17; Leksykon, s. 228–229; M. L. R a u t m a n, op. cit., s. 76.
160 Np. Apicjusz, De re coquinaria VI, 8, 1.
161 Orybazjusz, Collectiones medicae II, 51, 6, 1–7, 3.
162 Dioskurides, De materia medica III, 58, 1, 1–7. Krótka charakterystyka Galena jest analogicz

na — De simplicium medicamentorum 832, 1–18.
163 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 37, 1–11.
164 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 1, 229–234.
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sennie oraz likwiduje guzy (i narośla), których etiologia tkwi w braku balansu hu
morów165. Spopielony sprzyja gojeniu ran i owrzodzeń, jeżeli się go na nie przyłoży. 
Zielony koperek ma słabsze działanie rozgrzewające i sprzyjające rozkładowi 
złych soków. Domyślać się jednak należy z logiki rozważań, że i w takiej formie 
sprzyja procesom trawienia. Z informacji zawartych w dziele „O sztuce gospo
darowania” warto dodać przestrogę, że zbyt duża ilość zjedzonego kopru może 
osłabić wzrok166.

LEBIODKA ZWYCZAJNA

Lebiodka zwyczajna, czyli oregano, po grecku nazywana była origanon. 
Wyróżniano przynajmniej cztery odmiany tego ziela: oregano herakleockie, drugie 
zwane onitis, trzecie, które Hellenowie określali jako dzikie, czyli agrios origa
nos, oraz czwarte zwykle znane pod nazwą tragoriganos. Roślina ta była popu
larna w kuchni antycznej, zresztą pozostaje taką do dzisiaj167. Wykorzystywana do 
aromatyzowania mięs — w tym ryb — i sałatek, wymieniana jest bardzo często 
w literaturze kulinarnej. Przykładem niech będzie receptura na patinę z drobnych 
rybek, zachowana w „O sztuce kulinarnej”168.

Dioskurides uważał, że zioło to ma działanie rozgrzewające i przyczynia się 
do produkcji moczu. Leczy też przewód pokarmowy. Według tego autora z orega
no sporządzano różnorodne odwary dodawane następnie do napojów z octu win
nego (fouska)169 lub wina170. Aecjusz z Amidy wskazał, że oregano rozcieńcza gę
ste i lepkie soki w organizmie. Ma też właściwości rozgrzewające i wysuszające171.

165 Przepis na to lekarstwo odnajdujemy u Dioskuridesa i Orybazjusza — Dioskurides, De materia 
medica I, 51, 1, 1–5; Orybazjusz, Collectiones medicae XI, anethinou skeuasia, alfa, 52, 1–6.

166 Geoponica, XII, 34.
167 Cf. A.C. A n d r e w s, Marjoram as a spice in the classical era, „Classical Philology”, t. LVI, 

1961, s. 73–82; J. A n d r é, op. cit., s. 205; L. B r e m n e s s, op. cit., s. 104–105; A. D a l b y, Food, 
s. 243–244; idem, Flavours, s. 152, 158, 163–164; Trophai, s. 17; Byzantinon, s. 42; T. S t o b a r t, op. 
cit., s. 139–140.

168 Apicjusz, De re coquinaria IV, 2, 30.
169 Na temat napojów typu phouska cf. M. K o k o s z k o, What was administered to Christ on the 

cross. A few words on the alimentary and therapeutic role vinegar, [w:] Biblia Slavorum Apocryphorum. 
II: Novum Testamentum, red. G. M i n c z e w, M. S k o w r o n e k, I. P e t r o v, Łódź 2009, s. 42–54; 
M. K o k o s z k o, K. J a g u s i a k, Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach w Konstantynopolu, 
„Przegląd Nauk Historycznych”, t. VIII, 2009, nr 2, s. 33–37.

170 Dioskurides, De materia medica III, 27, 1, 1–30, 2, 8. Analogiczna charakterystyka — De sim
plicium medicamentorum 91, 9–14.

171 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 302, 1–4.
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LUBCZYK

Libystkon lub ligystikon (lubczyk) to znana roślina przyprawowa. Liście, 
łodygi, korzenie i nasiona tego zioła były używane do aromatyzowania potraw 
mięsnych i mącznych. Stosowane było zarówno w postaci świeżej, jak suszonej. 
Autor „O sztuce kulinarnej” wymienia je często jako dodatek do sosów, które po
dawano wraz z rybami172. 

Dioskurides twierdził, że nazwa rośliny wzięła się od Ligurii — kraju, w któ
rym ziele to rosło w wyjątkowej obfitości. W jego czasach znajdowano je zwykle 
w górach, nad brzegami strumieni. Autor ten pisze, że w praktyce medycznej uży
wano zarówno jej nasion, jak korzeni, podkreśla jednak wartość tych pierwszych. 
Stosowany wewnętrznie lubczyk sprzyjał m.in. procesowi trawienia, dlatego doda
wany był do napojów polepszających ten proces, nazywanych oksypora173. Lekarz 
doceniał także jego smak. Dodajmy, że lubczyk wykorzystywany był lokalnie za
miast pieprzu ze względu na swoją ostrość174.

W okresie bizantyńskim doktryny Dioskuridesa w tej kwestii powtórzyli: 
Orybazjusz175, Aecjusz z Amidy176 i Paweł z Eginy177. Twierdzono wtedy, że lub
czyk jest środkiem rozgrzewającym i ma typowe dla takich substancji działanie, 
tj. wzmaga intensywność krwawień miesięcznych u kobiet, sprzyja produkcji mo
czu i redukuje ilość gazów wydzielanych w organizmie.

MIĘTA

Grecy nazywali miętę minthe lub hedyosmon. Różne jej odmiany rosły dziko, 
ale uprawiane były również w ogródkach. Jako roślina przyprawowa była bardzo 
rozpowszechniona. W kuchni stosowano ją m.in. do aromatyzowania sosów poda
wanych do świeżych i solonych ryb178. 

172 Cf. A.C. A n d r e w s, Alimentary use of lovage in the classical period, „Isis”, t. XXXIII, 1941, 
s. 514–518; J. A n d r é, op. cit., s. 203; L. B r e m n e s s, op. cit., s. 91; A. D a l b y, Food, s. 200–201; 
idem, Flavours, 156, 162; idem, Tastes, s. 156, 162; Leksykon, s. 266–267; T. S t o b a r t, op. cit., 
s. 103.

173 Apicjusz, De re coquinaria I, 32. 
174 Dioskurides, De materia medica III, 51, 1, 1–3, 7.
175 Orybazjusz, Collectiones medicae XI, ligystikon, lambda, 10, 1–9.
176 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 256, 1–3.
177 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 11, 78–80.
178 Cf. J. A n d r é, op. cit., s. 240; A.C. A n d r e w s, The mints of the Greeks and Romans and their 

condimentary use, „Osiris”, t. XIII, 1958, s. 127–156; L. B r e m n e s s, op. cit., s. 94–95; A. D a l b y, 
Food, s. 219–220; idem, Flavours, s. 152, 158, 162, 164–165; J. K o d e r, op. cit., s. 47–48; Trophai, 
s. 17; Byzantinon, s. 42; Leksykon, s. 304–305; M. L. R a u t m a n, op. cit., s. 76; T. S t o b a r t, op. cit., 
s. 111–112.
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Medycyna wysoko ceniła jej właściwości. Stąd informacje na jej temat po
jawiają się systematycznie w traktatach medycznych. Powtarzają one zwykłą 
drogę przekazywania starożytnej wiedzy farmakologicznej do Bizancjum, a za
tem są blisko związane z ustaleniami wprowadzonymi do teorii medycznej przez 
Dioskuridesa179 i Galena180. Nic dziwnego, że słowa Orybazjusza181, Aecjusza 
z Amidy182 i Pawła z Eginy183 są zwykle dokładnym powtórzeniem stwierdzeń ich 
wielkiego poprzednika. 

Według wspomnianych autorów mięta z natury swej ma właściwości rozgrze
wające i wysuszające. Tylko uprawiana nabiera wilgoci, dzika zatem jest jej pozba
wiona. Jest łagodnym afrodyzjakiem184. Stanowi dobry dodatek do potraw, a go
rycz, jaką się charakteryzuje, powoduje usunięcie z organizmu pasożytów. Napar 
z niej leczy problemy gastryczne. Pita z oksykraton wstrzymuje krwotoki. 

MIĘTA POLEJ

Używano też często mięty polej, która Grecy nazywali blechon lub glechon185. 
Była nieraz stosowana jako przyprawa w kuchni antycznej, czego przykładem jest 
receptura na faszerowana rybę sarda z „O sztuce kulinarnej”186. Medycy antyczni 
ustalili, że mięta polej rozgrzewa i ma silne działanie rozcieńczające187. Ustalenia 
te zostały przyjęte w Bizancjum, o czym świadczą prace Aecjusza z Amidy188, 
Pawła z Eginy189 oraz doktryny zawarte w „O sztuce gospodarowania”190. 

Mięta polej była ważnym składnikiem napojów. Dioskurides radził pić z nią 
oksykraton, gdyż trunek ten usuwał nudności i łagodził bóle brzucha191. Zapewne 
mikstura ta okazała się na tyle efektywna i smaczna, że jej receptura przyjęła się 
i była potem powtarzana. Znał ją m.in. Orybazjusz192. Znajduje ona także odbi

179 Dioskurides, De materia medica III, 34, 1, 1–2, 6.
180 De simplicium medicamentorum 882, 16–883, 15. 
181 Orybazjusz, Collectiones medicae IX, 49, 1, 1–2, 2.
182 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 156, 1–9.
183 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 7, 2–5.
184 Co zauważa także autor Geoponica (XII, 24).
185 Cf. J. A n d r é, op. cit., s. 205; A. D a l b y, Food, s. 254; J. K o d e r, op. cit., s. 66; Leksykon, 

s. 306–307; M. L. R a u t m a n, op. cit., s. 76; J. S c a r b o r o u g h, Contraception in antiquity. The 
case of pennyroyal, „Wisconsin Academy Review”, t. XXXV, 1989, s. 19–25.

186 Apicjusz, De re coquinaria IX, 9, 1.
187 Dioskurides, De materia medica III, 31, 1, 1–2, 10.
188 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 81, 1–5.
189 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 3, 76–78.
190 Geoponica XII, 33.
191 Dioskurides, De materia medica III, 31, 1, 4–5. 
192 Orybazjusz, Collectiones medicae XI, glechon, gamma, 10, 3–4.
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559AROMATY KUCHNI ANTYKU

cie na stronach „O przestrzeganiu zdrowej diety” Antimusa193 i w żywocie św. Sy
meona napisanym przez Leoncjusza z Neapolu194. Analogiczny trunek, ale opar
ty na bazie winie, spotykamy u Dioskuridesa195, a potem również w „O sztuce 
gospodarowania”196. Napój ten znano pod nazwą glechonites. 

PIEPRZ

Pieprz, po grecku peperi, zaczął być popularny w Grecji około 400 r. p.n.e., 
a wkrótce stał się niezbędna przyprawą197. Odbicie jego popularności widoczne jest 
w „O sztuce kulinarnej”, gdzie rekomenduje się posypanie tą świeżo utartą przyprawą 
niemal każdego dania przed zaserwowaniem198. Pieprz zalecany był także przez me
dyków znających się na sztuce kulinarnej. Na przykład Antimus znalazł dla niego 
miejsce w recepturze dotyczącej przyrządzania wołowiny199 i zajęcy200. Galen in
formuje nas, że za jego czasów próbowano fałszować tę przyprawę, a centrum 
tego procederu była Aleksandria201. Pieprz pozostał również ulubioną przyprawą 
w czasach późniejszych202, a typika klasztorne dozwalały na jego użycie nawet 
w społecznościach tworzonych przez ascetycznych mnichów, np. w stołecznym 
klasztorze Studios203. Stanowił też bardzo ważny przedmiot handlu.

Antyk i Bizancjum znały trzy rodzaje pieprzu. Autorzy nazywali je pieprzem 
długim (peperi makron), czarnym (peperi melan) i białym (peperi leukon)204. 
W rzeczywistości chodziło o dwa gatunki: Piper longum i Piper nigrum. Tak zwa

193 De observatione ciborum 58.
194 Leoncjusz z Neapolu, Vita Symeonis Sali 164, 1–165, 12; L. R y d é n, Das Leben des heiligen 

Narren Symeon von Leontios von Neapolis, „Studia Graeca Upsaliensia”, t. IV, Stockholm 1963.
195 Dioskurides, De materia medica V, 52, 1, 1–3 — polecany przy problemach trawiennych.
196 Geoponica VII, 8.
197 A. D a l b y, Food, s. 254–255.
198 J. S o l o m o n, The Apician sauce. Ius Apicianum, [w:] Food in Antiquity, red. J. W i l k i n s, 

D. H a r v e y, M. D o b s o n, Exeter 1995 [dalej: Food in Antiquity], s. 115–131, zwłaszcza s. 116–121, 
126–127.

199 Antimus, De observatione ciborum 3.
200 Ibidem 13.
201 De sanitate tuenda 268, 13–270, 11. Cf. M. K o k o s z k o, Krótki komentarz do kilku terminów 

urobionych od rzeczownika „karyke” (καρύκη), „Przegląd Nauk Historycznych”, t. VII, 2008, nr 1, 
s. 6, przypis 6; idem, Some technical terms from Greek cuisine in classical and Byzantine literature, 
„Eos”, t. XCV, 2009, s. 270, przypis 6.

202 A. D a l b y, Flavours, s. 52, 152, 158, 161–165; L. G a r l a n d, The rhetoric of gluttony and 
hunger in twelfth–century Byzantium, [w:] Feast, fast or famine. Food and drink in Byzantium, red. 
W. M a y e r, S. T r z c i o n k a, Brisbane 2005, s. 45; M. L. R a u t m a n, op. cit., s. 95–96, 104–105.

203 A.–M. T a l b o t, Mealtime in monasteries: the culture of the Byzantine refectory, [w:] Eat, 
drink and be merry (Luke 12:19). Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A.A.M. Bryer, 
red. L. B r u b a k e r, K. L i n a r d o u, Aldershot, Hampshire 2007, s. 116, przypis 42.

204 Cf. na przykład Dioskurides, De materia medica II, 159, 1,1–4, 3; Orybazjusz, Collectiones 
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560 MACIEJ KOKOSZKO

ny pieprz biały był jedynie niedojrzałym owocem tego ostatniego gatunku, z cze
go zresztą zdawano sobie sprawę zarówno w czasach starożytnych, jak w okresie 
późniejszym. 

Pieprz był chwalony za właściwości rozgrzewające, sprzyjające trawieniu 
i produkcji moczu, przyciągające do siebie soki z organizmu, ułatwiające wydala
nie przez perspirację etc. Przyrządzano z niego wiele lekarstw, jak tzw. antidotum 
z trzech rodzajów pieprzu205, o którym pisali nie tylko lekarze, lecz także Anna 
Komnena we wspomnieniach o swoim ojcu, cesarzu Aleksym I206.

PIETRUSZKA

Pietruszka (petroselinon) była kolejnym zielem, które odgrywało istotną 
rolą w kuchni. Jej świeże lub suszone liście służyły do aromatyzowania potraw 
mięsnych i mącznych. Rzadziej używano korzenia207. Roślina ta jest często wymie
niana w recepturach zamieszczonych w „O sztuce kulinarnej”208. 

Pietruszka uważana była przez Greków za rodzaj selera. Stąd zresztą wzięła się 
jej nazwa, określająca ją jako seler skalny209. Dioskurides kojarzył ją z Macedonią, 
gdzie porastała skaliste miejsca. Nasiona jej, według niego, pachniały miło i miały 
nieco cierpki smak. Silnie aromatyzowały potrawy210. Aecjusz z Amidy pisał, że 
pietruszka ma właściwości rozgrzewające i wysuszające. Powoduje krwawienia 
miesięczne. Jest diuretyczna, lecz także nie przyczynia się do gromadzenia gazów 
w organizmie. Silniejsze działanie mają jej nasiona niż liście i łodygi211.

medicae XI, peperi, pi, 7, 1–12; Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 316, 1–5; Paweł z Eginy, Epitome, 
VII, 3, 16, 27–31.

205 M. K o k o s z k o, Medycyna bizantyńska o antidotum z trzech rodzajów pieprzu. Komentarz 
na temat jednego ze środków farmaceutycznych zastosowanych w leczeniu Aleksego I Komnena, 
[w:] Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. 
M. K o k o s z k o, M. J. L e s z k a, Łódź 2007, s. 253–264.

206 A n n a  C o m m n e n e, Alexiade XV, 11, 7, 5–15, wyd. B. L e i b, t. I–III, Paris 1967.
207 Cf. A.C. A n d r e w s, Celery and Parsley as Foods in Graeco–Roman Periods, „Classical 

Philology”, t. XLIX, 1949, s. 91–99; J. A n d r é, op. cit., s. 205; A. D a l b y, Food, s. 78; J. F r a y n, 
op. cit., s. 35; Leksykon, s. 372–373. 

208 Np. Apicjusz, De re coquinaria I, 27, 1.
209 O ile ten ostatni rósł na podmokłych terenach blisko rzek, to pietruszka występowała w górach, 

cf. M. K o k o s z k o, K. J a g u s i a k, Warzywa, s. 39.
210 Dioskurides, De materia medica III, 66, 1, 1–6.
211 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 319, 1–4.
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RUKOLA

W sałatkach używano także eudzomon. Jego gorzkawe i nieco orzechowe 
w smaku liście były często spożywane w starożytności i w okresie bizantyńskim212. 
Dzisiaj tę roślinę znamy pod nazwą rukoli lub rokietty i zaobserwować możemy 
wzrastającą jej popularność we współczesnej kuchni polskiej. Autor „O sztuce 
kulinarnej”213 poleca także jej nasiona jako przyprawę do sosów214. Na jej temat 
wypowiada się kilkakrotnie również twórca „O sztuce gospodarowania”215.

Według Aecjusza z Amidy roślina ta ma działanie rozgrzewające, jej nasiona 
zaś są afrodyzjakiem. Spożycie rukoli w zbyt dużej ilości doprowadza jednak do 
bólów głowy. Najlepiej jest więc mieszać jej liście z sałatą216.

RUTA

Peganon to po grecku nazwa ruty. Jest to roślina lecznicza, ale także przy
prawowa, której nasiona, liście i łodygi były używane do aromatyzowania dań 
mięsnych i mącznych. Ze względu na ostry, nieco pieprzowy smak używana była 
szczególnie często do sosów. Obecnie także wykorzystywana jest w kuchni śród
ziemnomorskiej217. 

Ruta była bardzo szczegółowo omawiana przez lekarzy starożytności i Bizan
cjum, gdyż uważano ją za niezwykle efektywny medykament. Pisał o niej bar
dzo szeroko Dioskurides218 oraz Galen219, a odbicie jego twierdzeń jest wido
czne w ustaleniach promowanych w literaturze medycznej Bizancjum. Widać to 
wyraźnie na kartach pism Orybazjusza220, Aecjusza z Amidy221 i Pawła z Eginy222. 
Nie odchodzą od nich także ustalenia znajdujące się w „Geoponica”223. Z infor

212 A. D a l b y, Flavours, s. 17, 140, 150, 158; idem, Tastes, s. 17, 140, 150, 158.
213 Apicjusz, De re coquinaria IX, 10, 7 etc.
214 Cf. J. B o t t é r o, The most ancient recipes of all, [w:] Food in Antiquity, s. 252; L. B r e m n e s s, 

op. cit., s. 135; A. D a l b y, Food, s. 282; idem, Flavours, s. 158, 162, 167; idem, Tastes, s. 158, 162, 
167; J. F r a y n, op. cit., s. 35; J. K o d e r, op. cit., s. 45; J. S o l o m o n, op. cit., s.116; T. S t o b a r t, 
op. cit., s. 158–159.

215 Geoponica XII, 14; XII, 26.
216 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 149, 1–4.
217 Cf. A. C. A n d r e w s, The use of rue as a spice by the Greeks and Romans, „Classical Journal”, 

t. XLIII, 1948, s. 371–373; J. A n d r é, op. cit., s. 202; L. B r e m n e s s, op. cit., s. 122; A. D a l b y, 
Food, s. 284–285; J. K o d e r, op. cit., s. 55–56; Trophai, s. 17; M. L. R a u t m a n, op. cit., s. 76; 
T. S t o b a r t, op. cit., s. 162–163.

218 Dioskurides, De materia medica III, 45, 1, 1–46, 2, 7.
219 De simplicium medicamentorum 100, 16–101, 8.
220 Orybazjusz, Collectiones medicae XII, peganon, pi, 15, 1–16, 11.
221 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 321, 1–33.
222 Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 16, 56–59.
223 Geoponica XII, 25.
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562 MACIEJ KOKOSZKO

macji tych wynika, że ruta uważana była za roślinę o silnych właściwościach 
rozgrzewających i wysuszających. Charakteryzuje się ostrym, nieco gorzkawym 
smakiem, co wskazuje na to, że rozrzedza gęste i lepkie soki. Sprzyja także usu
waniu produktów przemiany materii przez perspirację oraz drogami moczowymi. 
Stymuluje ponadto siły życiowe, stąd może być uważana za afrodyzjak. Prócz tego 
leczy wiele dolegliwości, skwapliwie wyliczonych przez medyków starożytnych 
i bizantyńskich.

SILFION

Bardzo charakterystyczną przyprawą antyku224 i Bizancjum225 był sok uzyski
wany z zapaliczki cuchnącej, Ferula asafoetida. Po grecku nazywano go silfion. 
Substancję tę przywożono wpierw z Afryki Północnej, potem226 sprowadzano rów
nież z innych krajów, np. z Armenii227. W kuchni przyprawa była zwykle dostęp
na w postaci proszku lub grudkowatej masy. Używano jej jedynie w niewielkich 
ilościach, gdyż posiadała niezwykle silny aromat. Ze względu na wysoką cenę, 
dostępna była tylko dla osób bogatych. Pozostała także w użyciu w Bizancjum, 
a obecnie stanowi popularną przyprawę również w krajach Środkowego Wschodu. 

Silfion dodawano do wielu potraw, zwłaszcza wyszukanych, np. do dania 
z mięsa ryb dorszowatych, którego recepturę odnajdujemy w „O sztuce kulinar
nej”. Po łacinie zwano je asellus, a w języku Hellenów określano mianem onis
kos. Chodzi tu o tak zwaną patinę na mleku. By ją sporządzić, należało namoczyć 
w wodzie orzeszki piniowe, następnie odsączyć je z płynu i odłożyć. Do garn
ka wkładano łodygi malw i buraków oraz pory i selery. Po ugotowaniu robiono 
z nich purée. Oddzielnie gotowano również kurczaka w kawałkach, móżdżki oraz 
kiełbaski lukańskie (loukanika). Do garnka wkładano rozdrobnione warzywa, 
kurczaki, sprawione i ugotowane móżdżki oraz połówki jaj na twardo. Do tego 
dodawano pokrojone kiełbaski wieprzowe napełnione nadzieniem à la Terencjusz, 
wątróbki drobiowe, drobno posiekane mięso ryby oniskos, meduzy228, mięso 

224 Cf. A.C. A n d r e w s, The silphium of the ancients. A lesson in crop control, „Isis”, t. XXXIII, 
1941, s. 232–236; A. A r n d t, Silphium, [w:] Spicing up the Palate. Proceedings of the Oxford 
Symposium on Food and Cookery (1992), Blackawton, Totnes, Devon [dalej: Spicing], s. 28–35; 
A. D a l b y, Silphium and asafoetida. Evidence from Greek and Roman writers, [w:] Spicing, s. 62–72; 
idem, Food, s. 29, 42, 303–304; D. R o c q u e s, Médecine et botanique. Le silphion dans l’œvre d’Ori
base, „Revue des Etudes Grecques”, t. CVI, 1993, s. 380–399.

225 A. D a l b y, Flavours, s. 229; idem, Tastes, s. 229.
226 Zwłaszcza po I w. n.e. — cf. A. D a l b y, Food, s. 303.
227 Orybazjusz, Collectiones medicae XII, silfion, sigma, 21, 1–2.
228 A. D a l b y  (Food, s. 296) sugeruje, że chodzi tu raczej o anemony morskie, w stosunku do 

których Grecy używali określenia akalefe lub knide. 
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ostryg229 i nieco świeżego sera. Wszystko to układano w naczyniu na przem
ian warstwami, a następnie posypywano uprzednio przygotowanymi orzeszkami 
piniowymi i ziarnkami pieprzu. Na kolejne poziomy składników wylewano sos 
sporządzony w następujący sposób: W moździerzu ucierano pieprz, lubczyk 
ogrodowy, nasiona selera i rzeczone silfion. Do tak powstałej masy dolewano mle
ka, a następnie doprowadzano sos do wrzenia. Do gorącego jeszcze płynu dor
zucano roztrzepane jaja, aby powstała gęsta masa. Nią polewano przygotowaną 
potrawę i stawiano na ogniu230. Po ugotowaniu dodawano świeże jeże morskie. 
Przed podaniem potrawę posypywano pieprzem231.

Silfion na stałe zagościło w rozważaniach dietetyków greckich. Na przykład 
Aecjusz z Amidy wiedział, że w produkcji omawianej substancji wykorzystywano 
sok, liście, łodygę oraz korzeń zapaliczki. Pisał, że wszystkie one mają właściwości 
rozgrzewające. Spożywane powodują powstanie w organizmie gazów232. Nadają 
się jednak znakomicie do użytku zewnętrznego233. Wypada dodać, że jego refleksje 
są zgodne z doktrynami przyjętymi jeszcze przez Dioskuridesa234 i Orybazjusza235.

TYMIANEK

Tymianek to w języku greckim thymon. Był on dobrze znany w całym ob
szarze śródziemnomorskim, gdyż rósł i rośnie dziko niemal wszędzie tam, gdzie 
ziemia była skalista i nieurodzajna. Pszczoły robiły z nektaru tymiankowego ce
niony miód. Jako roślina przyprawowa był używany do aromatyzowania potraw 
mięsnych i mącznych. Wymieniany w starożytności jako ingrediencja sosów do 
ryb236, pozostał popularny także w kuchni nowożytnej237. 

Medycyna zajmowała się nim jako rośliną niezbędną w kuracji wielu cho
rób. Dioskurides opisywał w swych rozważaniach jego wygląd. Tymianek był 
przez niego charakteryzowany jako niewielka roślinka tworząca krzaczek. Ma 
on małe liście i liczne kwiaty tworzące główki o fioletowym zabarwieniu. To 
niepozorne zioło ma jednak bardzo silne działanie medyczne. Robi się z niego 

229 Chodzi o mięczaka zwanego ostreon. Cf. M. K o k o s z k o, Bounties of Egyptian waters. A few 
comments on molluscs and other frutti di mare in dietetics and cuisine as presented in ancient and 
Byzantine Greek sources, „Eos”, t. LXXXIX, 2002, s. 287–303.

230 J. S o l o m o n, op. cit., s. 115–131, zwłaszcza s. 116, 118, 128. Cf. Ch. G r o c o c k, S. G r a i n 
g e r, A glossary to Apicius, [w:] Apicjusz, De re coquinaria, s. 360–361.

231 Apicjusz, De re coquinaria IV, 2, 13.
232 Wzmacnia więc siły żywotne i może być uznane za afrodyzjak.
233 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri I, 361, 1–5.
234 Dioskurides, De materia medica III, 80, 1, 1–6, 12.
235 Orybazjusz, Collectiones medicae XII, silphion, sigma, 21, 1–24. 
236 Apicjusz, De re coquinaria X, 2, 13.
237 Cf. A. D a l b y, Food, s. 327–328; A. D a l b y, S. G r a i n g e r, op. cit., s. 67, 81; Leksykon, 

s. 504–505; J. S o l o m o n, op. cit., s. 116, 125; T. S t o b a r t, op. cit., s. 204–205.
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napary, które usuwają flegmę z obszarów jamy brzusznej. Wywar z tymianku 
z dodatkiem miodu pomaga także cierpiącym na ortopnoję i astmę. Nadto zio
ło to usuwa opuchlizny i rozliczne inne dolegliwości. Jedzone, wzmacnia wzrok 
i w ogóle winno być polecane jako dodatek aromatyzujący do potraw238. Poglądy 
Dioskuridesa przyjęły się w świecie medycznym, podzielali je także znawcy me
dycyny w Bizancjum239. Warto dodać, że Orybazjusz podał recepturę na wino z ty
miankiem240. Nadto ziele to służyło do sporządzania specyfiku określonego przez 
niego jako thymoksalme. Oprócz posiadania wartości smakowych, thymoksalme 
leczyła żołądek usuwając z organizmu gęste soki powstałe z nie do końca strawio
nego pokarmu (omoi chymoi) oraz czarną żółć. Podawano ją osobom chorym na 
artretyzm i cierpiącym na wzdęcia241. 

*

Przedstawiony powyżej materiał w sposób oczywisty nie wyczerpuje zagad
nienia zasygnalizowanego w tytule tej pracy. Ukazuje jedynie wieloaspektowość 
i bogactwo wiedzy starożytnych i Bizantyńczyków, w której zdroworozsądko
we obserwacje i doświadczenie wielu pokoleń medyków, powiązane z doświad
czeniem sztuki kulinarnej, stworzyły idiosynkratyczny melanż, dla którego dziś 
można jedynie wyrazić podziw. Wydaje mi się nadto, że przedstawiony materiał 
uprawdopodobnia tezę postawioną na początku niniejszych rozważań, dotyczącą 
ścisłego powiązania medycyny i gastronomii. Wypada mi również wyrazić na
dzieję, że znajdzie się grono badaczy, którzy w przyszłości zajmą się tą kwestią 
bardziej dogłębnie i przedstawią polskiemu czytelnikowi całe bogactwo aromatów 
i smaków antyku i Bizancjum, a wyniki ich badań będą miały przełożenie na dzi
siejsze praktyki dietetyczne.

Aromas of the ancient and early Byzantine cuisine in medical theory  
and culinary practice

The article discusses some aromatic food additives on the basis of select medical and 
culinary sources in an attempt to demonstrate a connection between medicine and cooking, 
and thereby stress the value of medical treatises for the research in the food history of 
Antiquity and Byzantium.

The author maintains that there was a close connection between the culinary art and 
the medical science of the abovementioned period. The link developed naturally as a result 
of Hippocrates’ interest in food, which was seen by the aforementioned ancient Greek 

238 Dioskurides, De materia medica III, 36, 1, 1–2, 9.
239 Orybazjusz, Collectiones medicae XI, thymos, theta, 6, 1–4; Aecjusz z Amidy, Iatricorum li

bri I, 166, 1–20; Paweł z Eginy, Epitome VII, 3, 8, 33–34.
240 Orybazjusz, Collectiones medicae V, 25, 46, 1–47, 3.
241 Lub na astmę — cf. Dioskurides, De materia medica V, 16, 1, 1–7.
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medic as the key factor in preserving and restoring health of living creatures. Since this 
medical authority’s approach was widely accepted later on and reflected in the teachings of 
the Hippocratic school and its followers, it had a considerable impact on the development 
of medical research and thereby promoted further discussion on food. The heyday of the 
research occurred in the second part of the II c. A.D. due to the studies of Galen. He was the 
famous doctor who established the final form of the humoral theory, which was the core of 
his doctrine. Galen’s concept even more closely linked the already traditional study in food 
with the overall medical knowledge, thus enhancing the interest in proper nutritional 
practices. Galen’s followers, in turn, tended not to modify his teachings but repeated them 
continually, thereby promoting the theory in the post–Galenic era, including the whole 
period of Byzantium. As a result, medical wittings present themselves as one of the most 
informative sources that can be used by a food historian.

Subsequently, the author goes on to present basic information on selected aromas 
(basil, savory, wild leek, fennel, garum [fish sauce], mustard, cumin, coriander, dill, 
oregano, lovage, mint, pennyroyal, pepper, parsley, rocket, rue, silphion [asafetida] and 
thyme) of the Greek cuisine of the discussed period, using first and foremost the information 
preserved in chosen medical text (Dioscurides, Galen, Oribasius, Aetius of Amida, 
Anthimus and Paul of Aegina). The analysis shows a wealth of data, which, in the authors’ 
opinion, fully supports the above promoted hypothesis of a unique interaction between 
medicine and the culinary art in Antiquity and Byzantium.

Translated by Maciej Kokoszko
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RASTISLAVA STOLIČNA
Slovenská akadémia vied 
Ústav etnológie

Tradycje kulinarnej kultury Słowacji

Plemiona słowiańskie, które osiadły w regionie środkowego Dunaju w V–
VI w. n.e., należały do grup typowo agrarnych, zorientowanych na stałe osiedlenie. 
Podstawą tradycyjnego pożywienia na terenach dzisiejszej Słowacji były zatem 
potrawy i napoje, które Słowianie znali już wtedy, gdy trwale osiedli na omawia
nej ziemi a swoje wyżywienie oparli głównie na rolnictwie. Źródła archeologiczne 
z tego okresu poświadczają uprawianie zbóż: pszenicy, żyta. prosa, jęczmienia, 
owsa; roślin strączkowych: grochu, soczewicy, bobu; roślin oleistych: konopi, lnu, 
maku, rzepaku; jarzyn: rzepy, kapusty, cebuli, czosnku, marchwi, pasternaku, se
lera, rzodkiewek, a także drzew owocowych: jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, 
orzechów. Pożywienie roślinne było zawsze dopełniane zbieraniem płodów dzi
kiej przyrody: malin, poziomek, jeżyn, jagód, borówek, głogu, jarzębiny, różnych 
ziół itp.1

Słowianie poświęcali się także hodowli zwierząt, której zasięg był prawdo
podobnie szerszy, niż w późnym średniowieczu, kiedy to zaczął się pojawiać nie
dostatek pastwisk. W hodowli dominowało bydło i świnie. Stan tych ostatnich był 
uzupełniany dzięki chwytaniu młodych dzików. Świnie stanowiły największą część 
pokarmu mięsnego, udział hodowli owiec i kóz był mniejszy. Rozpowszechniony 
był także chów drobiu, zwłaszcza kur. Prawdopodobnie związki z pierwotnie ko
czowniczymi ludami: Awarami i dawnymi Węgrami, przywiodły także Słowian 
do konsumpcji koniny, przy czym niższe warstwy społeczne zwykle spożywały 
ją w późniejszych okresach. Na podstawie odnalezionych kości można ustalić, że 
w większości przypadków chodziło o mięso zwierząt, które są hodowane do dziś. 
Bydło, szczególnie rogate, było w większości przedmiotem danin płaconych eli
cie społecznej przez ludność poddaną. Stąd na obszarach wiejskich konsumowa
no częściej wieprzowinę. Rozszerzeniu chowu świń niewątpliwie sprzyjało także 
to, ze nie potrzebowały one paszy z roślin hodowlanych, lecz wystarczyło wypa
sać je w lasach bukowych i dębowych i karmić odpadkami. Także bydło było od 
wiosny do jesieni wyganiane na pastwiska na ugorach, jedynie zimą pozostawało 

1 A. B e r a n o v á, Slované, Praha 1988, s. 84–139.
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568 RASTISLAVA STOLIČNA

w pomieszczeniach. W źródłach pisanych z VIII–IX w. znajdują się już wzmianki 
o oborach, względnie o trzymaniu zwierząt w pomieszczeniach. Na ubój zwierząt 
domowych przeznaczone były zimy. Pokazują to wszystkie kalendarze od czasów 
frankijskich Karolingów. Zatem mięso było sezonowym składnikiem pożywienia. 
Najmniej jadło się go latem.

Powszechną częścią wyżywienia we wczesnym średniowieczu było także mię
so zwierząt dzikich. Od XI w. obszary leśne stały się częścią domeny królewskiej, 
a prawo łowieckie zostało uregulowane pisemnie. Liczne źródła historyczne po
świadczają także rozpowszechnione rybołówstwo, przy czym oprócz ryb łowiono 
i spożywano także raki, małże rzeczne i ślimaki. Słowianie hodowali także pszczo
ły i umieli pozyskiwać miód, który był najważniejszą substancją służącą do sło
dzenia2.

Ziarna zbóż stosownie do potrzeb mielono w kamiennych żarnach na grubszą 
kaszę lub na drobniejszą mąkę, względnie tłuczono w ręcznych lub nożnych stę
pach, wówczas ziarno traciło zewnętrzne osłony i tworzyły się krupy. W stępach 
tłuczono także nasiona roślin oleistych, z których następnie tłoczono olej, a z ma
ku także mleko. Prawdopodobnie Słowianie potrafili wytwarzać masło poprzez 
stopniowe podgrzewanie śmietany w piecu, a także twaróg, który konserwowali 
przez solenie i suszenie. Zapasy mięsa zamrażali, suszyli lub przechowywali solo
ne w beczkach.

W źródłach historycznych Słowianie często są charakteryzowani jako kon
sumenci polewek (zup), kasz i potraw kwaszonych. W dużym stopniu są to za
pewne prawdziwe informacje, albowiem także źródła etnograficzne poświadczają 
jeszcze na przełomie XIX i XX w. w krajach słowiańskich istnienie wielu potraw 
gotowanych z roślin zbożowych i strączkowych. Spośród nich najbardziej rozpo
wszechnione były kasze z prosa, krup jęczmiennych lub grochu. Kasza jęczmien
na, nazywana często jagłami (jáhli, jagli) przetrwała w menu wszystkich Słowian 
przeważnie jako potrawa obrzędowa, podawana na rozmaitych ucztach–uroczy
stościach rodzinnych. W takich sytuacjach jedzono ją polaną miodem, posypaną 
makiem i omaszczoną olejem. roślinnym.

Do oryginalnych słowiańskich potraw można zaliczyć także te, które były 
przyrządzane na gęsto w ten sposób, że ziarno stopniowo polewane wodą było 
tłuczone w stępach. Przygotowane krupy były potem zalewane w naczyniu wodą 
i zostawiane w piecu aby spęczniały. Powstawało gęste jadło, które było polewa
ne olejem roślinnym, względnie masłem, oraz przyprawiane makiem i miodem. 
Potrawa ta jest znana pod nazwą „kutia”, a najdłużej zachowała się w jadłospi
sie Słowian Wschodnich, podobnie jak „tołokno”, „tłokno”. Chodzi tu o potrawę 
sporządzaną przeważnie z owsa, przy czym ziarna były najpierw moczone, potem 
suszone w piecu aż zżółkły, a następnie tłuczone w stępie. Powstawała z tego masa 

2 T. A. R u t t k a y, Chov dobytka, lov a rybolov vo včasnom a vrcholnom stredoveku, [w:] Mäsiar
stvo a údenarstvov dejinách Slovenska, red. L. S o k o l o v s k ý, Martin 1999, s. 31–44.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



569TRADYCJE KULINARNEJ KULTURY SŁOWACJI

— „tłokno” — z niewielką ilością wody, która była solona lub słodzona miodem, 
i można ją było jeść, także na surowo. Tak przyrządzone jedzenie ze zmienioną na
zwą (talken) zapożyczyli od Słowian, na obszarach wzajemnego sąsiedztwa, także 
mieszkańcy Austrii. Częste było wśród Słowian oczywiście także spożywanie kasz 
zbożowych, które były sporządzane z kaszy manny zmielonej na grubo, zrazu nie
co prażonej na sucho i gotowanej po zalaniu wodą. Przed konsumpcją była okra
szona lub zaprawiona mlekiem, a wśród Słowian można ją znaleźć pod różnymi 
nazwami: kasza, kulaha, kulasza, czir, lemieszka, prażucha. Historycy pożywienia 
przypuszczają, że w okresach nędzy ludzie spożywali także niedojrzałe zboże, któ
re opalali w ogniu, aby pozbawić je łupin. U Słowian potrawa taka jest znana pod 
nazwą „prażmo”. Jedzono także podobnie przyrządzony i kiełkujący groch — „pu
czalkę”.

Do typowych słowiańskich potraw zaliczają się także kwaśne zalewy, które 
były spożywane jako zupy, względnie pite w celu ugaszenia pragnienia. Potrawy te 
były u Słowian powszechnie znane pod głównymi nazwami: kisiel, kwas, żur. Były 
przyrządzane przeważnie z mąki zbożowej lub otrębów, które zalewano ciepłą wo
dą i dodawano stary chleb lub kawałek skwaśniałego ciasta w celu wywołania fer
mentacji. Po pewnym czasie napój był odcedzany i można go było spożywać. Im 
dłużej napój fermentował, tym więcej zawierał alkoholu. Wtedy pito go jako napój 
orzeźwiający. Kiedy kwas był spożywany jako zupa, dodawano do niego rośliny 
strączkowe, warzywa, grzyby itp.

Podobne potrawy Słowianie potrafili sporządzać z różnych roślin. Typowym 
przykładem było użycie rośliny barszczu (Heracleum), z którego liści sporządzano 
kwaśną zupę, która nazywała się jak roślina — barszcz, borszcz. Ogólnie można 
powiedzieć, że kwaśny smak potraw, uzyskiwany dzięki fermentacji, był wśród 
Słowian bardzo lubiany3.

Już w neolicie człowiek potrafił piec prymitywne formy chleba. Wśród Sło wian 
pieczenie go przetrwało aż do XX w. Kazimierz M o s z y ń s k i  nazywał to pieczy
wo „podpłomyki”, a Lubor N i e d e r l e  — presný chl’eb4. Było to pieczywo z nie
kwaszonego ciasta z wysokim procentem wody, mające formę placków pieczonych 
w cieple rozpalonych kamieni, względnie na patelniach glinianych lub żelaznych. 
Słowianie znali także chleb i pieczywo z zakwaszonego ciasta, nawet w najodleglej
szych regionach, choć tam przyrządzali je tylko od święta, gdy tymczasem zwykle 
jedli właśnie niezakwaszone placki. Pierwotnie ciastem był właściwie chleb po
smarowany z wierzchu miodem i posypany makiem. Do pieczenia chleba i ciasta 
używano pieców. Na Bałkanach Słowianie piekli pod dzwonami piekarniczymi. 

3 K. M o s z y ń s k i, Kultura ludowa Słowian, t. I: Kultura materialna, Warszawa 1967, s. 249–
292; A. M a u r i z i o, Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym, Warszawa 1926, s, 131–
144.

4 K. M o s z y ń s k i, op. cit., s. 289; L. N i e d e r l e, Slovanské starožitnosti. Oddil kulturní, t. I, 
Praha 1911, s. 183.
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W odróżnieniu od pieczywa niezakwaszonego, ciasto na chleb musi być przy
rządzone tak, aby w nim przebiegał proces zakwaszania, dzięki czemu chleb uzy
skuje charakterystyczny smak. Fermentację zapewniano w ten sposób, że ciasto 
zawsze przygotowywano w naczyniu, w którym znajdowały się resztki już zakwa
szonego ciasta, ewentualnie wspomagano fermentację dodaniem kawałka rozmo
czonego, już upieczonego chleba. Fermentację można było wywołać także przy 
pomocy drożdży, które zostawały przy produkcji piwa, względnie dziko rosnącym 
chmielem lub młodymi liśćmi winnej latorośli. Wszystkie te praktyki przetrwały 
w tradycyjnej kuchni narodów słowiańskich aż do XX w.5

Słowianie znali też względnie dużo napojów. Oprócz mleka świeżego i zsia
dłego, pili napoje alkoholowe. Do najstarszych należą te sporządzone z soku drzew: 
brzozy i jaworu, a także miód pitny. Znany był także wyrób piwa. Ziarna zbożowe 
namoczone w wodzie były suszone, dzięki czemu uzyskiwano słód (slad, sólod), 
który był podstawą jego produkcji. Do napojów o charakterze piwa należą też kwa
sy zbożowe i chlebowe. Słowianie „poprawiali” piwo i miód pitny tzw. chmie
leniem, tj. gotowaniem szyszek chmielowych wraz z napojami, lub gotowaniem 
tychże szyszek osobno, a następnie dodawaniem wywarów z nich do napojów6.

Jedzenie zajmowało znaczące miejsce także w słowiańskich praktykach kulto
wych i wierzeniach ludowych. Ze znalezisk archeologicznych i analogii etnogra
ficznych możemy wnioskować, że do potraw rytualnych należały: drób (zwłaszcza 
koguty i kury), jaja, okrągłe kołacze, kasze z ziaren zbożowych i roślin strączko
wych, miód, mak, czosnek, pietruszka i jabłka7.

Taki obraz pożywienia Słowian możemy uznać za kulturową podstawę, z któ
rej sukcesywnie w ciągu drugiego tysiąclecia rozwinął się charakter tradycyjnego 
pożywienia na Słowacji.

*

Ludność słowiańska na obszarze Słowacji w V–IX w. weszła w kontakty z róż
nymi plemionami, np. z Awarami. Jest zatem prawdopodobne, że mogli oni przejąć 
od nich także niektóre potrawy. W końcu IX w. doszło do kontaktu z Węgrami. 
Historycy pożywienia uważają, że plemiona madziarskie, będąc koczownikami, 
preferowały pierwotnie w swym jedzeniu głównie suszone mięso i suszone kluski, 
które dobrze pasowały do ich trybu życia. Przygotowywali je do jedzenia gotując 
w wodzie w kociołku zawieszonym nad ogniskiem. Takie sporządzanie jedzenia 
w rzekomo niesprzyjających warunkach (na wolnym ogniu, z ograniczoną ilością 
podstawowych surowców i naczyń) uważane jest za podłoże, z którego powstała 
znana i ciesząca się w świecie uznaniem kuchnia węgierska. Ta ostatnia oczywiście 
przeszła stopniowo liczne zmiany, przy czym za jej najważniejszy składnik uwa

5 K. M o s z y ń s k i, op. cit., s. 249–292.
6 A. M a u r i z i o, op. cit., s. 144–149.
7 A. M. B e r a n o v á, op. cit., s. 84–139.
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ża się pozyskanie i wykorzystanie czerwonej papryki, wysuszonej i rozdrobnionej 
(Capsicum annuum convar), o różnych smakach, która jest nieodzownym składni
kiem licznych węgierskich potraw. Podstawowymi surowcami tej kuchni stopnio
wo stały się: ryby, dziczyzna, wieprzowina, drób, produkty mleczne (zwłaszcza 
wspaniała śmietana), jarzyny i przyprawy korzenne8.

Mimo rozmaitości kuchni węgierskiej, jej podstawą bywa cebula prażona na 
tłuszczu z czerwoną papryką, z którymi gotuje się lub dusi mięso. W ten sposób 
przygotowywany jest rzadszy gulasz, gęstszy perkelt i zagęszczony śmietaną pa
prykarz. Głównie te trzy potrawy przeszły także do kuchni słowackiej i wzbogaci
ły przede wszystkim sposoby przyrządzania mięsa. Trzeba jednak powiedzieć, że 
w ludowej diecie słowackiej należały one raczej do okazjonalnych9.

W połowie XII w. na Słowację zaczęli napływać koloniści z Europy Zachodniej, 
głównie z krajów niemieckich, którzy przynosili ze sobą nowe trendy w sposobach 
gospodarowania i życia, i stopniowo przekazywali je miejscowej, głównie rolni
czej ludności. W rejonie Małych Karpat osiedli np. winogradnicy, którzy na tym 
obszarze rozwinęli wyrób dobrej jakości wina. W regionie tym wino stało się nie 
tylko nieodzowną częścią pożywienia, lecz jego produkcja wywarła wpływ na cały 
kompleks gospodarowania, mieszkania, zwyczajów itp.10

Historycy pożywienia dodają i to, że koloniści niemieccy przynieśli do Europy 
Środkowej także odmienny model spożywania posiłków. Sądzi się zatem, że lud
ność przybywająca z falami tzw. kolonizacji niemieckiej miała już przyswojony 
zwyczaj jedzenia trzech posiłków dziennie, z głównym posiłkiem podawanym 
około południa i możliwym do szybkiego przygotowania śniadaniem, zatem ta
ki porządek posiłków, który przetrwał na Słowacji do czasów współczesnych11. 
Do wpływów niemieckich można dodać także liczne przejęte z języka niemieckie
go nazwy dotyczące jedzenia, które są częścią słowackiej terminologii ludowej. 
Do dziś w folklorze zachowały się nazwy pochodzenia niemieckiego, np. štricl’a 
(chleb o wydłużonym kształcie), kuch, kucheň, calta, kuglot, kreple (ciastka i pie
czywo), šifky, nudle, nočky (kluski), geršle (kasza jęczmienna), gris (kasza manna), 
žufka (zupa mleczna), putr (masło), prešburšt (salceson), pajšle (płucka), šoudra 
(szynka), šmalec (smalec, tłuszcz wieprzowy), erteple, krumple, grule (ziemniaki), 
gajst (gorzałka), kvit, brent (jajecznica), zautanc (świniobicie), drajfuz (żelazna 
podkładka pod garnki), šporheld (kuchnia), žufanka (czerpak) itd.

8 V. R a c z o v á, Pohl’ad do mad’arskej kuchynie, Bratislava 1989, s. 4–8.
9 E. K i s b á n, Népi kultúra, közkultúra, jelkép: A Gulyás, pörkölt, paprikás, Budapest 1989, 

s. 57–59.
10 Encyklopédia l’udovej kultúry Slovenska, red. J. B o t n i k, P. S l a v k o v s k ý  [dalej: EL’KS], 

t. II, 1995, s. 306.
11 E. K i s b á n, Food habits in change: The example of Europe, [w:] Food in change, red. 

A. F e n t o n, E. K i s b á n, Edinburgh 1986, s. 5.
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Jest oczywiste, że wzajemne oddziaływanie wzorców kulturowych przebiega
ło też w przeciwnym kierunku, gdy Niemcy, podczas wieków sąsiedztwa, przejęli 
do swojej kultury stopniowo wiele artefaktów pochodzenia słowackiego, w tym 
potrawy i napoje.

Kolejnym czynnikiem etnicznym, który włączył się do rozwoju ludowej kultu
ry Słowacji, była tzw. kolonizacja wołoska, trwająca od XIV do XVII w. Wołoski 
sposób hodowli zwierząt spowodował upowszechnienie na Słowacji tzw. szałaso
wego chowu owiec, z którym związana była także organizacja pracy w szałasach, 
nastawiona głównie na produkcję owczego mleka i wełny. W społecznościach 
wiejskich powstała grupa specjalistów, którzy prowadzili hodowlę i opanowali 
umiejętność wytwarzania sera, który jest głównym produktem szałasowego chowu 
owiec. Tradycyjnymi wyrobami z owczego sera są: bryndza, parzenice i oscypki12. 
Te sery, pochodzące z pasterskich regionów Europy Południowo–Wschodniej, zo
stały przyswojone na Słowacji do tego stopnia, że są uważane za składnik tradycji 
narodowych tego kraju. Bryndzové halušky, jako najczęściej przytaczana narodo
wa potrawa Słowaków, są tego najlepszym przykładem. Należy przypomnieć, że 
zarówno sama nazwa „bryndza”, jak inne określenia związane z szałasowym cho
wem owiec, np. žinčica (żętyca), kl’ag, urda, geleta, bača (baca), salaš (szałas), 
strunga należą do leksyki wołoskiej, są zatem obcego pochodzenia13.

Ostatnią większą kolonizacją zewnętrzną było przybycie Chorwatów w XVI w. 
w ramach zorganizowanej migracji ludności z terenów zagrożonych przez Turków. 
Chorwaci osiedli głównie w południowo–zachodniej Słowacji. Ze względu na ich 
bliskość językową i kulturową doszło do stosunkowo szybkiej ich asymilacji ze 
Słowakami, choć niektóre znamiona ich etnicznej identyfikacji zachowały się do 
dziś14. W ich tradycji kulinarnej zachowało się przede wszystkim preferowanie du
żej grupy potraw warzywnych, które były od nich zapożyczane przez Słowaków, 
jak np. sarmu (liść kapusty wypełniony mielonym mięsem) czy leczo.

Turecka okupacja Bałkanów i dużej części Węgier przyniosła bliższy kontakt 
Słowacji z kulturą Orientu. Po roku 1526, kiedy to wojska węgierskie zostały po
konane, zaczął się liczący 150 lat okres bezpośrednich kontaktów południowych 
regionów Słowacji z Imperium Osmańskim, który pozostawił także ślad w kul
turze ludowej. Dzięki wpływom tureckim na ziemiach słowackich pojawiły się 
nieznane wcześniej artykuły spożywcze, np. kawa, orientalne przyprawy korzenne, 
oraz nowe rośliny zbożowe: gryka, kukurydza i ryż15. 

W ciągu XVII w. na Słowacji zadomowiły się także produkty spożywcze, któ
re zostały odkryte wraz z nowym kontynentem — Ameryką. Wszystkie tzw. płody 
Ameryki w mniejszym lub większym stopniu były ludziom w Europie narzucane 

12 EL’KS, t. II, s. 285.
13 Etnografický atlas Slovenska, red. A. K o v a č e v i č o v á, Bratislava 1990, s. 20–22.
14 Encyklopédia Slovenska, t. II, 1978, s. 418.
15 V. K o p č a n, K. K r a j c o v i č o v a, Slovensko v tieni polmiesiaca, Bratislava 1983, s. 5–7.
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przez rozmaite postanowienia władz. Jedynie dzięki bardzo ostrożnemu ich upra
wianiu ludzie oswoili się z nimi i włączyli do swojego menu.

Spośród najbardziej znanych „amerykańskich” potraw, na Słowacji przyję
ły się przede wszystkim: ziemniaki, fasola, kukurydza, pomidory, papryka i dy
nia. Dla rozwoju ludowej kuchni na Słowacji największe znaczenie miało przede 
wszystkim powszechne uprawianie ziemniaków. Wiele przepisów na tzw. słowac
kie potrawy narodowe: halušky, strapačky, šúl’ance, pirohy (pierogi), harul’a, 
lokše, gemerské gul’ky itp. — nie mogą się obejść bez gotowanych lub surowych 
ziemniaków jako jednego z komponentów. Obrane, gotowane kartofle dodawane są 
w niemal wszystkich regionach Słowacji także do ciasta chlebowego, dzięki czemu 
jest ono lepsze smakowo, a zarazem ma przedłużoną trwałość. W północnych czę
ściach kraju napełniano obranymi, surowymi ziemniakami kiszki i kaszanki, np. 
droby na Liptowie. Bez przesady można powiedzieć, że ziemniaki stały się, obok 
zbóż, roślin strączkowych, mleka i nabiału, kolejnym filarem kuchni słowackiej16.

*

Kulinarne tradycje szerokich warstw ludności znajdują się często pod wpły
wem zarówno centrów kulturowych, jak innych warstw społecznych. Dla ludo
wego jadła na Słowacji w okresie Monarchii Austro–Węgierskiej była to przede 
wszystkim kuchnia mieszczańska, która czerpała inspiracje głownie z Budapesztu 
i Wiednia. Z kuchni mieszczańskiej do ludowej przedostały się potrawy bardziej 
skomplikowane w przygotowaniu, np. smażone kotlety, kotlety mielone, naleśniki, 
ciasto biszkoptowe, ale także picie kawy (głównie w bogatszych regionach). Były 
one składnikami kuchni także na słowackich obszarach wiejskich17.

Znaczący wpływ na kuchnię słowacką miał także bliski kontakt z krajami 
czeskimi, przede wszystkim po powstaniu Republiki Czechosłowackiej w 1918 r. 
Trwające wiele dziesięcioleci wspólne państwo, wspólna przestrzeń ekonomiczna 
i migracja ludzi ze Słowacji — za pracą — do Czech i odwrotnie, przyczyniały 
się do wzajemnych kontaktów kulturalnych, w tym kulinarnych. Najlepiej znanym 
przykładem tych kontaktów był ogromny wzrost spożycia ulubionego czeskiego 
napoju — piwa, które w XX w. stało się najpopularniejszym napojem alkoholo
wym także na Słowacji. Kolejnym, niemal klasycznym przykładem jest przyswo
jenie typowych czeskich knedli z mąki jako ulubionego dodatku do dań mięsnych. 
Dowodzi tego np. ankieta, która prezentuje dania na współczesnych przyjęciach 
weselnych na słowackiej prowincji. Kombinacja pieczonej wieprzowiny z knedla
mi i duszoną kapustą kwaszoną jest niemal obowiązkowym daniem już od kil
kudziesięciu lat. Spośród innych potraw, które do słowackiej kuchni popularnej 

16 R. S t o l i č n a, Zemiakové jedlá v l’udovej strave, „Slovenský národopis”, t. XXVI, 1978, 
s. 471–478.

17 M. M a r k u š, Súčasný stav bádania o l’udovej strave na Slovensku, „Slovenský narodopis”, 
t. XVII, 1969, s. 493–548.
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przedostały się z kuchni czeskiej, można wymienić np. pieczenie mięsa lub drobiu 
w sosie własnym oraz przygotowywanie tłustszych sosów: koperkowego, pomido
rowego czy ogórkowego, spożywanych z knedlami i mięsem. 

*

Kulinarne tradycje Słowacji znajdowały się, podobnie jak cała kultura w swym 
historycznym rozwoju, pod wpływem przede wszystkim trzech głównych odmian 
chrześcijaństwa: katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu.

Chrześcijaństwo, które powstało jako kosmopolityczna religia w warunkach 
starożytnego Rzymu, miało zdolność do rozpowszechniania się na ogromnych 
obszarach. Słowiańskie plemiona na terenach dzisiejszej Słowacji spotkały się 
z misjami chrześcijańskimi już w VII w. Misje te były wysyłane z obu centrów 
chrześcijaństwa: z Rzymu i Konstantynopola. Powstała w tym czasie podstawa 
rozpadu tej religii na jego wariant zachodni (katolicyzm) i wschodni (prawosła
wie). W trakcie dalszego rozwoju historycznego, gdy Słowacja stała się częścią 
państwa węgierskiego, na większości jej obszaru został zaszczepiony zachodni 
wariant chrześcijaństwa, który przyjęli władcy węgierscy. Jednak na wschodniej 
Słowacji znaczna część ludności przychyliła się do prawosławia. Jej liczba wzro
sła podczas tzw. kolonizacji wołoskiej, w której wzięła udział przede wszystkim 
ludność prawosławna. Władcy węgierscy długo tolerowali ten stan rzeczy wbrew 
wysiłkom Rzymu, dążącego do unii kościelnej. Wysiłki te zakończyły się sukce
sem dopiero w XVI–XVII w., kiedy to pod wpływ Rzymu dostała się większa ilość 
ludności wschodnich regionów Słowacji, oraz powstał i rozprzestrzenił się Kościół 
grekokatolicki. W ten sposób we wschodniej Słowacji istnieją obok siebie obrząd
ki: rzymskokatolicki, grekokatolicki i prawosławny, a do II wojny światowej licz
ną reprezentację miał także judaizm18.

Kolejną odmianą chrześcijaństwa, która włączyła się w kulturalno–historyczny 
rozwój Słowacji, był protestantyzm, który upowszechnił się w zachodniej, północ
nej i środkowej Europie przeważnie w XVI–XVII w. Spośród głównych kierunków 
reformacji na Słowacji oddziaływał przede wszystkim luteranizm, a w południo
wych regionach, zwłaszcza wśród etnicznych Węgrów, najbardziej rozpowszech
niony był kalwinizm. Po początkowej tolerancji Habsburgów wobec reformacji, 
protestantyzm na Słowacji upowszechnił się na tyle, że osiągnął przewagę. Po 
wypędzeniu Turków z Węgier w XVII w. polityka władz zaczęła się orientować 
na walkę z protestantyzmem a kontrreformacja zdziesiątkowała ruch protestancki 
na całych Węgrzech. Dopiero w 1781 r., na mocy Patentu Tolerancyjnego, religie 

18 Encyklopédia slovenska, t. III, Bratislava 1979, s. 239; J. R. B ü c h l e r, Židia na Slovensku, 
„Fragment”, t. V, 1990, s. 128–132.
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luterańska i kalwińska zostały oficjalnie uznane. W tym czasie około jedna piąta 
ludności Słowacji wyznawała te religie19.

Wiara religijna i jej poszczególne odłamy silnie oddziaływały na rozwój i cha
rakter kultury mieszkańców Słowacji. Zwłaszcza proces chrystianizacji wniósł 
i utrwalił w niej pierwiastki pochodzące z praw kościelnych, wiary i symboliki 
chrześcijańskiej. Kościół przystosował terminy największych świąt do pierwot
nych, tradycyjnych obchodów wiążących się z przesileniem zimowym i letnim 
oraz równonocą wiosenną i jesienną. Równocześnie wniósł do nich ponadetnicz
ny charakter, właściwy ideologii chrześcijańskiej. Do obrzędów rodzinnych zo
stał dołączony obowiązkowy chrzest, bierzmowanie lub konfirmacja, małżeństwo 
i pogrzeb. Do kalendarza obrzędowego Kościół wprowadził uroczystość Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek, konsekracji kościołów, nakazał też 
posty długotrwałe i jednodniowe oraz ustanowił inne obrzędy, które są związane 
z religią chrześcijańską.

Aż do dziś wyznawcy prawosławia i grekokatolicy obchodzą swoje święta we
dług starszego, juliańskiego kalendarza, który różni się od nowszego kalendarza 
gregoriańskiego, którym posługują się katolicy i protestanci tym, że jest „opóźnio
ny” — w XX i XXI w. — o czternaście dni. Także Żydzi mają swój osobny kalen
darz świąt, którego podstawą jest rok księżycowy.

Z wzajemnego oddziaływania kultury rolniczej i religijnej kultury chrześci
jańskiej stopniowo powstał, w tradycji Słowaków, jak również innych narodów 
europejskich, kolejny system kultury ze zinstytucjonalizowanymi pierwiastkami. 
Jego wspólnym rysem była symbioza pierwiastków pogańskich i chrześcijańskich, 
i przepojenie świeckiego świata ludzi (profanum) światem religijnym (sacrum)20.

W dziedzinie kulinarnej czytelny wpływ oddziaływania chrześcijaństwa prze
jawiał się głównie w charakterze potraw przyrządzanych z okazji największych 
świąt religijnych, tj. Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W wigilijnej kolacji pod 
wpływem Kościoła pojawiła się ryba, uważana za jedzenie postne, choć zwierzę
cego pochodzenia. Kościół włączył w skład kolacji wigilijnej opłatek, który formą 
i znaczeniem przypomina hostię — Ciało Pana. Do tradycji wielkanocnych zali
czył święcenie pokarmów w kościele przed ich spożyciem w samo święto. Także 
tradycja pieczenia baranka lub pieczywa została rozszerzona pod wpływem chrze
ścijaństwa, albowiem baranek symbolizował niewinną ofiarę Jezusa Chrystusa. 
Kościół ustanowił także postne okresy i dni, postanowił też, co należało uważać 
za jedzenie postne.

19 Encyklopédia slovenska, t. IV, Bratislava 1980, s. 563–564; D. P. D a n i e l, Evanjelici a sloven
ská kultúra, „Historická revue”, t. IV, 1990, s. 177–178.

20 V. F r o l e c, Kulturní prostor středni a jihovýchodní Europy: dimenze lidové kultury, „Etnologia 
europaea centralis”, t. I, 1992, s. 11–22.
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Na Słowacji najbardziej ortodoksyjna była ludność wyznania prawosławnego, 
która najdłużej zachowywała postanowienia dotyczące postów. Najdalej posuniętą 
tolerancję w sprawach jedzenia przejawiała ludność protestancka.

Ogólnie można powiedzieć, że chrześcijaństwo, podobnie jak procesy etnicz
ne i społeczne przebiegające na Słowacji w ostatnim tysiącleciu, bardzo wyraźnie 
wpłynęło na sposób odżywiania się ludzi i wprowadziło do niego liczne pierwiast
ki, które zostały przyswojone na tyle, że współcześnie są uważane za tradycyjną 
„warstwę” kuchni tego kraju.

(tłum. Jacek Adamczyk)

Traditions of the Culinary Culture of Slovakia

The author attempts to give an overview of the history of the cuisine on Slovak 
territories, from the times of the first Slavonic settlements to date. R. Stolična views this 
development as a successive introduction of “layers” of culinary customs, related to the 
consecutive waves of settlers, or the entry of new cultural trends. The cuisine of the early 
medieval Slavs constituted the original “layer”. It encompassed primarily agricultural 
products, predominantly cereals, but also vegetables, fruit, milk, meat of domesticated 
(chiefly cattle and pigs) and wild animals, and various forest “fruit” and herbs. The chief 
food products consumed by the Slavs were bread, different kinds of groats, and broths. 
Although sour was the most characteristic taste at the time, one also would encounter sweet 
dishes (sweetened with honey). The most popular drink, apart from water, was beer.

During the early Middle Ages and in the early modern period this cuisine was 
consecutively enriched by the influences of incoming peoples: Hungarians (9th and 10th 
centuries; with time a strongly evolving cuisine, the most characteristic dishes of which 
were based on fried onion and red peppers), Germans (from the 12th century; wine cultures; 
the custom of eating three meals a day; various dishes characteristic for the German 
cuisine), Vallachians (14th–17th century; cheese obtained from milk of the sheep bread in the 
mountains), and Croatians (16th century; large group of vegetable dishes). From the 16th 
century onwards, the Slovak cuisine started to include oriental dishes (coffee, buckwheat, 
maize, rice), and from the 17th, also these which were brought over from the recently 
discovered continents, chiefly America (predominantly the potato). In the 19th century, the 
Slovak cuisine was influenced by bourgeois culinary models, which came mainly from 
Budapest and Vienna, while the 20th century was notable for the inclusion of Czech 
specialities (beer, knödel).

Religious beliefs were always an important factor in the forming of the cuisine on 
Slovak territories. During the pre–Christian times, products like poultry, eggs, large kalachs, 
some kinds of groats, honey, poppy seeds, garlic, parsley and onion, had ritual significance. 
The introduction of Christianity resulted in the custom of fasting, and in the appearance of 
major Christian feasts with their characteristic dishes. Slovak territories remained 
predominantly under the influence of Western Christianity (Catholicism, Protestantism), 
but in the eastern part of the discussed lands one must also acknowledge the impact of the 
Eastern Christians. The Jewish population had its own cuisine, with its typical dishes.Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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Jeszcze posiłek czy już obżarstwo?
Kluniacko–cysterski dwugłos o jedzeniu i piciu w klasztorach

W Kanie Galilejskiej, gdy łaskawy Jezus uczestniczył w pewnym weselu,
ucztujący nie byli, jak sądzę, karmieni jałowymi jarzynami i papkami ze zboża,

lecz raczej wspaniałymi i rozmaitymi daniami1

(Hugon z Amiens)

„Tymczasem zaś podaje się jedno danie za drugim, a zamiast mięsa, którego 
jako jedynego się nie je, nakłada się podwójne porcje wielkich ryb” — przedsta
wiał posiłek w Cluny św. Bernard z Clairvaux, zauważając przy tym, że „wszyst
ko przygotowuje się z tak wielką dbałością i sztuką kucharzy, efektem tego jest 
to, że podniebienie nęcone jest nowymi przyprawami, stopniowo odzwyczaja się 
od znanych, pragnąc wciąż pożądliwie cudzoziemskich nektarów, jakby dotąd po
ściło”, lecz nawet więcej: „brzydną nam proste dania, jakie stworzyła natura [...] 
łakomstwo wzgardziwszy naturalnymi rzeczami, nęcone jest jakimiś uwodziciel
skimi smakami”. Z całą pewnością Bernard przesadzał w ironii i nie miał racji 
oskarżając kluniackich mnichów o tak wielką niepowściągliwość czy wręcz obżar
stwo: „przypisujesz mnichom nieumiarkowanie z powodu wielu podawanych dań, 
przygotowanych dzięki pilnej sztuce kucharzy, jakby mądry człowiek nie mógł 
bez obżarstwa skosztować nieco urozmaiconych i właściwie dobranych potraw” 
— ripostował Bernardowi jeden z kluniackich dostojników i zaufany opata Piotra 
Czcigodnego, Hugon z Amiens2. Przytoczone tu fragmenty z kluniacko–cysterskiej 

1 In Cana Galilee cum in quibusdam nuptiis benignus Iesus adesset, non puto siccis oleribus et 
farreis polentis, sed splendidis potius et multimodis cibis pastos esse conuiuas, w: H u g o  d’ A m i e n s, 
Reprehensio libelli abbatis Clare Vallis quem ipse edidit generalliter contra monacos 6, wyd. 
A. W i l m a r t, [w:] idem, Une riposte de l’ancien monachisme au manifeste de saint Bernard, „Revue 
bénédictine”, t. XLVI, 1934, nr 2–3, s. 317, przekł. E. B u s z e w i c z, vide przypis 2.

2 Interim autem fercula ferculis apponuntur, et pro solis carnibus, a quibus abstinetur, grandia 
piscium corpora duplicantur. [...] Tanta quippe accuratione et arte coquorum cuncta apparantur. [...] 
Palatum quippe, dum novelis seducitur condimentis, paulatim dissuescere cognita consuevit, et ad 
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dysputy z lat dwudziestych XII stulecia bardzo dobrze wprowadzają w zagadnie
nie stosunku do jedzenia i picia w monastycznej tradycji. Trudno zresztą znaleźć 
kwestię bardziej drażliwą i jednocześnie częściej poruszaną, niż właśnie pożywie
nie, obok ubioru i milczenia. Niemal wszyscy reformatorzy życia monastycznego 
w ciągu średniowiecza — i nie tylko wówczas — stawiali w centrum swej działal
ności i reformatorskich wysiłków wspomniane kwestie uważając, że praktyki im 
współczesne w znacznym stopniu oddaliły się od pierwotnych ideałów, a mnisi po
padli w gnuśność i rozprężenie obyczajów. Oczywiście obie strony — tak reforma
torzy jak zwolennicy zachowania staus quo — oskarżały się wzajemnie, przytacza
jąc swe racje oraz dowodząc, że to właśnie strona przeciwna odeszła od tradycji, 
podążając za wymyślonymi i niebezpiecznymi nowinkami, jakich wcześniej nie 
znano i nie praktykowano. Przy czym strony chętnie sięgały po rozmaite, często 
wyszukane figury retoryczne, zwykle wyolbrzymiając i przerysowując praktyki 
swych adwersarzy3. W rezultacie powstało wiele, niekiedy bardzo gwałtownych 
i kąśliwych tekstów polemicznych, w których, jak choćby w tych dotyczących klu
niatów i cystersów, stosunek do stroju i pożywienia staje się pretekstem do dys
kusji nad rolą oraz interpretacją tradycji, jej ciągłości, a jednocześnie możliwości 
adaptacji do zmieniających się okoliczności.

Rzecz jasna, temat pożywienia mnichów pasjonował nie tylko średniowiecz
nych reformatorów i ich antagonistów; od dawna budzi też zainteresowanie badaczy 
historyków i archeologów zarówno polskich, jak zagranicznych, podejmujących 
rozmaite aspekty tego zagadnienia, począwszy od prób ustalenia monastycznego 
menu, opisu zastaw stołowych, wyposażenia kuchni i refektarzy, poprzez regulacje 
prawne, rolę postu aż po symboliczny i religijny wymiar klasztornego posiłku4. 

succos extraneos, veluti adhuc ieiunium, avide renovatur in desideria. [...] Quia enim puras, ut eas 
natura creavit, epulas fastidimus, dum alia aliis multifarie permiscentur, et spretis naturalibus, quos 
Deus indidit rebus, quibusdam adulterinis gula provocatur saporibus, transitur nimirum meta neces
sitatis, sed necdum delectatio superatur, ś w. B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia ad Guillelmum 
abbatem IX, 20, wyd. J. L e c l e r c q, [w:] Opere di san Bernardo, t. I: Trattati, red. F. G a s t a l d e l l i, 
Milano 1984, s. 192–194. Odpowiedź kluniatów wyrażona przez Hugona z Amiens: Pro multis appo
sitis ferculis et sedula coquorum arte confectis intemperantiam monachis uideris ascribere, quasi non 
possit sapiens de diuersis et accurate compositis epulis sine uoracitatis uicio paucula degustare, 
H u g o  d’ A m i e n s, Reprehensio 6, [w:] Une riposte de l’ancien monachisme, s. 317. Teksty w przeTeksty w prze
kładzie polskim cytuję za: Polemika kluniacko–cysterska z XII w. Bernard z Clairvaux, Apologia do 
opata Wilhelma z Saint–Thierry, Piotr Czcigodny, List 28 do Bernarda z Clairvaux, Hugon z Amiens, 
Apologia, Traktat pewnego opata, mnich Idung, Dysputa dwóch mnichów, przekł. E. B u s z e w i c z, 
red. nauk. i wstęp T. M. G r o n o w s k i, Źródła Monastyczne, 55, Kraków 2010, s. 132, 263.

3 Na aspekt satyryczny polemicznych traktatów, zwłaszcza św. Bernarda zwraca uwagę 
J. L e c l e r c q, Miłość nauki i pragnienie Boga, przekł. M. B o r k o w s k a, red. nauk. J. A. S p i e ż, 
Źródła Monastyczne, 14, Kraków 1997, s. 162–163; J. L e c l e r c q, Aspects littéraires de l’oeuvre de 
saint Bernard, „Cahiers de civilisation médiévale. Xe–XIIe siecles”, t. I, 1958, s. 444–450; idem, 
Nouveaux aspects littéraires de l’oeuvre de saint Bernard, ibidem, t. VIII, nr 3–4, 1965, s. 299–326.

4 Z obszernej literatury vide A. D a v r i l, É. P a l a z z o, La vie des moines au temps des grandes 
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W historiografii polskiej wątek ten podjęła m.in. Maria D e m b i ń s k a, analizu
jąc kwestie wyżywienia oraz posiłków postnych i pokutnych, spożywanych przez 
mnichów we wczesnym średniowieczu, wykorzystując głównie zachowane tek
sty normatywne, w tym reguły przedbenedyktyńskie, penitencjały, samą regułę 
św. Benedykta oraz późniejsze pisma ją komentujące5. W poniższym tekście sku
piam się zasadniczo na kwestii pożywienia i napoju, dyskutowanej przez cyster
sów i kluniatów, nie podejmując tu innych wątków związanych choćby ze strojem, 
jego krojem, kolorem czy materią, z jakiej został wykonany6. Podobnie nie przed
stawiam całej ewolucji zagadnienia monastycznego stosunku do pożywienia, co 
zarysowała w cytowanych artykułach Dembińska, ograniczając się do zwrócenia 
uwagi na niektóre, jak się wydaje, istotne kwestie.

abbayes (Xe–XIIIe siècles), Paris 2000, s. 97–104; kwestii pożywienia w klasztorach poświęcone 
było sympozjum w Lille w 2003 r., spośród opublikowanych materiałów z tego sympozjum vide 
zwłaszcza artykuły: S. R a c i n e t, Les prescriptions concernant l’alimentation et la boisson dans les 
règles monastiques médiévales (jusqu’à la règle de saint Benoît), [w:] Production alimentaire et lieux 
de consommation dans les établissements religieux au Moyen Âge et à l’époque Moderne, red. 
B. C l a v e l, „Histoire médiévale et archéologie”, t. XIX, 2006, s. 3–7; P. B r u d y, Fonctions alimen
taire et spirituelle du réfectoire monastique. Quelques réflexions sur deux images sculptées de la porte 
du réfectoire de l’abbaye bénédictine de Saint–Aubin à Angres (XIIe siècle), ibidem, s. 9–22; 
A. B a r d e l, R. P e r e n n e c, Les cuisines et le réfectoire de l’abbaye de Landévennec (Finistère), 
ibidem, s. 23–46. G. A r c h e t t i, Infundit vinum et oleum. Olio e vino nella tradizione monastica, [w:] 
Olio e vino nell’alto Medioevo, Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, 54, t. II, Spoleto 2007, s. 1099–1203; C. C a b y, Abstinence, jeûnes et pitances dans le mo
nachisme médiéval, [w:] Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de l’Antiquité à la Re
naissance. Actes, red. J. L e c l a n t, A. Va u c h e z,  M. S a r t r e, Paris 2008, s. 271–292, gdzie dalsza 
literatura. Wymiar symboliczny przedstawia w klasycznej już pracy C. W. B y n u m, Holy feast and 
holy fast. The religious significance of food to medieval women, Berkeley 1987, s. 32 nn.; zagadnienie 
postu w monastycznej tradycji przedstawia A. d e  Vo g ü é, Kochać post. Doświadczenie monastycz
ne, przekł. M. K o b i a l k a, Kraków 2010. Bardzo interesującym studium archeologicznym, odnoszą
cym się do okresu wcześniejszego, lecz podejmującym kwestie pożywienia oraz kuchni w klasztorach 
jest monografia: Y. H i r s c h f e l d, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, 
przekł. i red. naukowa K. T w a r d o w s k a, przedmowa E. W i p s z y c k a, Źródła Monastyczne, 53, 
Kraków 2010, s. 158–175 (na temat pożywienia) oraz 287–294 (odnośnie do kuchni i refektarza).

5 M. D e m b i ń s k a, Wyżywienie mnichów według reguły benedyktyńskiej we wczesnym średnio
wieczu (VI–XI w.), „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 32, t. XVI, z. 2, Warszawa 
— Poznań 1987, s. 57–78; eadem, Pożywienie postne i pokutne mnichów we wczesnym średniowieczu 
(V–XI w.), KHKM, t. XXIII, 1985, nr 4, s. 367–381; i oczywiście podstawowe studium tej autorki: 
Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1963.

6 Vide znakomity szkic: G. M. C a n t a r e l l a, Strój monastyczny — jego początki i symbolika, 
[w:] idem, Comites aulae coelestis. Studia z historii, kultury i duchowości Cluny w średniowieczu, 
przekł. A. H a a s e  [i in.], red. T. M. G r o n o w s k i, K. S k w i e r c z y ń s k i, Źródła Monastyczne, 47, 
Kraków 2009, s. 327–349. Na temat strojów piszę też w komentarzu do dzieła mnicha Idunga, Dysputa 
dwóch mnichów, [w:] Polemika kluniacko–cysterska z XII w., s. 471, przypis 281.
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Wyrzeczenia w materii jedzenia i picia były integralną częścią monastyczne
go ideału już od samych początków. Były istotnym narzędziem do walki mnicha 
z namiętnościami i atakami złego ducha7. Stąd w literaturze monastycznej pełno 
jest przekazów o świętych ojcach pożywiających się daktylem czy sucharkiem mo
czonym w słonej wodzie raz na kilka dni, albo — zwłaszcza w okresie Wielkiego 
Postu — o pewnym mnichu, „który przebył post czterdziestodniowy o jednej miar
ce soczewicy i jednym kubku wody”8. Niekiedy mamy wręcz do czynienia z praw
dziwym prześciganiem się w postnych (i nie tylko) praktykach, a jeden z eremitów 
miał pochwalić się innemu, że „odkąd został pustelnikiem, nie widziało go słońce 
jedzącego”9. Jednak stosunkowo szybko uświadomiono sobie, że samo ogranicze
nie ilości pokarmu i napoju, choć ważne, nie stanowi jeszcze o istocie postu, nie
kiedy wręcz może przynieść przeciwne efekty: „jeśli pilnie przestrzegacie postów, 
nie nadymajcie się z tego powodu; a gdybyście się mieli pysznić, to już raczej jedz
cie mięso. Bo pożyteczniej człowiekowi jeść mięso niż pysznić się i nadymać”10. 
Zatem, mimo powracających okresowo tendencji do rozmaitych ekstremów, wy
pracowano umiarkowaną raczej praktykę postnych wyrzeczeń, akcentując nie tyl
ko aspekt cielesnego umartwienia, ile raczej opanowanie i poskromienie własnej 
woli, gniewu, czy pragnienia próżnej chwały11. Akceptując umiarkowaną praktykę 
postu monastyczni legislatorzy z VI w. — jak choćby św. Benedykt — wykaza
li się rozsądkiem i poczuciem rzeczywistości, uwzględniając przy tym pory roku 

7 Można by przykładowo zacytować jedną z rad dla ascetów niejakiego Hyperechiosa: „Mocą 
dziewictwa jest powstrzymywanie się od pokarmów” w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. III, Zbiory 
etiopskie (wybór). Mniejsze zbiory greckie. Zbiory łacińskie, przekł. S. K u r, M. R y m u z a, M. S t a 
r o w i e y s k i, red. M. S t a r o w i e y s k i, Źródła Monastyczne, 56, Kraków 2011, nr 19a[18], s. 162.

8 Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. I: Gerontikon. Księga Starców, przekł. M. B o r k o w s k a, wstęp 
E. M a k o w s k a, E. W i p s z y c k a, M. S t a r o w i e y s k i, red. M. S t a r o w i e y s k i, Źródła Mo
nastyczne, 4, Kraków 2007, abba Paweł Prostak, nr 3 (796), s. 430. Oczywiście trzeba mieć świado
mość różnych trudności interpretacyjnych jakie stawia przed nami literatura z kręgu apoftegmatów, 
podobnie jak hagiografia, i należy je traktować ostrożnie jako źródła do rekonstrukcji życia pierw
szych mnichów. Same apoftegmaty z cytowanej tu kolekcji alfabetycznej spisano zapewne pod koniec 
V w. w środowisku palestyńskim dokąd wyemigrowała część mnichów po zniszczeniu przez beduiń
skich koczowników monastycznej osady Sketis (w Dolnym Egipcie). Stąd wyraźnie pobrzmiewa 
w tych tekstach tęsknota za pierwotną gorliwością, trochę niczym nostalgia za utraconą ojczyzną. 
Cf. W. H a r m l e s s, Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu, 
przekł. M. H ö f f n e r, Kraków 2009, s. 194, 202–204.

9 Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. I, abba Kasjan, nr 4 (430), s. 300.
10 Ibidem, abba Izydor kapłan, nr 4 (412), s. 288. Czy podobne pouczenie z cytowanego wcze

śniej zbioru Hyperechiosa: „Lepiej jest jeść mięso i pić wino, a nie pożerać obmową ciało bliźniego”, 
[w:] Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. III, nr 144 (921), s. 178.

11 „Wszystkiego tego próbowali Ojcowie [czyli postnych wyrzeczeń], jak mogli, i ostatecznie 
stwierdzili, że najlepiej jest jeść codziennie, ale niewiele: Więc przekazali nam tę królewską drogę, 
która jest łatwa”, w: ibidem, t. III, abba Pojmen, nr 31 (605), s. 382.
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i rodzaj pracy wykonywanej przez mnichów12. Reguła św. Benedykta, która w cza
sach karolińskich stała się powszechnie obowiązującą w klasztorach Cesarstwa, 
ustanowiła, przynajmniej w ogólnych zarysach, dość wyważone przepisy dotyczą
ce ilości pożywienia i napoju. W trzech rozdziałach swej reguły: 39. „O mierze 
posiłku”, 40. „O mierze napoju” oraz 41. „O porach posiłków”, Prawodawca za
chodniego monastycyzmu omawia najistotniejsze zagadnienia związane z mona
stycznym stołem. Zastrzega przy tym jednak, że przepisy te ustanawia z „pew
nymi zastrzeżeniami [...] i biorąc pod uwagę niedomagania różnych braci”, gdyż 
(tu cytuje zdanie św. Pawła:) „każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, 
a drugi taki”13. Podejmowanie wielu szczegółowych decyzji pozostawia przełożo
nemu danej wspólnoty, co w praktyce dość często mogło wiązać się z rozwiąza
niami przyjętymi w poszczególnych klasztorach, czyli miejscowymi zwyczajami 
(consuetudines). W sumie można uznać, że tylko trzy zasady mają być niezmienne 
dla wszystkich: mnisi powinni jadać posiłki wspólnie, traktując wspólny stół ja
ko istotne uzupełnienie liturgii14, nie powinni zaś (poza dziećmi i chorymi) jadać 
mięsa zwierząt czworonożnych, oraz aby „nie dochodziło nigdy do przesytu czy 
braku umiaru”15. W tym względzie, jak i w większości swych zarządzeń, Benedykt 
zasadniczo trzyma się zasad wypracowanych już i przyjętych w jego czasach16. 
Choć karolińskim reformatorom, przede wszystkim św. Benedyktowi z Aniane, 
udało się zrealizować ideę una regula, to jednak druga część ich zamysłu — wpro
wadzenie we wszystkich klasztorach również una consuetudo — zdecydowanie 
się nie powiodła. Ostatecznie klasztory, zachowując każdy w ogólności regułę św. 
Benedykta, pozostały przy własnych zwyczajach17. To właśnie niejako zaciążyło 
na dalszej historii zachodniego monastycyzmu sprawiając jednocześnie, że pobli

12 Cf. A. d e  Vo g ü é, Kochać post, s. 83.
13 Ś w.  B e n e d y k t, Reguła, przekł. A. Ś w i d e r k ó w n a, wyd. 5, Kraków 2010, s. 72 nn.; 

1 Kor 7,7; cf. też M. D e m b i ń s k a, Wyżywienie mnichów według reguły benedyktyńskiej, s. 61–62.
14 Jedną z kar za popełnione wykroczenia było pozbawienie prawa do wspólnego posiłku, 

Ś w.  B e n e d y k t,  Reguła, 43,15, s. 78: „Gdyby się nie poprawił, należy zabronić mu udziału we 
wspólnym posiłku. Będzie jadł sam, pozbawiony towarzystwa wszystkich braci, nie dostanie też swo
jej porcji wina, aż się poprawi i za swój błąd zadośćuczyni”. Podobnie surowo przypomniano: „Niechaj 
nikt się nie waży jeść coś lub pić przed wyznaczoną porą posiłku albo po niej”, ibidem 43,18. Vide też 
na temat „oficjum” stołu oraz wymiaru symbolicznego i liturgicznego: S. B o u l c’ h, Le repas quoti
dien des moines occidentaux du haut Moyen Age, „Revue belge de philologie et d’histoire”, t. LXXV, 
1997, nr 2, s. 296–326, zwłaszcza 323 nn.

15 Ś w. B e n e d y k t, Reguła 39,11, 40,5, s. 73–74.
16 Widać to zresztą z zestawienia reguł, które sporządził B e n e d y k t  z  A n i a n e, Concordia 

regularum, rozdz. 48. De mensura ciborum, wyd. P. B o n n e r u e, Corpus christianorum. Continuatio 
mediaeualis, 168, Turnhout 1999, s. 409 nn.

17 Cf. J. S e m m l e r, Benedictus II: una regula — una consuetudo, [w:] Benedictine culture 750–
1050, red. W. L o u r d a u x, Louvain 1983, s. 1–49; cf. też idem, Die Beschlüsse des Aachener Konzils 
im Jahre 816, „Zeitschrift für Kirchengeschichte”, t. LXXIV, 1963, s. 15–73.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



582 MICHAŁ TOMASZ GRONOWSKI OSB

skie niekiedy klasztory różniły się od siebie praktykami18; co czasem prowadziło 
do różnych, niekiedy wręcz humorystycznych nieporozumień.

Polemika, która rozgorzała w latach dwudziestych XII w. pomiędzy kluniac
kimi mnichami, a reprezentującymi nową gorliwość cystersami, wyrażana piórami 
opatów — Piotra Czcigodnego i Bernarda z Clairvaux, wpisuje się we wspomnia
ny wyżej pewien dyskurs odmienności zwyczajów. Obie bowiem strony odwoły
wały się do tej samej reguły, obie były również przekonane, że przestrzegają ją jak 
najwierniej, i obie twierdziły, że to właśnie strona przeciwna jest tą, która od wier
ności regule odeszła, wprowadzając nowe i nieznane dotąd zwyczaje19. Spośród 
różnych wątków przewijających się w polemice, zwracają na siebie uwagę kwestie 
pożywienia i picia, zwłaszcza, że obie strony nie szczędziły sobie złośliwości.

W swej „Apologii” adresowanej do Wilhelma, opata benedyktyńskiego klasz
toru w Saint–Thierry (koło Reims), Bernard osobne dwa rozdziały („O biesiado
waniu” i „O piciu”) poświęca właśnie krytyce zbytków stołu. Jego zarzuty są bar
dzo mocne. „A jakże to — zaczyna św. Bernard — przestrzegają Reguły tacy [czyli 
kluniaci], którzy [...] jako zdrowi odżywiają się mięsem albo tłuszczem z mięsa, 
spożywają trzy lub cztery gotowane potrawy dziennie, czego Reguła zabrania20 
[...] wiele wreszcie odmieniają według własnego upodobania”. Jednym słowem 

18 To właśnie zwyczaje precyzowały wiele z praktyk, vide np. L. M o r e l l e, La liste des repas 
commémoratifs offerts aux moines de l’abbaye de Corbie (vers 986/989), „Revue belge de philologie 
et d’histoire”, t. LXIX, 1991/1992, s. 279–299. Przegląd badań dotyczących problematyki consuetudi
nes zawierają zwłaszcza dwa obszerne tomy: From Dead of Night to End of Day. The medieval cusThe medieval cus
toms of Cluny / Du cœur de la nuit à la fin du jour. Les coutumes clunisiennes au Moyen Age, red. 
S. B o y n t o n, I. C o c h e l i n, Disciplina monastica, 3, Turnhout 2005 oraz Regulae — Consuetudines 
— Statuta. Studi sulle fonti normative degli ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo, red. 
C. A n d e n n a, G. M e l v i l l e, Atti del I e II Seminario internazionale di studio del Centro italo–te
desco di storia comparata degli ordini religiosi, Vita regularis, Abhandlungen, 25, Münster 2005. 
Syntetyczną typologię przedstawia D. I o g n a – P r a t, Moines et chanoines: règles, coutumiers et 
textes liturgiques, [w]: L’histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Age: guide de recherche 
et documents, red. A. Va u c h e z, C. C a b y, L’atelier du médiéviste, 9, Turnhout–Paris 2003, s. 71–78.

19 Szerzej o kontekście i przebiegu polemiki piszę w: Stare ideały, nowe czasy... Cluny i Cîteaux 
w XII wieku. Z dziejów pewnej kontrowersji, [w:] Polemika kluniacko–cysterska z XII w., s. 13–68 oraz 
Wierność tradycji — Cluny w kontekście polemiki z cystersami w XII wieku, KH, t. CXVII, 2010, 4, 
s. 45–64; z ważniejszych opracowań warto tu wskazać studia: A. M. P i a z z o n i, Crisi monastica 
e polemica tra cisterciensi e cluniacensi. Alcune voce di monaci, „Benedictina”, t. XXIX, 1982, s. 91–
122, 405–436; A. H. B r e d e r o, Cluny et Cîteaux au douzième siècle. L’Histoire d’une controverse 
monastique, Amsterdam 1985 oraz G. M. C a n t a r e l l a, Diversi sed non adversi. Równowaga — za
chwiania — nowa równowaga — w instytucjach kościelnych XII wieku, [w:] idem, Comites aule coe
lestis. Studia z historii, kultury i duchowości Cluny w średniowieczu, przekł. A. H a a s e  [i in.], red. 
M. T. G r o n o w s k i, K. S k w i e r c z y ń s k i, Źródła Monastyczne, 47, Kraków 2009, s. 605–628, 
gdzie dalsza literatura.

20 Liczbę dań określa święty Benedykt: „dwie potrawy gotowane powinny wystarczyć wszystkim 
braciom; jeśli są także owoce albo świeże jarzyny, można dodać i trzecią”, Ś w.  B e n e d y k t, Reguła, 
39,3, s. 72.
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wytacza najcięższe oskarżenia dotyczące nieumiarkowania. Choć Bernard szyb
ko łagodzi pierwszy zarzut — jedzenie mięsa — wytykając już tylko „podwójne 
porcje wielkich ryb”21, jednak kontynuuje i szeroko rozwija wątek niepowściągli
wości, dziwiąc się przy tym: „skąd mogło się zagnieździć u mnichów [oczywiście 
w Cluny] takie nieumiarkowanie w biesiadach i w piciu”? dodając jednocześnie, że 
„podczas posiłku tyle uszu karmi się plotkami, ile gardeł daniami”22. Stanowiło to 
kolejne wykroczenie przeciw regule, która polecała spożywanie posiłków w mil
czeniu przy lekturze stosownego tekstu23. Jak widać mnisi w Cluny zwyczajnie 
folgują swym potrzebom kulinarnym, tak przez ilość, jak jakość czy sposób przy
rządzenia serwowanych dań. Bernard zresztą nie pozostawia złudzeń i skrupulat
nie wylicza wszelkie nadużycia: łakomstwo, zamiłowanie do wyszukanych potraw, 
napojów i przypraw. Wszystko to ma służyć nie tyle pokrzepieniu ciała i zaspo
kojeniu głodu, co dogodzeniu rozkoszom podniebienia: „Dba się wreszcie o to, 
aby sama jakość rzeczy tak się przedstawiała na zewnątrz, aby nie mniej ucie
szyć wzrok niż smak”24. Albowiem, zdaniem opata Clairvaux, czemu ma służyć 
w klasztorze praktyka podawania w święta: „wina zaprawionego miodem i wonny
mi proszkami? Czyż powiemy, że i to się czyni z powodu choroby żołądka? Ja zaś 
twierdzę, że służy to nie czemu innemu, jak tylko temu, aby pić więcej lub smacz
niej”25. Co prawda reguła nie zabraniała mnichom picia wina26 (jak to było w przy

21 Ś w.  B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia ad Guillelmum abbatem VI, 12: At, inquiunt, quo
modo Regulam tenet, qui [...] sani carnibus seu cranium pinguedine vescuntur, tria vel quattuor pul
mentaria una die, quod Regula prohibit, admittunt [...], multa denique pro libitu suo vel mutant, vel 
augent, vel minuunt? Tekst polski: Polemika kluniacko–cysterska z XII w., s. 121–122, vide przypis 1; 
dalej cytowane numery rozdziałów odnoszą się do wydania łacińskiego Apologii, a numery stron — 
do przekładu polskiego.

22 Miror etenim unde inter monachos tanta intemperanta in comessationibus et potationibus, ibi
dem, VIII, 16, s. 128. Inter prandendum quantum fauces dapibus, tantum aures pascuntur rumoribus, 
ibidem, IX, 19, s. 131.

23 Ś w. B e n e d y k t, Reguła 38,5: „Powinna być zupełna cisza, aby nigdzie nie było słychać żad
nego szeptu ani głosu, oprócz głosu samego lektora”.

24 Ś w. B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia ad Guillelmum abbatem IX, 20: Ipsa deinde quali
tas rerum talis deforis apparere curator, ut non minus aspectus quam gustus delectetur, s. 133.

25 Ibidem, IX, 21: Quale est autem illud, quod nonnula monasteria ex more observare dicuntur, in 
magnis videlicet festis vina delibuta melle, pigmentorum respersa pulveribus, in conventu bibere? 
Numquid et hoc fieri dicemus propter infirmitatem stomachi? Ego vero ad nihil aliud valere video, 
nisi ut vel amplius bibatur, vel delectabilius, s. 134. Bernard, wspominając słabość żołądka, czyni aluBernard, wspominając słabość żołądka, czyni alu
zję do zdania św. Pawła z Listu do Tymoteusza (1 Tm 5,23), zalecającego Tymoteuszowi właśnie 
z tego powodu picie wina.

26 Ś w. B e n e d y k t, Reguła 40,6, s. 74: Czytamy wprawdzie, że picie wina w ogóle mnichom nie 
przystoi, ale skoro w naszych czasach nie można o tym mnichów przekonać, zgódźmy się przynaj
mniej na to, że należy pić mało, a nie aż do przesytu. Komentarz do tego zdania, z nakreśleniem ewo
lucji stosunku do wina w tradycji monastycznej, vide G. A r c h e t t i, Infundit vinum et oleum. Olio 
e vino nella tradizione monastica, s. 1137 nn.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



584 MICHAŁ TOMASZ GRONOWSKI OSB

padku jedzenia mięsa), zatem Bernard wprost nie może tego faktu wykorzystać 
w charakterze zarzutu przeciwko kluniatom. Podobnie zresztą używanie przypraw 
czy dodatków mogło być tolerowane, o ile nie miało służyć sprawianiu przyjem
ności, by przytoczyć tu wyważoną opinię bliskiego przyjaciela św. Bernarda, ad
resata „Apologii”, Wilhelma z Saint–Thierry: „co do przypraw, błagam, wystarczy 
doprawdy tyle, żeby nasze potrawy nadawały się do jedzenia, a nie wywoływały 
pragnienia jedzenia czy dostarczały przyjemności”27. Dlatego opat Clairvaux znów 
odwołuje się do przerostu tej praktyki, czyli przesadnego stosowania dodatkowych 
przypraw, nie tyle nawet podnoszących walory smakowe i węchowe, ile pobudza
jących dalszy apetyt. Uznaje to za wyraźne nadużycie, niegodne prostoty, jaką 
winni praktykować mnisi. W rezultacie bowiem po obfitym i wykwintnym posiłku, 
zaprawionym przy tym dużą ilością wina, „gdy żyły będą wezbrane winem, pul
sując w całej głowie, czyż powstający od stołu pragnie czegoś innego niż spać”? 
To zaś jest poważnym oskarżeniem wobec mnichów, których postawa powinna się 
wyrażać w duchowej czujności i czuwaniu oraz gotowości do podjęcia wspólnej 
modlitwy i śpiewu psalmodii, nie zaś spania28. A w opisanym przypadku jest wręcz 
przeciwnie: „jeśli zaś tego, co jeszcze nie wytrzeźwiał, zmusisz do czuwań, wydu
sisz z niego raczej lament niż śpiew”29.

Kwintesencją Bernardowych oskarżeń, ilustrującą jego styl i tok myślenia, 
może być opis poświęcony różnym sposobom przyrządzania i podawania jajek. 
Bernard pisze z wyraźną ironią: „Któż zdoła wypowiedzieć, na ile sposobów, że 
już resztę pominę, obrabia się same jajka? Dręczy się je, wielkim nakładem pracy 
się je trzepie, spienia, rozrzedza, utwardza, dzieli na pół, a potem podaje, już to 
smażone, już to faszerowane, już to [z czymś] zmieszane, już to osobno. Po co zaś 
to wszystko, jeśli nie po to jedynie, aby zaradzić nudzie?”30 Mamy zatem zarówno 
wyszukane sposoby przyrządzania, jak podawania potrawy. Ostatnie zaś zdanie 
z tego opisu — o nudzie, która jest głównym motorem tych działań — jest bar

27 De condimentis vero sufficiat, obsecro, ut comestibiles fiant cibi nostri, non etiam concupisci
biles, vel delectabiles, Złoty list 134, idem, Lettre aux freres du mont–dieu (Lettre d’or), wyd. 
J. D é c h a  n e t, [w:] Sources Chrétiennes, 223, Paris 1975, s. 248 (polski przekład ukaże się nieba
wem w serii Źródła Monastyczne).

28 Tu można dodać zdanie z Reguły św. Benedykta 22, 4.5–6, odnośnie do spoczynku nocnego 
i dormitorium, w którym: „światło powinno stale palić się w tej celi aż do rana. Niech śpią odziani, 
przepasani pasem lub sznurem. Tak więc mnisi muszą być zawsze gotowi: na znak dany niech wstają 
bez chwili ociągania”.

29 Ś w.  B e r n a r d  z  C l a i r v a u x, Apologia ad Guillelmum abbatem IX, 21: Sed cum venae 
vino fuerint ingurgitatae, toto in capite palpitantes, sic surgenti a mensa quid aliud libet, nisi dormire? 
Si autem ad vigilias indigestum surgere cogis, non cantum, sed planctum potius extorquebis.

30 Ibidem, IX, 20: Quis enim dicere sufficit, quot modis, ut cetera taceam, sola ova versantur et 
vexantur, quanto studio evertuntur, subvertuntur, liquantur, durantur, diminuuntur, et nunc quidem 
frixa, nunc assa, nunc farsa, nunc mixtim, nunc singilatim apponuntur? Ut quid autem haec omnia, 
nisi ut soli fastidio consulatur?, s. 132–133.
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dzo mocnym oskarżeniem kluniatów, którzy, jako że nie pracują (w czym zresztą 
też odstępują od wskazań reguły31), muszą zajmować się przyziemnymi i błahymi 
sprawami, czyli służą w domyśle nie Bogu, lecz potrzebom własnego podniebie
nia32. Kluniaci zatem, ów „wielki nakład pracy” przeznaczają na kulinaria — na 
to co jest doczesne i nietrwałe, czyli tym samym zaprzeczają istocie swego mona
stycznego powołania.

Przytoczone zarzuty pokazują wyraźnie główny cel opata Clairvaux — ośmie
szenie kluniackiego modus vivendi oraz wykazanie, że mnisi z Cluny nie przestrze
gają reguły św. Benedykta, a zatem nie mogą pretendować do miana autentycznych 
mnichów, dziedziców prawdziwej tradycji pierwszych Ojców. Wszystkie bowiem 
zarzuty Bernarda do tego właśnie się sprowadzają. Z drugiej jednak strony nie 
sposób nie zauważyć ironicznego tonu jego wypowiedzi oraz tego, że w rzeczy 
samej, cysterski autor, zarzucając kluniatom wszelakie nieumiarkowanie i skłon
ność do przesady, sam popada w to, o co oskarża swych adwersarzy. To właśnie 
będzie punktem zaczepienia dla kluniackiej linii obrony, którą podjęli opat Piotr 
Czcigodny i inni wtórujący mu inni opaci, jak choćby Hugon z Amiens33.

Przyglądając się oskarżeniom formułowanym piórem Bernarda przez cyster
sów, w tym wspomnianemu opisowi przyrządzania i serwowania jajek, Hugon 
z Amiens, w swojej odpowiedzi na zarzuty opata Clairvaux, przytoczy kilka
krotnie zdanie Horacego: „Góry zlegną w połogu, zrodzi się śmieszna mysz”34. 
Albowiem opat Clairvaux poświęcił sporo wysiłku pisząc wielostronicowy traktat 
wyśmiewający kluniackie praktyki, często koncentrując się na szczegółowym wy
liczaniu drobiazgów, jak choćby wspomnianych tu sposobach przyrządzania jajek. 
Dodatkowo — i tu trudno chyba odmówić słuszności Hugonowi — kpiarski ton 
wypowiedzi Bernarda, jego wyszukane konstrukcje stylistyczne, udramatyzowane 
porównania i hiperbole często rozbawiają czytelnika, czy wręcz pobudzają go do 

31 A dodać można, że jest to odstępstwo poważne, gdyż zdaniem św. Benedykta: „bezczynność 
jest wrogiem duszy”, Reguła 48,1 i nn., s. 81. Nasuwa się tu też znane zdanie św. Pawła: „kto nie chce 
pracować, niech też nie je”, 2 Tes 3,10. Kluniaci zatem, skoro nie pracują, nie powinni jeść, a czynią 
właśnie odwrotnie.

32 Co w domyśle upodabnia ich do jednego z potępionych przez Benedykta rodzajów mnichów 
— sarabaitów, gdyż: „Prawem ich jest zaspokajanie swych pragnień”, lub mnichów wędrownych (gi
rowagów), którzy: „służą tylko własnym zachciankom i rozkoszom podniebienia”, Ś w. B e n e d y k t, 
Reguła 1,8.11, s. 23.

33 Szerzej o metodzie obrony piszę w: Stare ideały, nowe czasy, s. 61–64; na temat Hugona 
z Amiens, ibidem, s. 42–44. Wśród głosów broniących kluniatów można wskazać jeszcze zwłaszcza 
na Mateusza z Albano i Orderica Vitalisa.

34 H o r a c y, Sztuka poetycka, w. 139, [w:] ibidem, Dzieła wszystkie. Pieśni. Pieśń wieku. Jamby. 
Gawędy. Listy. Sztuka poetycka, wyd. II, przekł., wstęp i komentarze A. L a m, Warszawa 1996, s. 242. 
Traktat Hugona pozbawiony jest tytułu, w najstarszej zachowanej kopii z XIII w. dopisano: Reprehensio 
libelli abbatis Clare Vallis quem ipse edidit generalliter contra monacos, cf. Stare ideały, nowe czasy, 
s. 36.
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śmiechu. „Zaklinam cię, powiedz, dobry opacie — pisze Hugon — powiedz, pro
szę, jakim sposobem, robiąc sobie takie żarty, wypełniasz Regułę w tym miejscu, 
w którym ojciec Benedykt bezwzględnie i ostatecznie potępia błazeństwa i słowa 
prowokujące do śmiechu? Czemu masz zarozumiałą czelność uczyć Reguły, skoro 
nie chcesz zachowywać nakazów Reguły?”35 W logice Hugona styl Bernardowych 
zarzutów jest takim samym odstępstwem od reguły, jak to, o co cysters skarży 
kluniatów. Jeśli ci grzeszą przeciw regule brakiem umiaru i skromności w jedzeniu 
i piciu, to on grzeszy brakiem umiaru i skromności języka i pióra; jeśli pierw
si tracą czas na przygotowywanie wykwintnych potraw, to Bernard „porzuciwszy 
psalmy, [...] trudził się nad wyprodukowaniem [...] kąśliwej i nieprzystojnej apo
logii”36. Zauważmy jednak, że zarzut Hugona mówiący o słowach pobudzających 
do śmiechu jest, w świetle całej tradycji monastycznej, równie ciężki, jak to, co ten 
ostatni wytyka kluniatom. Dlatego Hugon podkreśla, że to opat Clairvaux odstępu
je od ducha reguły, „skoro śmiech powinien być rzeczą obcą wszystkim prawdzi
wym chrześcijanom, a zwłaszcza mnichom”37.

Niemniej Hugon, sam będąc mistrzem pióra świetnie wykształconym na kla
sycznych wzorcach, nie pozostaje dłużny cystersom. Jego metodę obrony można 
by określić mianem reductio ad absurdum: wyolbrzymienie stawianych zarzutów, 
ośmieszenie, a na końcu obrócenie ich w stronę adwersarza. Jako doskonały przy
kład może posłużyć odpowiedź na przytaczany wcześniej opis przyrządzania jajek: 
„Któż zdoła się powstrzymać od głośnego ataku śmiechu, gdy to usłyszy? Sądzę, 
że gdyby znalazł się ktoś, kto twierdziłby, że śmiał się raz w życiu, rechotałby raz 
po raz. Uważam, że jest to śmieszne z trzech powodów. Po pierwsze, że poprzez 
tak staranny opis przedstawiłeś tak rozmaite katusze nieszczęsnych jajek. Po dru
gie, że ty, który jesteś uważany za mnicha, porzuciwszy psalmy, wzgardziwszy 
modlitwami, zlekceważywszy czytania, trudziłeś się nad wyprodukowaniem zbyt
nio kąśliwej i nieprzystojnej apologii pełnej oskarżeń. Po trzecie, że zaczynając 
pisać o przeogromnym i zbytkownym obżarstwie, pominąwszy milczeniem te wa
dy, które najbardziej należałoby wyłapać, zwróciłeś swe pióro ku błahym jajkom 
[...] Rozmawiałem też z pewnym kucharzem, który wykazywał szczególny zapał 
względem tak rozmaitego przyrządzania jaj. »Słuchaj no, powiadam, mamy jed
nego chorowitego mnicha, który nie chce jeść jajek przygotowanych w taki a taki 
sposób, co ty o tym myślisz?« Gdy wyliczyłem mu rozmaite potrawy z jaj, które 

35 H u g o n  z  A m i e n s, Reprehensio 17: Dic, obsecro, bone abbas, dic sordes, quomodo, hec 
iocosa dicendo, illum regule locum adimples, ubi scurrilitatem et uerba risum mouencia pater 
Benedictus eterna dampna clausura? Qua temeritate presumis regulam docere, qui regule precepta 
non uis tenere?, dalej cytuję tekst łaciński podając numer paragrafu z wydania A. Wilmarta, numery 
stron odnoszą się do przekładu polskiego: Polemika kluniacko–cysterska z XII w., s. 285–286; vide 
przyp. 1.

36 Ibidem, 10: psalmis relictis [...] carmen reprehensionum acerbe nimis et irreuerenter edere de
sudasti; s. 271.

37 Ibidem, 20: a ueris christianis, maxime autem a monachis, risus omnino fit alienandus; s. 292.
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ty krytykujesz, z rubasznym chichotem odparł: »O, cóż za wydelikacony mnich, 
ale wróg samego siebie! Jeśli nie chce jeść rzadkich, to jest na miękko, ani utwar
dzonych, to jest na twardo, ani tych, które podaje się jako domieszkę, to jest z innymi 
pokarmami, ani tych, które osobno, czyli bez innych pokarmów, to nie będzie jadł ja
jek, bo nie znamy innego sposobu ich przyrządzania, tylko na miękko albo na twardo, 
ani podawania, tylko razem z innymi potrawami albo osobno, bez innych dodatków. 
Dam mu jednak radę: jeśli nie chce odżywiać się jajkami przyrządzonymi w spo
sób stosowny i smaczny, niech je stłucze z boku jak wrona i wypije na surowo«. 
Tak rzekł kucharz. Usłyszawszy tę tak nieprzystojną jego odpowiedź, uciekłem co 
prędzej, nie mogąc znieść, że się komuś złorzeczy”38. Nieco dalej Hugon, cytując 
zdanie św. Augustyna, pisze: „Nie wszystkim odpowiada wątły pokarm z jarzyno
wych papek, nie dla wszystkich jest stosowne poprzestawanie na samej zieleninie”. 
Uzupełnia dalszą refleksją: „jedni odpędzają głód drugorzędnym chlebem i gęsty
mi kleikami, inni pierwszorzędnymi plackami i delikatniejszymi pokarmami. Jedni 
lubią gasić pragnienie strugą zimnej wody, inni lubią pić czyste wino, a niekiedy 
zaprawione miodem czy wonnościami”39. Konkluzja dla Hugona jest oczywista: 
„Jeśli więc, jak świadczą pisma, wolno spożywać potrawy przyrządzone na różne 
sposoby i wspaniale udekorowane, powiem, że niepotrzebnie wysilałeś się powy
żej na temat wielu dań”40.

38 Ibidem, 10: Quis autem, talibus auditis, a strepente et multo excuso se contineret risu? Estimo, 
si adesset ille qui semel in uita sua risisse perhibetur, iterum atque iterum quam crasse rideret. Et tri
bus ex causis reor esse ridendum: primo, quia tam studiosa descriptione tanta et tam diuersa misero
rum ouorum cruciamina demonstrasti; secundo, quia qui religiosus esse putaris, psalmis relictis, ora
tionibus spretis, lectione repudiata, carmen reprehensionum acerbe nimis et irreuerenter edere 
desudasti; tertio, quia, de pregandi gule superfluitate loqui incipiens, uiciis que maxime carpenda 
erant tacitis, ad exigua oua stilum diuertisti [...] Allocutus etiam quemdam coquum qui de tam uaria 
ouorum coctione percipue callebat. — ‘Heu, inquam, habemus quendam infirmum monacum, qui de 
ouis sic et sic paratis comedere recusat; quid super hac recenses?’; cumque enumerassem diuersas, 
quas tu uituperaras, ouorum lixaturas, cum crepitante cachinno respondit: ‘O deliciosum monacum, 
immo sibi ipsi ualde contrarium. Si enim non uult comedere liquata, hoc est mollia, nec durata, hoc est 
dura, nec ea que mixtim, cum aliis scilicet cibis, apponuntur, nec ea que singillatim, sine aliis uidelicet 
cibis, deferuntur, ergo nec oua comedet, quia nescimus artem coquinandi, nisi aut mollia aut dura, aut 
mixtim cum aliis epulis aut singillatim sine aliis offerre. Dabo tamen consilium. Si ex ouis dulciter et 
accurate compositis uesci dedignatur, frangat ex latere more cornicis et ingluuiem crudam absorbeat’: 
hec cocus. Percipiens ipse tam dedecorosam eius responsionem, celeriter aufugi, meledictum in quem
piam illatum ferre non sustinens; s. 270–272.

39 Ibidem: Non omnibus infusorum leguminum cibus conuenit eneruatus, nec cunctis purorum ole
rum habilis est parsimonia. Ibidem, 14: alii sane pane secundo polentisque grossioribus, alii primis 
placentis cibisque delicatis esuriem adimunt. Illis algido aquarum fluore sitim sedare, istis uinum pu
rum et aliquando mellitum uel pigmentatum placet potare; s. 280.

40 Ibidem, 10: Si igitur, ut scripture testificantur, cibum splendide adornatum et multimode compo
situm comedere licet, superuacuum esse dico quicquid de diuersis ferculis superius eneruasti; s. 273.
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W Hugonowych wypowiedziach uderzają co najmniej dwie rzeczy. Po pierw
sze, w zasadzie nie zaprzecza on ani też nie podważa stawianych przez Bernarda 
zarzutów odnośnie do kluniackich zbytków41. Jego obrona, chwilami może nawet 
granicząca z naiwnością w przytaczaniu Biblii i opinii Ojców, stara się jednak trzy
mać poczucia zdrowego rozsądku. Na przykład nie przeczy, że wśród mnichów 
może znaleźć się „taki pijaczyna. Nie ma bowiem społeczności dobrych, w której 
nie byłoby przymieszki złych. I dlatego uważasz za godne uszczypliwości, że po 
takim obfitym pijaństwie potrzebuje on snu? Czy byłoby lepiej i bezpieczniej, gdy
by w obecności trzeźwych braci bełkotał, nie mogąc mówić ani ustać na nogach? 
Ja zaś przyznaję, że o wiele chętniej osłoniłbym go snem, o ile pomiędzy mnicha
mi znalazłby się taki łakomy birbant. Sen jest bowiem słodki, jak mówi Salomon, 
gdy ktoś za dużo zje albo wypije. [...] Z pewnością wypada, żeby ten opój sobie 
pospał, bo gdyby nietrzeźwy poszedł na czuwania, przysporzyłby kłopotu sobie 
i innym”42. Nie ma tu słowa o tym, czy takie zachowanie wydaje się właściwe 
i czy powinno mieć miejsce w klasztorze. Raczej przebija pewne zawstydzenie, 
że takie przypadki się zdarzają. Widać bardziej chęć dyskretnego załatwienia pro
blemu przez wysłanie nietrzeźwego albo przejedzonego delikwenta do łóżka. Po 
drugie, o czym wspomniano już wyżej, Hugon stara się, usprawiedliwiając klu
niackie praktyki, wykazać identyczną tendencję do przesady czy wręcz próżności 
u Bernarda, tyle że przejawiającej się w wyrafinowaniu pióra.

Refleksja, która może się jeszcze nasunąć, choć wykraczająca poza temat te
go artykułu, to kwestia granic dyskrecji i krytyki — tego co należy przemilczeć, 
a co można wyśmiać. Nie każda dyskrecja może przynieść dobre skutki, tak jak 
nie każda krytyka może spowodować poprawę. Rację miał Bernard wytykając 
kluniackie nadużycia i zbytki, rację miał też Hugon zarzucając Bernardowi pisa
nie kunsztownych inwektyw o drobiazgach. Można by jeszcze zapytać: posiłek 
czy już obżarstwo, albo: konstruktywna krytyka czy już szydercza inwektywa? 
Ostatecznie, zgodnie z duchem całej tradycji monastycznej, umiejętność rozezna
wania istoty problemu i wybierania rzeczy zasadniczych uważana była za jedną 
z najważ niejszych.

41 Opat Cluny, Piotr Czcigodny, miał świadomość konieczności przeprowadzenia wielu reform, 
vide M. T. G r o n o w s k i, Stare ideały, nowe czasy, s. 49–61; cf. też G. M. C a n t a r e l l a, Un proble
ma del XII secolo: l’ecclesiologia di Pietro il Venerabile, „Studi Medievali”, t. XIX, 1978, s. 159–209.

42 H u g o n  z  A m i e n s, Reprehensio, 17.18: Ceterum ponamus inter monachos huiusmodi esse 
potatorem. Neque enim est consorcium bonorum, ubi intermixtio non fuerit malorum. Ideone digne 
carpendum existimas, si post tantum potandi proluuium somnum requirat? An melius et tucius esset, 
presentibus sobriis fratribus, balbutire nec posse recte pedum uel oris officium explere ? Ego uero 
multo reor licencius somno statim obuolui, si tamen uspiam inetr monachos tam gulosus helluo repe
riatus. Somnus enim dulcis est, ut Salomon ait, siue quis plus manducet siue bibat. [...] Idcirco pro 
certo temulentum istum decet consopiri, ne, si indigestus uigilas meat, et sibi et aliis oneri efficiatur; 
s. 286–287.
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Zresztą już niebawem także cystersi będą musieli zmierzyć się z podobnymi 
problemami, które krytykowali w Cluny; paradoksalnie bowiem jeszcze w XII w. 
Walter Map określi cysterskie opactwa jako praedonum castra43...

Nourishment or Gluttony?  
The Cluniac–Cistercian Dialogue on Eating and Drinking in Monasteries 

The article discusses one of the motifs of the polemic between Bernard of Cluny and 
Hugh of Amiens, a close associate of Abbot Peter the Venerable of Cluny. The exchange 
took place in the third decade of the twelfth century, and the motif in question was related 
to eating and drinking. Bernard raised accusations that the monks of Cluny allowed 
themselves liberties in this respect, not only as to quantity, but quality too. Such behaviour, 
according to Bernard, was against the Rule of St. Benedict and contradictory to the nature 
of the monastic vocation, because it concentrated too much on the worldly and the 
ephemeral. The description of preparing eggs at Cluny is the point of his assertion and an 
excellent illustration of the form he used. Eggs, he claimed, “with great effort are [...] 
whipped, foamed, diluted, hardened, divided in half, and then served, either fried, or 
stuffed, or mixed [with something], or by themselves”, Hugh did not reject these accusations. 
But, he attempted to build up, with the help of quotations from the Bible and the Fathers, a 
common sense reasoning, arguing that among the good people (monks included), one can 
find individuals who are of lesser quality, and that e.g. it is better to put an intoxicated 
monk to bed than to make him participate in the divine office, of what he is not capable of 
at that moment anyway. At the same time, Hugh brought up against his polemist, that just 
as Cluniate monks sometimes exaggerate in food and drink, Bernard also crosses the lines 
drawn by the Rule, composing excessively refined prose, which brings his readers to 
laughter instead of strengthening their pious thoughtfulness.

Gronowski points out, that already in the twelfth century, the Cistercians were faced 
with the same accusations.

43 Cyt. za: G. M. C a n t a r e l l a, Diversi sed non adversi, s. 607–608; cf. też. M. T. G r o n o w s k i, 
Stare ideały, nowe czasy, s. 66–67.
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MAGDALENA SPYCHAJ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
Instytut Historii i Archiwistyki

„Spis o krmích” z XV wieku. 
U źródeł czeskiej literatury kulinarnej

Uważanie przez część uczonych historii kuchni za zabawną, lekką, aneg
dotyczną i w gruncie rzeczy nikomu nieprzydatną dziedzinę wiedzy sprawia, że 
traktowana jest ona jako coś marginalnego nawet przez autorów podejmujących 
tę tematykę. Z drugiej strony podejmowanie badań na polu historii wyżywienia 
przede wszystkim w ujęciu gospodarczym, zwłaszcza w duchu dawnych projektów 
„Annales” poświęconych badaniu racji żywnościowych i kalorycznej wartości pro
duktów, redukuje historię jedzenia do jednego tylko wymiaru. Tymczasem kuchnia 
i jedzenie to także swego rodzaju język, dzięki któremu poznajemy wartości, po
stawy i idee ważne tak dla jednostek, jak dla grup1.

Pisanie o historii kuchni nie ogranicza się do samego opisu jedzenia, którego 
analiza wymaga nie tylko znajomości dawnej terminologii i technik kulinarnych, 
lecz także związanych z jedzeniem znaczeń symbolicznych oraz reguł religijnych, 
społecznych, dietetycznych i estetycznych określających zasady przyrządzania 
i spożywania posiłków. Taka historia, nawet poruszając się w ramach kuchni na
rodowych czy regionalnych, zwykle wykracza poza granice polityczne i etnicz
ne. Przepływ wiedzy, idei, badanie wyobrażeń i stereotypów dotyczących innych, 
konstrukcja pojęć swojskości i obcości, tradycji i innowacji wymaga sięgania do 
źródeł i opracowań dotyczących wzorców żywieniowych w różnych krajach i spo
łecznościach. Dotyczy to w szczególności recepcji innowacji i roli wzorcowych 
systemów kulinarnych (np. włoskiego czy francuskiego). W Europie Środkowej 
szczególną rolę u schyłku średniowiecza i na początku czasów nowożytnych od
grywała kuchnia czeska. Wraz z rozwojem kultury i rozkwitem życia dworskiego 
rozwinęła się w Czechach bogata literatura kulinarna, oddziałująca głównie na są
siednie kraje. Recepcja tego piśmiennictwa, którego rozwój w sposób szczegól

1 Np.: J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie smaku, [w:] Historia życia prywatnego, t. III: Od renesansu 
do oświecenia, red. R. C h a r t i e r, Wrocław 1999, s. 277–320; M. T o u s s a i n t – S a m a t, Historia 
naturalna i moralna jedzenia, Warszawa 2002; M. M o n t a n a r i, Hlad a hojnost, Dějiny stravování 
v Evropě, Praha 2003 (przekład z jęz. włoskiego).
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592 MAGDALENA SPYCHAJ

ny wpłynął na polską literaturę kulinarną, była przejawem kulturowych wpływów 
czeskich w regionie w stuleciach XV i XVI.

JEDEN WZORZEC, CZTERY DRUKI I SETKI PRZEPISÓW

Interesującym i niezwykle ważnym źródłem do poznania i głębszego zrozu
mienia procesów zachodzących w późnośredniowiecznej i renesansowej historii 
kuchni poszczególnych narodów są książki kucharskie. Dla obszaru kulturowego 
Czech zachowało się do dnia dzisiejszego pięć tego typu źródeł: pochodzący z dru
giej połowy XV w. rękopis „Spis o krmích”2 oraz cztery druki z XVI w.3, których 
tekst wykazuje wiele podobieństw i powiązań z manuskryptem.

Anonimowy „Spis o krmích” daje nam możliwość prześledzenia, jak kształ
towały się charakterystyczne cechy późnośredniowiecznej kuchni czeskiej, które 
można skonfrontować z ustaleniami dotyczącymi kuchni innych regionów Europy. 
Pojawia się zwłaszcza pytanie, na czym polegał fenomen trwałości i atrakcyjności 
tego wzorca, który w XVI w. nieprzerwanie zaznaczał swój wpływ na późniejsze 
renesansowe traktaty kulinarne.

„Spis o krmích” jest dziełem dwóch autorów. Fakt ten jest dostrzegalny już 
przy zewnętrznej analizie źródła. Pierwszy z autorów używa pisma drobnego 
i schludnego, starannie wyróżniając czerwoną barwą tytuły poszczególnych re
ceptur. Drugi pisze bardziej niedbale i nie przywiązuje większej wagi do redakcji 
tekstu. 

Ponad jedną czwartą wszystkich przepisów stanowią receptury na różnego ro
dzaju „kasze” — owocowe, mięsne i zbożowe — począwszy od najprostszych, 
przygotowywanych z chleba i wina po okazjonalne „kasze” figowe, migdałowe 
i orzechowe. Większość z nich to dania bezmięsne, choć w najstarszej czeskiej 
książce kucharskiej przeważa typowo mięsny jadłospis. Spośród 162 przepisów 
umieszczonych w manuskrypcie, 51 dań jest bezmięsnych (nie wliczając kilkuna
stu przepisów z ryb); reszta w swojej treści zawiera mięso zwierząt rzeźnych, dzi
czyzny bądź drobiu. Do dań bezmięsnych nie można zaliczyć również sosów i tzw. 
šalši, które sporządzano na bazie bulionu mięsnego. „Spis o krmích” proponuje 
jeden przepis na przygotowanie šalši ze šípků, czyli z dzikiej róży.

2 Muzeum Narodowe w Pradze, Spis o krmích, sygn. I H 51. Ponieważ oryginalne karty źródła nie 
są numerowane, w kolejnych przypisach podawane będą strony edycji, sporządzonej przez Čeňka 
Z í b r t a, Staročeské umìni kuchařské, Praha 1927.

3 P. S e v e r ý n, Kuchařství. O rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti majií, jakožto 
zvěřina, ptáci, ryby..., Praha 1535; J. S e v e r ý n, Kuchařka, aneb knížky kuchařské..., Praha 1542; 
J. K a n t o r  H a d, O rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti majií, jakožto zvěřina, ptáci, 
ryby..., Praha 1545–1572; B. R o d o v s k ý, O rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti 
majií, jakožto zvěřina, ptáci, ryby..., Praha 1591. Oryginalne karty źródeł nie są numerowane, stąd 
w kolejnych przypisach podawane będą strony wg Č. Z í b r t, op. cit.
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593„SPIS O KRMÍCH” Z XV WIEKU

Oprócz kasz, ryb i polewek do dań bezmięsnych zaliczyć możemy również 
koblihy — rodzaj pączków przygotowywanych w specjalnych formach. Ciasto na 
nie wyrabiało się z mleka migdałowego zmieszanego z winem bądź małmazją oraz 
szafranem, który nadawał wypiekowi złoty kolor. Na wierzch kładziono odrobinę 
špíže, czyli nadzienie, które z kolei pokrywano cienką warstwą ciasta i smażono na 
maśle. Innym daniem bezmięsnym były naunvice, rodzaj zapiekanych naleśników 
wypełnionych owocem i posypanych cukrem, a także mazance, czyli świątecz
ny (zazwyczaj wielkanocny) wypiek złożony z warstw białego chleba moczone
go w kaszy makowej i dobrym winie, a przekładanego rodzynkami i migdałami4. 
Wypiekane lub smażone były również šišky z białego chleba oraz jajek, z dodatkiem 
cukru i rodzynek, przyprawione imbirem, szafranem oraz cynamonem; w drugiej 
odsłonie przygotowywane z jajek, mąki i masła, z odrobiną bulionu wołowego.

Wśród dań rybnych jako główny produkt najczęściej pojawiał się szczupak. 
Nieco rzadziej przygotowywano potrawy z karpi, minogów, miętusów, a następnie 
węgorzy, jazgarzy, linów oraz stokwisza, czyli suszonego dorsza. Na postne sto
ły oprócz ryb trafiały również raki oraz bobrowe ogony (tzw. pluski). Większość 
typowo postnych dań została zlokalizowana w drugiej części „Spisu o krmích”. 
Zdarzało się jednak, że autorzy proponowali dwa warianty potrawy — na dzień 
postny i mięsny. Na przykład do kaszy ze stokwisza radzili dodać w mięsny dzień 
śmietany, białego chleba i rodzynek5 zaznaczając, że zazwyczaj stokwisza sma
ży się na maśle, ale gdyby akurat wypadał post, należy go przygotować na oleju. 
Niekiedy charakter postnego dania sygnalizowany jest już w tytule przepisu.

Z mięsa zwierząt ciepłokrwistych, najwięcej w omawianym źródle zamieszczo
no przepisów na dania ze zwierzyny łownej, głównie zajęcy, a ponadto jeleni, 
saren, kuropatw, cietrzewi, jarząbków oraz wiewiórek, zazwyczaj podawanych ze 
smażonymi jabłkami6. Tuż za dziczyzną plasuje się drób, sporadycznie natomiast 
pojawiają się receptury wykorzystujące w swojej treści mięso wołowe, cielęce 
bądź skopowinę (mięso z kastrowanego barana). Wieprzowina, chociaż w średnio
wieczu również konsumowana, tutaj pojawia się jedynie w recepturze na dzikie 
prosiątko7. Natomiast dosyć często konsumowane były podroby, z których przygo
towywano „kasze” oraz sosy. 

Dosyć popularne w „Spisie o krmích” wydają się potrawy z siekanego mię
sa, na przykład tzw. hlavy (głowy). Pokarm ten przygotowywano z mięsa pocho
dzącego z gotowanych zwierzęcych głów, do którego dodawano miód oraz dużą 
liczbę przypraw, a w niektórych przypadkach również rodzynki, migdały i jajka. 
Tak przygotowane i wystudzone danie krojono w plastry, co mogło do złudzenia 

4 M. B e r a n o v á, Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2007, s. 58–59.
5 Č. Z í b r t, op. cit., s. 122.
6 K. A l b a l a, The Banquet. Dining in the Great Courts of Late Renaissance Europe, Illinois 

2007, s. 36.
7 Č. Z í b r t, op. cit., s. 127.
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przypominać dzisiejsze pasztety. Z siekanego mięsa sporządzano również klobasy 
(w jednym przypadku klobasy z ubitych jajek8), a także mięsne knedlíky.

W „Spisie o krmích” wyraźnie zarysowane są typowe cechy kuchni średnio
wiecznej. Po pierwsze wykorzystywano mleko i ser migdałowy w okresie postu 
(z zabarwionego szafranem na żółto sera uzyskiwano postne masło), następnie 
prawie zupełnie nie było receptur na przygotowanie do spożycia owoców bądź 
warzyw. W najstarszej czeskiej książce kucharskiej odnajdziemy jedynie pojedyn
czy warzywny przepis na zelí kyselé9, czyli kwaszoną kapustę oraz jedną typowo 
owocową recepturę — na pieczone nadziewane gruszki10.

Kolejną charakterystyczną cechą „Spisu o krmích” jest barwienie pokarmów, 
głównie „kasz” i sosów11. Dzięki dodaniu do potrawy szafranu uzyskiwano kolor 
złoty, czerwone owoce lub płatki dzikiej róży barwiły na czerwono, a śliwki i krew 
na kolor ciemnoszary lub czarny. Nieokreśloną, wyblakłą barwę uzyskiwano 
poprzez dolanie ubitych białek z mąką, natomiast zieloną — z mieszaniny jajek 
i pietruszki. O kolorystycznej wyobraźni autorów najstarszej czeskiej książki 
kucharskiej może świadczyć przepis na podanie kaszy w czterech barwach. 

Za interesującą uchodzić może również receptura na sarnie hlavy, w której na 
końcu polecano kucharzowi, vezma uši od té hlavy, ožluť je a když na misu dáš, 
vstav ty uši do prostředka12. W ten sposób podawane potrawy miały zaskakiwać 
i bawić zgromadzonych przy stole biesiadników, stąd też „Spis o krmích” miał 
w zanadrzu kilka kulinarnych konceptów. Jednym z bardziej zaskakujących był 
przepis na sekané kúry na kostech, które — jak wynika z nazwy — przygotowywa
no z mięsa drobiowego. Najpierw gotowane mięso obierano z kości i siekano, 
następnie dodawano do niego surowe jajka i przyprawy (czasami rodzynki i mig
dały), dolepiano tak sporządzoną masę do kości i pieczono. Podobnie przygo
towywana była rozbieraná slepice czy też slepice obkládana13.

Charakterystyczną cechą średniowiecznej kuchni czeskiej było upodobanie do 
ostrych przypraw. W „Spisie o krmích” odnajdujemy ok. pięć — sześć rodzajów 
przypraw przy jednej recepturze, chociaż niekiedy w czasie dokładnego śledze
nia kolejnych przepisów odnosi się wrażenie, że autorzy pozostawiali kucharzom 
szerokie pole do popisu zamieszczając w treści wyrażenia: kolik chceš, každého 
v míru czy też coť se zdá, albo dajž koření všecka. Nie była to oczywiście zasada 
stosowana wyłącznie wobec przypraw, lecz także wobec wszystkich innych skład

8 Ibidem, s. 121.
9 Ibidem, s. 125.
10 Ibidem, s. 126.
11 K. A l b a l a, Cooking in Europe 1250–1650, Westport 2006, s. 4.
12 Č. Z í b r t, op. cit., s. 132; „weź uszy od tej głowy, zabarw na żółto a gdy na misę dasz, wstaw te 

uszy na środek”.
13 Ibidem, s. 119, 121, 129, 133.
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ników potrawy, np. vezmi vajec kopu, aneb co chceš, albo vezmi 20 nebo 30 cibulí, 
jestliže by několikero kuřat bylo, pakli málo tehdy, také méň cibule vezmi14. 

W najstarszej czeskiej książce kucharskiej spotkamy się przede wszystkim 
z przyprawami egzotycznymi, jak: imbir, pieprz, goździki, kwiat muszkatołowy, 
cynamon, kmin oraz szafran15. To jednak nie oznacza, że nie ma tam przypraw kra
jowych: mięty, pietruszki, szałwii i lewkonii. Nie znajdziemy natomiast anyżu ani 
jałowca, kolendra pojawi się dwa razy, a korzeń fiołkowy i drzewo sandałowe po 
jednym razie. Oprócz przyprawiania wyżej wymienionymi korzeniami, dania mu
siały być również solone, jednak sól z nazwy pojawia się tylko w jednej czwartej 
przepisów. Być może fakt używania soli był na tyle oczywisty, że nie było trzeba 
sygnalizować go za każdym razem. Używano również cukru, mniej więcej w ta
kich samych ilościach jak miodu. Dodawano migdały, rodzynki i figi, mieszano 
smaki dodając cukier do kwaśnych bądź ostrych sosów16. Jako rodzaj przypraw 
stosowano również ocet, piwo i wino. 

Tych kilkanaście informacji wyłuskanych ze „Spisu o krmích” mogłoby stać się 
zwięzłym opisem treści czterech czeskich książek kucharskich, wydanych drukiem 
przez: Pavla Severýna (1535), Jana Severýna (1542), Jana Kantora Hada (1545–
1572) oraz Bavora Rodovskiego z Hustiřan (1591)17. Kwestią tą zajęła się kilka lat 
temu czeska badaczka Helena Š v a r c o v á, dochodząc do bar dzo ciekawych wni
osków po szczegółowej analizie zawartości „Spisu o krmích” oraz o ponad wiek 
młodszego dzieła Rodovskiego, wydanego w drukarni Jiřígo Černego–Nygrina 
w Pradze18. 

W dziele Rodovskiego znajduje się więcej przepisów niż w „Spisie o krmích”. 
W zdecydowanej większości są one bardziej rozbudowane, opierają się na szerszej 
palecie pomysłów i składników wykorzystywanych w poszczególnych potrawach, 
np. przy gotowaniu „kasz” (które, w książce tej również zdecydowanie dominują), 
kyselic czy też šalši. Mimo to ogólny obraz tzw. renesansowej kuchni czeskiej 
jest niemal identyczny, jak kuchni późnośredniowiecznej, reprezentowanej przez 
„Spis o krmích”. Rodovský używa w swoich recepturach mięsa z takich zwierząt, 
jak niedźwiedzie (np. niedźwiedzie łapy), żubry (traktowane przez autora jako 
zwierzęta egzotyczne) oraz pawie, których w „Spisie o krmích” nie doświadczy

14 Ibidem, s. 129.
15 K. A l b a l a, Food in Early Modern Europe, Westport 2003, s. 44–49.
16 M. B e r a n o v á, op. cit., s. 220–224.
17 M. H e j n o v á, M. R o h a n o v á, Příspěvek k poznání českých kuchařských knich 16. století, 

„Ročenka Státní Knihovny ČSR”, t. LXXXV, 1988, s. 241–250; M. B e r a n o v á, Tradiční české 
kuchařky. Jak se vařilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, s. 15–21.

18 H. Š v a r c o v á, Strava a kuchyně v pozdně středověkých Čechách. Edice nejstarší české ku
chařký, praca magisterska, Filozofická fakulta, Karlová Univerzitá, Praha 2004; eadem, Nejstrarší 
česká kuchařka, [w:] Dobrou chuť, Velkoměsto. Sborník příspěvků z 23. Vědecké konference Archivu 
hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam–Gallasově paláci v Praze, Praha 2007.
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my19. W książce Rodovskiego páv připravený v kyselici podany jest w czarnej 
polewce z barwnymi konfektami i płatkami róż, a jego skrzydła i nogi, oblepione 
jajecznym ciastem, opruszone są drobinkami złota20. 

Kolejny ważny składnik to groch. U Rodovskiego występuje w kilkunastu 
przepisach, podczas gdy w „Spisie o krmích” tylko w jednej recepturze — na po
lewkę grochową21, choć w średniowieczu był bardzo popularny na bogatych sto
łach mieszczan i szlachty. Brak potraw na bazie grochu w najstarszej książce ku
charskiej, a większa ich liczba w dziele Rodovskiego nie oznaczał kulinarnego 
przełomu. Podobnie sprawa wygląda, jeśli porównamy ilość przepisów na potra
wy z owoców i warzyw. W „Spisie o krmích” występuje duża ilość kasz owoco
wych i różnego rodzaju nadzień, a u Bavora varmuže i mazy, czyli również kasze 
i nadzienia kryjące się jedynie pod inną nazwą. Autor rozličných krmích proponuje 
również przepisy na przygotowanie pieczonych gruszek i jabłek oraz kwaszonej 
kapusty — receptur niemal identycznych jak te, które znajdują się w najstarszej 
czeskiej książce kucharskiej.

Warto podkreślić, że różnice pomiędzy obu źródłami, dostrzegalne już po 
pierwszym czytaniu, można w logiczny sposób wytłumaczyć, a analiza treści obu 
dzieł prowadzi do wniosku, że kuchnia czeska nie doświadczyła żadnej zasadniczej 
zmiany przez okres niemalże stu lat. Nadal widoczna jest przewaga dań mięsnych 
(szczególnie z drobiu i zwierzyny łownej) nad bezmięsnymi, ogromna ilość przepi
sów na ryby, „kasze” i barwione sosy (juchy), mnogość przypraw i niezbyt duże za
interesowanie daniami owocowymi i warzywnymi. W poczynaniach Rodovskiego 
widoczne jest dążenie do podtrzymania późnośredniowiecznej tradycji kulinarnej 
Czech. Jest niemal pewne, że autor „O rozličných krmích” z 1591 r. przy pisaniu 
swojego dzieła korzystał ze „Spisu o krmích” lub z jego nieznanego dzisiaj odpisu. 
Niewykluczone, że oba analizowane dzieła miały wcześniejszy pierwowzór. 

Helena Švarcová podaje, że Rodovský zaczerpnął z najstarszej czeskiej książ
ki kucharskiej ponad 41 receptur, z czego część przepisał niemal w identycznym 
brzmieniu22. Rodovský korzystał głównie z przepisów z drugiej części rękopi
su, wybierając najnowocześniejsze i najbardziej wyszukane przepisy na różnego 
rodzaju mięsa i ryby. Nie był pod tym względem wyjątkiem, bowiem Pavel Severýn 
i Jan Severýn także tworzyli swoje receptury posiłkując się „Spisem o krmích”. Jan 
Severýn zaczerpnął ze „Spisu” 40 przepisów tj. około 10% receptur opublikowa
nych w jego dziele. Podobnie jak u Rodovskiego, pochodzą one z drugiej części 
rękopisu, ale oprócz przepisów długich i szczegółowych interesowały go również 
receptury krótsze i prostsze. Ponadto Jan Severýn, choć czerpał z przepisów z naj

19 K. A l b a l a, Food, s. 41–42, 66, 68. 
20 B. R o d o v s k ý, O rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti majií, jakožto zvěřina, 

ptáci, ryby..., red. Z. T i c h á, Praha 2007, s. 97. 
21 Č. Z í b r t, op. cit., s. 123.
22 H. Š v a r c o v á, Nejstarší česká, s. 114.
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starszej czeskiej książki kucharskiej, przyswajał jedynie pomysł, czy też kolejność 
wykonywanych w kuchni czynności, a nie dokładny tekst receptury. Natomiast po
równanie dzieł Jana Severýna i Bavora Rodovskiego ukazuje m.in., że ten drugi 
odpisywał receptury nie zawsze bezpośrednio ze „Spisu o krmích”, ale również 
te poprawione przez Severýna. Nie dotyczy to jednak wszystkich zaczerpniętych 
przepisów23.

WŁOSKIE, POLSKIE I CESARSKIE... 

Przez wiele lat Czechy wpływały na kulturę Europy Środkowej — język, litera
turę, ale także na kuchnię. W „Dworzaninie” Łukasza Górnickiego mo żemy odna
leźć długi fragment, w którym autor opisuje jak modne było w Polsce posługiwa
nie się językiem czeskim: „a czasem drugi, chocia nie będzie w Czechach, jedno iż 
granicę Śląską przejdzie, to już inaczej nie będzie chciał mówić, jedno po czesku, 
a czeszczyzna wie to Bóg jaka będzie. A jeśli mu rzeczesz, żeby swym językiem 
mówił, to powieda, iż zapomniał, abo że mu się przyrodzony język prawdziwie 
gruby widzi, czego dowodząc, wyrwie jakie staropolskie z Bogarodzice słowo, 
a z czeskim jakim gładkim słówkiem na sztych je wsadzi, aby swego języka gru
bość, a obcego piękność pokazał. Na koniec i z tym na plac wyjedzie, że niemal 
każdy w polskim języku wymowca czeskich słów miasto polskich używa, jakoby 
to było naschwał dobrze”24.

Fakt głębokiego wpływu języka i kultury czeskiej na sposób mówienia i pisa
nia naszych przodków mógł powodować, że pierwsze książki kucharskie docie
rające do Polski mogły pochodzic z drukarń naszego południowego sąsiada. Stąd 
dzisiaj w kręgu badaczy historii kuchni podzielone są zdania na temat tajemnicy 
pierwszej książki kucharskiej spisanej w języku polskim. Istnieją bowiem licz
ne przesłanki wskazujące, że pierwszeństwo nie należy się „Compendium fer
culorum”, książce wydanej w 1682 r. w Krakowie, o której sam autor Stanisław 
Czerniecki pisał, „iż jeszcze dotąd naszym językiem polskim tak potrzebnej rzec
zy żaden przede mną nie chciał pokazać światu, odważyłem się ja”25, ale tajem
niczemu „Kuchmistrzostwu” bądź „Kucharstwu”, drukowi z ok. 1540 r., który ma 
być przekładem czeskiego podręcznika sztuki kulinarnej spisanego przez Pavla 
Severýna w 1535 r.26 

23 Eadem, Strava a kuchyně, s. 90–91.
24 Ł. G ó r n i c k i, Dworzanin polski, wyd. R. P o l l a k, Wrocław 1954, s. 75–76.
25 S. C z e r n i e c k i, Compendium ferculorum..., Warszawa 1682. Cytat znajduje się na nienume

rowanej stronie dzieła. Numery stron w Compendium ferculorum rozpoczynają się od Memoriału ge
neralnego.

26 K. E s t r e i c h e r, Bibliografia staropolska, t. XIV, Kraków 1896, s. 566–567.
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Problem stanowi jednak fakt, że autor przekładu jest nam nieznany, a druk 
nie zachował się do dziś. Istnieją jednak dwie częściowo nieczytelne pozostałości 
druków, które świadczyć mogą o tym, że „Kuchmistrzostwo” rzeczywiście istnia
ło. Dwie pochodzące jakoby z tego druku karty opublikowane zostały w formie 
faksymile w artykule Zygmunta Wo l s k i e g o27, który, zamieszczając cztery stro
ny przepisów na przygotowanie octu twierdził, że jest to pozostałość po oryginal
nym czeskim tekście książki kucharskiej Pavla Severýna.

Čeněk Z í b r t  czeski historyk zajmujący się dziejami kultury swojego kra
ju, w tym historią kuchni, zauważył, że zachowane strony rzekomego „Kuch 
mistrzostwa” są dokładnym tłumaczeniem czeskiego druku z 1535 r. Trudno 
jednak wnioskować z całą pewnością, że jest to fragment przekładu tej właśnie 
książki, chociaż w innych zachowanych czeskich księgach z tego okresu, ani 
w „Spisie o krmích” przepisów na sporządzenie octu z pewnością nie znajdziemy. 
Z jednej strony treść wszystkich zamieszczonych przez Wolskiego receptur na 
przygotowanie octu winnego pokrywa się idealnie z przepisami z dzieła Pavla 
Severýna (znajduje się w nim dziesięć przepisów na ocet winny i trzy na ocet 
piwny). Z drugiej strony jednak wnikliwa analiza niemieckiej książki kucharskiej 
„Küchenmeisterei” z 1486 r. wykazała, że w ostatnim, piątym rozdziale tego dzieła 
znajdują się te same receptury na sporządzenie octu winnego28, co u Wolskiego 
i Pavla Severýna. Z kolei trzy przepisy na ocet piwny przekazane przez Severýna 
nie wystepują ani w niemieckim dziele, ani na zachowanych polskich faksymilach. 
Należy jednak pamiętać o szczątkowym stanie zachowania źródła wydanego przez 
Wolskiego Być może gdyby zachowało się więcej kart, znalazłby się tam również 
ocet piwny.

Które z dzieł jest więc pierwowzorem? To pytanie należałoby zadać przede 
wszystkim językoznawcom, którzy pracowali już na tego typu źródłach. Gdyby 
zachowało się więcej kart polskiego tłumaczenia i gdyby znalazły sie na nich 
receptury na ocet piwny, mielibyśmy pewność, że polski autor korzystał z książki 
Pavla Severýna, albowiem w niemieckim dziele przepisów na ocet piwny nie ma. 
W istniejącej sytuacji wydaje się najbardziej prawdopodobne, że pierwowzorem, 
skarbnicą pomysłów, było „Küchenmeisterei” z XV w., które mogło wpłynąć na 
czeską literaturę kulinarną, a następnie, poprzez dzieło Severýna, na jego polski 
przekład.

Drugim źródłem pozwalającym chociaż trochę przybliżyć się do rozwiązania 
tajemnicy najstarszej polskiej książki kucharskiej, są fragmenty dwóch stron prze
pisów w języku polskim. Tylko w jednym przypadku znamy tytuł receptury na 

27 Z. Wo l s k i, Kuchmistrzostwo. Szczątki druku polskiego z początku w. XVI, Biała Radziwiłłowska 
1891.

28 Küchenmeisterei, Nürnberg 1486, http://www.uni–giessen.de/gloning/tx/bvgs.htm (wejście 8 wrześ
nia 2010). Oryginalne karty źródła nie są numerowane.
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„wołową pieczeń po węgiersku”29. Nie jest to jednak pozostałość po tym samym 
dziele, co wspomniane wcześniej przepisy na ocet winny. Oba fragmenty różnią się 
bowiem czcionką.

Szczegółowe porównanie zachowanego fragmentu z czeskim dziełem wyka
zało, że jest to dokładne tłumaczenie trzech występujących obok siebie (czyli, tak 
jak w zachowanym fragmencie) receptur spisanych przez Severýna, a mianowicie 
kyselice z paznohtuo na studeno (rodzaj rosołu z łap na zimno), zvěřina bůvolová 
aneb zubrová (bawół albo żubr) oraz hovězí pečeni po uhersku30, czyli właśnie 
„wołowa pieczeń po węgiersku”. Dwie z tych receptur, hovězí pečeni po uhersku 
(pod nieznacznie zmienionym tytułem jako pečeně hovězie po uhersku) oraz kyse
lice z paznohtuo na studeno (pod tytułem kyselice z vepřových [wieprzowe], neb 
z telecích [cielęcych] paznehtuov)31, występują w prawie dokładnym tłumaczeniu 
również w „Spisie o krmích”, jednak w dwóch różnych miejscach, a nie — jak 
w powyższych fragmentach dzieł — tuż po sobie. Zaznaczyć należy również, że 
przepisy te nie pojawiają się w „Küchenmeisterei” z 1486 r. Oznacza to, że polski 
autor korzystał z pewnością z „Kuchmistrzostwa” Pavla Severýna, ten natomiast 
zaczerpnął dwa z trzech interesujących nas przepisów ze „Spisu o krmích”.

Pozostawiając kwestię pierwszeństwa „Compendium ferculorum” jako nie
rozwiązaną, możemy jednak stwierdzić, że dzieło Czernieckiego przesycone jest 
licznymi obcymi wpływami, w tym zapożyczeniami czeskimi32. Treść niektórych 
przepisów naszego kuchmistrza bardzo wyraźnie przypomina receptury z najstar
szych czeskich książek kucharskich. Sam autor, wychwalając i stawiając na pie
rwszy plan dania staropolskie, a jednocześnie odżegnując się od kuchni francuskiej 
(„Nie trzeba się nic gorszyć, że najpierwszą tę moje księgę zacznę polskiemi 
potrawami [...] tak mi się bowiem zdało, żebyś wprzód skosztował staropolskich 
potraw, w których jeżeli swojemu nie znajdziesz appetytowi ukontentowania, do 
dalszych i specjalniejszych [tj. francuskich — M. S.] cię odsyłam”33), zapatruje się 
„na zwyczaje cesarza Jego Mości Chrześcijańskiego i całej Rzeszy Niemieckiej”34. 
Oznaczało to przede wszystkim kuchnię węgierską i czeską. Nie są to jednak liczne 
przepisy. Receptur opatrzonych zwrotem „po węgiersku” odnaleźć możemy pięć, 
natomiast „po czesku” zaledwie jedną — na „ryby sadzone, albo po czesku”35.

Co prawda trudno na podstawie tego typu analiz stwierdzić z pewnością, że 
Czerniecki lub jakiś wcześniejszy autor bezpośrednio wzorował się na receptu

29 BJag., Dział Starodruków, Kuchmistrzostwo, sygn. Cim 0.913. Oryginalne karty źródła nie są 
numerowane.

30 Č. Z í b r t, op. cit., s. 211–212.
31 Ibidem, s. 116, 132.
32 D. C h e m p e r e k, Staropolska kuchnia. O pierwszej polskiej książce kucharskiej, „Kwartalnik 

Literacki Kresy”, 2002, nr 49, s. 248–252.
33 S. C z e r n i e c k i, op. cit., s. 11–12.
34 Ibidem, s. 45.
35 Ibidem, s. 49. 
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rach czeskich, albo że miał którąś z czeskich szesnastowiecznych ksiąg kulinar
nych w swoim posiadaniu. Jednak możliwe jest, że niektóre z wydanych drukiem 
w XVI w. czeskich zbiorów receptur mogły być znane w naszym kraju i wpływać 
na kształt polskiej sztuki kulinarnej, przede wszystkim na Śląsku i w Małopolsce.

Równolegle do coraz silniejszego oddziaływania kultury czeskiej, zaczęły 
pojawiać się pierwsze polskie wpływy na czeskie życie dworskie, obejmujące 
modę i kuchnię. Przepływ inspiracji kulinarnych nie działał więc tylko w jed
ną stronę. Wskazują na to popularne w czeskich dziełach kulinarnych receptury 
określane słowami „po polsku”. Dotyczą one trzech produktów: szczupaka, łososia 
oraz barana, a charakteryzują się wykorzystaniem dużej ilości przypraw oraz 
zawiesistego sosu wykonanego na bazie rozgotowanej cebuli. 

Przepis na barana po polsku, pochodzacy ze „Spisu o krmích”, niemal w iden
tycznym brzmieniu zamieścili w swoich zbiorach zarówno Jan Severýn, jak Bavor 
Rodovský z Hustiřan, pod tytułem beranec po polsku velmi chutný36. Jest to kolejny 
przykład świadczący o tym, że autorzy czeskich dzieł kulinarnych korzystali z prac 
swoich poprzedników, nierzadko przepisując całe zbiory przepisów. Wracając do 
receptur opisanych jako przyrządzane „po polsku”, w „Spisie o krmích” znajduje 
się ich pięć (jeden przepis na barana oraz cztery na szczupaka)37, u Pavla Severýna 
trzy (dwa na szczupaka i jeden na łososia)38, u Jana Severýna pięć (jeden na barana, 
trzy na szczupaka i jeden na łososia)39 a u Bavora Rodovskiego cztery (jeden na 
barana, dwa na szczupaka oraz jeden na łososia)40.

Dokładna analiza receptur „po polsku” dała możliwość stworzenia prostego 
schematu obrazującego wzajemne powiązania pomiędzy nimi. Przepis na mięso 
z barana pojawia się w identycznym brzmieniu w dziele Jana Severýna i Bavora 
Rodovskiego. Jeden z przepisów na štiků po polsku, czyli szczupaka po polsku, 
obecny jest we wszystkich czterech księgach. W obu tych przypadkach pierwowzo
rem jest „Spis o krmích”, chociaż np. Rodovský nie musiał korzystać z najstarszej 
czeskiej książki kucharskiej; równie dobrze mogło być to dzieło Jana Severýna 
lub — w przypadku przepisu na szczupaka — Pavla Severýna. „Spis o krmích” 
proponuje jeszcze trzy inne odsłony przepisu na szczupaka po polsku, Jan Severýn 
dwie41, a Pavel Severýn jedną — na szczupaka po polsku z cebulą, która pojawia 
się również w lekko zmienionej postaci u Rodovskiego42. Podobnie wygląda 
kwestia przepisu na łososia po polsku. Pavel Severýn zamieszcza tę recepturę ja

36 Č. Z í b r t, op. cit., s. 166; B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 52.
37 Č. Z í b r t, op. cit. s. 128, 134–135, 137.
38 Ibidem, s. 220, 222, 223.
39 Ibidem, s. 166, 181, 182, 183, 185.
40 B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 52, 65, 67, 80.
41 Č. Z í b r t, op. cit., s. 181, 185.
42 Ibidem, s. 222; B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 67.
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ko pierwszy, a następnie przepisują ją w niezmienionej postaci Jan Severýn oraz 
Bavor Rodovský.

Oprócz przepisów „po polsku” w czeskich książkach kucharskich z XV–
XVI w. zamieszczone są receptury opatrzone zwrotem „po węgiersku” oraz „po 
włosku”. Przepisy z pierwszej grupy pojawiają się z różnym natężeniem we wszyst
kich omawianych źródłach. W „Spisie o krmích” dotyczą drobiu i mają postać 
trzech odsłon receptury kuřata mladá uherským obyčejem (młode kurczę węgier
skim sposobem) oraz pieczeni wołowej (jeden przepis), pieczeni cielęcej bądź spo
rządzonej z barana (jeden przepis), a także ze szczupaka lub karpia (jeden prze
pis)43. Dwie z receptur na sporządzenie „po węgiersku” młodego kurczęcia (trzecia 
widnieje tylko w najstarszej czeskiej książce kucharskiej i nie pojawia w drukach 
z XVI w.) oraz wspomniany przepis na pieczeń wołową pojawiają się w niezmie
nionej formie także u Pavla Severýna, Jana Severýna i Bavora Rodovskiego44. 
Z kolei przepis na pieczeń cielęcą, bądź z barana odnaleźć możemy u Jan Severýna 
i Bavora Rodovskiego45, a recepturę na szczupaka lub karpia po węgiersku u Pavla 
i Jana Severýna46. Jan Severýn jest z kolei niekwestionowanym twórcą przepisu na 
baranka po węgiersku oraz ryb po węgiersku, które zamieszcza w swojej książce 
kucharskiej również Rodovský. 

Autor „O rozličných krmích”, oprócz zaczerpniętych z innych dzieł receptur 
„po węgiersku”, tworzy również swoje własne pomysły w postaci dwóch przepi
sów na kaše v uherské zemi z mladých tykví (kasza z dyni) oraz krmě, jenž uher
sky slove tukta47. Druga z wymienionych potraw sporządzana była z wydrążonych, 
ugotowanych pigw, które wypełniano mieszaniną siekanego mięsa z jeleniny 
z dodatkiem miodu, różanej wody, winogron oraz kwiatu muszkatołowego. Do 
nadziewanych pigw sporządzano zazwyczaj sos na bazie limonek i moreli, roz
puszczonych winnym octem oraz winem, z dużą ilością przypraw, poza cukrem, 
gdyż, jak pisze Rodovský: přislaď ji velmi málo, ať jest zostra sladká, neb tu chut 
Uhři milují48.

Przepisy „po włosku” występują tylko w dwóch interesujących nas źródłach 
Jan Severýn przedstawił dwie receptury na sporządzenie drobiu, koroptvy neb 
kapouny vlaským obyčejem oraz kuře po vlasku na pospěch49 (pierwsza z nich 
pojawia się również u Rodovskiego50) oraz w postaci owocowego przysmaku 
obecnego w dziełach obu autorów, czyli jabłek pieczonych obyczajem włoskim, 

43 Č. Z í b r t, op. cit., s. 129–133, 135.
44 J. Severýn i B. Rodovský proponują przepisy na pieczeń wołową także inne od zamieszczonego 

w Spisie o krmích.
45 Č. Z í b r t, op. cit., s. 163; B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 47.
46 Č. Z í b r t, op. cit., s. 181, 222.
47 Ibidem, s. 54–55, 121.
48 Ibidem, s. 55; „posłódź ją bardzo mało, niech będzie ostro słodka, bo ten smak Węgrzy kochają”. 
49 Ibidem, s. 164–165, 176.
50 B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 100.
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wypełnionych mieszaniną orzechów, bazylii i winogron51. U Rodovskiego pojawia 
się również przepis na kaše, jenž slove Lmil v Slézích52, który autor najprawdopo
dobniej zaczerpnął od Pavla Severýna. Śląska kasza ma się charakteryzować 
wykorzystaniem podrobów w postaci nerek i płuc, gotowanych w sarniej krwi 
przyprawionej pieprzem i goździkami.

Sporządzanie wykazów przepisów i badanie ich wzajemnych powiązań nie 
nastręczają tak wielu problemów, jak próba zinterpretowania tego, co oznacza, 
że daną potrawę należy przygotować „po polsku”, „po węgiersku”, „po włosku” 
czy też „po śląsku”. Roman J a k o b s o n, rosyjski językoznawca, teoretyk języ
ka i literatury, prowadząc wnikliwe badania językoznawcze nad przepisami „po 
polsku” w czeskich książkach kucharskich doszedł do wniosku, że we wszystkich 
„polskich” przepisach sporządzanie ryb sprowadza się do zwyczajnego gotowa
nia, a więc prostej obróbki mięsa, podczas gdy receptury „czeskie” charakteryzują 
się bardziej skomplikowanymi procedurami, np. smażeniem, opiekaniem na roż
nie, faszerowaniem, rozcieraniem, marynowaniem, wędzeniem, przekształcaniem 
w galaretę. Przyczyną takiego stanu, według autora badań, była chęć uchwycenia 
kontrastu pomiędzy bardziej skomplikowanymi i wymyślnymi pomysłami czeski
mi, a tradycją polskiej gotowanej ryby w celu urozmaicenia licznych dni postnych53. 
Ponadto Jakobson posunął się w swoich przemyśleniach znacznie dalej twierdząc, 
że szczupak po polsku oraz receptury czeskie zdradzają wyraźny związek z dwo
ma prądami kulturowymi średniowiecza — stylem gotyckim i romańskim. Nacisk 
gotyku w Czechach był znacznie szybszy i silniejszy, niż na ziemiach polskich, 
mimo to nadal charakterystyczne było mieszanie obu stylów54. Zjawisko to mogło 
się również przekładać na synkretyczny charakter gastronomii, stąd obok skompli
kowanych potraw pojawiało się również tradycyjne i proste jedzenie gotowane, jak 
chociażby szczupak po polsku. 

Analizy Jakobsona nie wyjaśniają jednak, czy słowa „po polsku” oznaczają 
przepis zaczerpnięty z kuchni polskiej, zaakceptowany jako coś innego, interesują
cego, a więc mogącego znaleźć miejsce w czeskich drukach, czy też oznaczają 
czeską recepturę, opatrzoną jedynie charakterystycznym rysem pieprznej, ko rzen
nej i prostej polskiej sztuki kulinarnej, którą możemy uznać za przeciwstawną 
skomplikowanej i nowoczesnej kuchni czeskiej tego okresu? Nie znamy odpo
wiedzi na to pytanie, gdyż nie zachowała się żadna polskia książka kucharska 
z XV–XVI w., którą moglibyśmy porównać z analogicznymi źródłami czeskimi. 
Pewne przesłanki świadczą nawet, że takiej książki nie było, a na ziemiach pol
skich krążyły jedynie dokładne tłumaczenia dzieła Pavla Severýna. 

51 Č. Z í b r t, op. cit., s. 198; B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 136.
52 B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 127–128.
53 R. J a k o b s o n, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, wybór, red. nauk. i wstęp R. M a 

y e  n o  w a, t. I, Warszawa 1989, s. 102–107.
54 K. K o w a l e w s k i, Historia z karpiem w tle, „Mówią Wieki”, t. XLVII, 2005, nr 12, s. 24–25.
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O wiele trudniej pokusić się o próby interpretacji przepisów „po węgiersku” 
oraz „po włosku”, nie mówiąc już o śląskiej kaszy, której nie da się porównać 
z żadną podobną recepturą. Dla przepisów „po węgiersku” oraz „po włosku” trud
ność sprawiłoby sporządzenie wykazu cech charakterystycznych, dla każdej z tych 
grup. W przepisach „węgierskich” do obgotowanego mięsa dodawany jest jeden 
główny składnik w postaci jabłek, cebuli, jajek lub słoniny (np. w przepisie na 
baranka po węgiersku55 występują trzy z wymienionych składników: słonina, jaj
ka i jabłka). Sos do tak przygotowanej potrawy rozcieńczany jest słodkim winem 
(czasami pada słowo „małmazja”) bądź winem zmieszanym z octem winnym. 
Interesującą rzecz można jednak dostrzec po dokładnym zliczeniu wszystkich 
przypraw dodawanych do „węgierskich” receptur. Autorzy wykorzystują szeroką 
gamę różnych korzeni: szałwię, imbir i szafran, jednak tylko w dwóch przypad
kach dodawany był do potrawy pieprz. Z kolei dania „włoskie” były potrawami 
nadziewanymi, a następnie pieczonymi na rożnie. Drób wypełniony był siekanymi 
jabłkami zmieszanymi z surowymi jajkami, winogronami i migdałami, z dodat
kiem szałwii, bazylii i imbiru. Natomiast pieczone jabłka, czyli kolejny włoski 
przysmak, nadziewane były startymi orzechami oraz winogronami.

Pożywienie, biorąc pod uwagę dyskurs obcości i wzajemnego przenikania się 
kultur, zaczęło — jak widać poprzez zaprezentowane przepisy — zdobywać zu
pełnie inne znaczenie. Smaki i produkty, akceptowane bądź odrzucane, stały się 
wyznacznikiem służącym do rozpoznawania tego, co jest „nasze”, ale także do 
kreowania dystansu wobec „innych”. Dystans ten mógł, ale nie musiał się zmniej
szać. Jedne postawy były więc zapożyczane, stając się źródłem inspiracji, inne nie 
przypadały do gustu, przynajmniej do momentu, kiedy moda nie zechciała po nie 
sięgnąć.

CZESKI CZY ŚRODKOWOEUROPEJSKI MODEL KULINARNY?

Tożsamość narodowa i regionalna wyraża się (a przez to także konstruuje) 
m.in. poprzez kulturę kulinarną i wzorce żywieniowe. Pamiętać jednak należy, 
że kształtowanie się kuchni danego regionu lub kraju nie powstaje w izolacji. 
Najczęściej jest to proces rozwijający się ponad czy nawet wbrew granicom poli
tycznym. Stąd niezbyt szczęśliwe pojęcie „kuchni narodowej” odbija raczej pewne 
wyobrażenie i stereotyp, gdyż każda kultura kulinarna jest przepełniona obcymi 
wpływami i zapożyczeniami. Nie są to zapożyczenia dosłowne, lecz raczej dosto
sowane do miejscowych warunków i przyzwyczajeń56. Czy możemy więc mówić 
o odrębnym późnośredniowiecznym, czy renesansowym czeskim modelu kulinar

55 Č. Z í b r t, op. cit., s. 164; B. R o d o v s k ý, op. cit., s. 51.
56 M. D e m b i ń s k a, Kuchnia średniowieczna, nowożytna czy „narodowa”? Uwagi na margine

sie książki „Le Cuisinier Françis”, KHKM, t. XLI, 1984, nr 4, s. 556.
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nym, którego podstawą jest „Spis o krmích”? Być może badania dziejów kuch
ni powinny pójść raczej w kierunku szukania wzajemnych powiązań, inspiracji 
i zapożyczeń, względnie stworzenia schematu obrazującego podobieństwa dawnej 
kuchni poszczególnych krajów środkowoeuropejskich, bo bez wątpienia podobień
stwa te są zauważalne i możliwe do przedstawienia w szerszym kontekście histo
rycznym i kulturowym. 

Interesujące wnioski przynosi ze sobą porównanie „Spisu o krmích” z najstar
szą niemiecką książką kucharską „Daz buoch von guoter spise” z drugiej poło
wy XIV w.57 Już wstępne zestawienie pokarmów mięsnych i bezmięsnych z obu 
dzieł pokazuje, że receptury rybne oraz mięsne, a także „kasze” nie pojawiają się 
w książce niemieckiej tak często, jak w „Spisie o krmích”. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę fakt, że najstarsza czeska książka kucharska zawiera znacznie więcej 
przepisów (162), niż dzieło niemieckie (99 receptur, w tym cztery o identycznym 
brzmieniu). 

W niemieckiej książce kucharskiej dania bezmięsne obejmują 40% wszystkich 
receptur, natomiast w czeskiej — 34%. W „Daz buoch von guoter spise” napoty
kamy przede wszystkim „kasze” owocowe, a oprócz nich pojedyncze przepisy na 
„kasze” grzybowe i ryżowe, natomiast nie znajdziemy w niej typowych dla auto
rów czeskich (określonych tak już w tytule receptury) „kasz” mięsnych. Mimo to 
popularne są w niej przepisy na mieszaniny złożone z siekanego mięsa z różnymi 
dodatkami, podawane na plackach, które w treści są prawie identyczne, jak prze
pisy na czeskie „kasze” mięsne. W źródle niemieckim, podobnie jak w czeskim, 
spotkamy się również z dużą ilością przepisów na dania z drobiu i ryb. W „Daz 
buoch von guoter spise” znajduje się także stosunkowo dużo receptur na podroby, 
głównie nerki, które pieczono w całości bądź mielono na „kaszę”. 

Porównanie ilości przepisów, w których głównym składnikiem jest zwierzyna 
łowna, prowadzi do interesujących wniosków. W „Spisie o krmích” ten rodzaj mię
sa występuje najczęściej, podczas gdy w książce niemieckiej doliczyć się możemy 
jedynie trzech receptur. Przy tym w jednym przypadku mięso ze zwierzyny autor 
każe użyć jedynie w zastępstwie mięsa z ryb, a w drugim jest to raczej pomysł na 
przygotowanie sosu, który może być podany z rybą lub dziczyzną, niż samodzielna 
receptura na danie główne 58. Różnicę tę można wytłumaczyć pochodzeniem obu 
źródeł. Najprawdopodobniej receptury niemieckie pochodzą z kuchni klasztornej 
(później biskupiej), podczas gdy czeskie były własnością bogatego mieszczanina 
lub szlachcica, stąd tak wiele w nich sposobów na sprawienie dziczyzny.

W „Daz buoch von guoter spise”, w której dużo jest przepisów postnych, 
pojawiają się ryby, których „Spis o krmích” nie zna. Jest to np. łosoś, podawany 

57 Das Buch von guter Speise, Würzburg 1350, http://dfg–viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http
%3A%2F%2Fmdz10.bib–bvb.de%2F%7Edb%2Fmets%2Fbsb00034421_mets.xml (wejście 8 września 
2010). Orygi nalne karty źródła nie są numerowane.

58 H. Š v a r c o v á, Strava, s. 95.
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w słodkim sosie z rybich nerek, piernika, winogron, fig i miodu59. Podobne pomysły, 
oparte na zaskakującym dzisiaj wykorzystaniu smaku słodkiego w zestawieniu 
z rybami, pojawiają się również w źródle czeskim, w postaci predlíku, czyli sosu 
ze startego piernika i wina60. 

W „Daz buoch von guoter spise” spotykamy się z typem potrawy, której nie 
ma w „Spis o krmích”, ale zaczyna pojawiać się już w szesnastowiecznych cze
skich drukach kulinarnych. Chodzi o nowożytne pasztety, czyli o dobrze przypra
wione siekane mięso (również z ryb) zapieczone w grubym cieście. Znane są także 
wegetariańskie odmiany pasztetów — z jajek, sera czy winogron i fig61. Helena 
Švarcová podaje, że nazwa „pasztet” była bardzo często zastępowana w niemiec
kiej literaturze kulinarnej słowem „placek”. W „Daz buoch von guoter spise” na 
końcu jednego z przepisów na mięsny placek pada stwierdzenie, że o tej potrawie 
mówi się „pasztet”. Placki alias pasztety były niekiedy pokrywane z wierzchu kro
jonymi w plasterki gruszkami, czasami wydrążano w cieście otwory, do których 
wlewano surowe jajka, a dopiero później zapiekano potrawę, podawaną na stół 
w gorącej formie62.

Interesująco wypada również porównanie liczby przepisów na dania owoco
we i warzywa w źródle czeskim i niemieckim. W pierwszym z nich, oprócz owo
cowych kasz, odnaleźć możemy jedynie pojedynczą recepturę na przygotowanie 
pieczonych gruszek oraz kilka pomysłów na nadzienia do pączków. Natomiast 
w „Daz buoch von guoter spise” pojawia się przepis na powidła czereśniowe: owo
ce najpierw gotuje się we własnym soku, potem się je chłodzi i rozciera z miodem. 
Z tak przygotowanych powideł sporządzano konfekty, które suszono w przecią
gu, a następnie krojono w kostkę i posypywano przyprawami. Najstarsza niemiec
ka książka kucharska proponuje również przepis na jabłka zanurzone w cieście 
z jajek, mąki i białego chleba, a także na gruszki, które mieszano z kawałkami 
kwaśnych jabłek, pieprzem, anyżem oraz surowymi jajkami. Tak przygotowaną 
mieszaninę nakładano na kawałek białego chleba, przykrywano drugim, a następ
nie moczono w cieście i smażono63. Jeśli chodzi o receptury typowo warzywne, 
w porównaniu do jednego czeskiego przepisu na zelí kyselé, w „Daz buoch von 
guoter speise” spotkamy cztery receptury. Pierwsza dotyczy potrawy z pora ugo
towanego w migdałowym mleku zmieszanym z ryżową mąką, natomiast pozostałe 
opisują przyrządzanie potraw z roślin strączkowych, grochu i wyki64.

W książce niemieckiej spotkamy również sposoby na przygotowanie pączków 
z nadzieniem (tak samo jak w „Spisie o krmích”), kołaczy i pierników, a także 

59 Ibidem, s. 96.
60 Č. Z í b r t, op. cit., s. 134.
61 T. S c u l l y, The Art Of Cookery in the Middle Ages, Woodbridge 2002, s. 38.
62 H. Š v a r c o v á, Strava, s. 99.
63 Ibidem, s. 101–102.
64 Ibidem, s. 106.
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postnego sera migdałowego. W niemieckich książkach kucharskich, jak podaje 
Švarcová, znajduje się kilka przepisów na ser migdałowy i mleko migdałowe, spo
sób postępowania jest jednak bardzo podobny, jak w recepturach czeskich. Z za
gotowanego mleka migdałowego przecedzonego przez płótno sporządza się ser 
zagęszczony białym chlebem i mąką, z odrobiną wina65.

Zestawienie wszystkich przypraw, używanych również do barwienia pokar
mów, pokazuje widoczną różnicę pomiędzy obiema książkami. W „Daz buoch 
von guoter spise” częściej pojawiają się korzenie typowe dla krajów śródziemno
morskich: szałwia, mięta, pietruszka i różnego typu zioła. Natomiast w „Spisie 
o krmích” zdecydowanie więcej jest przypraw orientalnych. Tę różnicę, podobnie 
jak kwestię rozbieżności w liczbie przepisów na zwierzynę łowną, tłumaczy się 
również pochodzeniem obu dzieł. Receptury z książki niemieckiej, jak już wspo
minałam, pochodzą z kuchni klasztornej (później biskupiej), stąd nieograniczony 
dostęp do ziół oraz roślin ogrodowych. 

Różnice pomiędzy obu źródłami widać również w kwestii słodzenia potraw 
i dodawania do nich rodzynek. W „Spisie o krmích” przeważa miód, a rodzynki 
pojawiają się w jednej czwartej wszystkich przepisów, podczas gdy w książce nie
mieckiej dominuje cukier, a rodzynki wspomniane są jedynie w jednej recepturze.

Porównanie obu dzieł pokazuje, że środkowoeuropejskie kuchnie późnego 
średniowiecza i renesansu miały wiele cech wspólnych. Renesansowa kuchnia, po
dobnie jak renesansowa kultura, były na wskroś kosmopolityczne. Receptury po
chodzące z różnych tradycji etnicznych były powielane i rozpowszechniane w ska
li międzynarodowej66, stąd tak liczne odwołania do kuchni węgierskiej, polskiej 
czy włoskiej w czeskich książkach kucharskich. Myśl gastronomiczna renesanso
wego humanizmu była więc szeroko otwarta na wpływy różnych kultur kulinar
nych, w tym tradycji orientalnej, charakteryzującej się upodobaniem do kontra
stowych barw, aromatów i egzotycznych przypraw67. Wpływ ten jest widoczny 
w niemal całej literaturze kulinarnej tego okresu, a przykładem na to może być 
przede wszystkim pierwsza, wzorcowa drukowana książka kucharska, a zarazem 
humanistyczna rozprawa o starożytnych tradycjach kulinarnych, napisana przez 
Bartolomeo Sacchi (Platina) „Do honesta voluptate et valtudine”, wydana po raz 
pierwszy w Rzymie w roku 147068. 

W epoce wielkich odkryć geograficznych w europejskiej kulturze kulinarnej 
zaznaczyły się pierwsze oznaki przełomu związane z rozpowszechnieniem produk

65 Ibidem, s. 105.
66 T. S c u l l y, op. cit., s. 196–197.
67 T. S. P e t e r s o n, The Cookbook that Changed the World: The Origins of Modern Cuisine, 

Cambridge 1994, s. 15–24.
68 Więcej o tym autorze: One right pleasure and good health, wyd. i opr. M. E. Milham, Asheville 

1999; B. Cowan, Nové světy, nové chutě. Módní trendy v jídle v době porenesanční, [w:] Jídlo dějiny 
chuti, red. P. F r e e d m a n, Praha 2008 , s. 199–200.
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tów z Nowego Świata i przeniesieniem wielu upraw z Azji i Afryki do Ameryki. 
Procesy intensywnej wymiany oraz moda na nowe produkty egzotyczne, czy ra
czej łączenie produktów i smaków z różnych zakątków świata, rozpowszechniły 
się jednak w pełni dopiero w końcu XVII i w XVIII w. Już jednak u schyłku śre
dniowiecza możemy zauważyć pogłębianie się różnic między kosmopolitycznym 
smakiem elit, a nasilającym się dążeniem do wyodrębniania kuchni narodowych. 
Z jednej więc strony humanistyczna kultura renesansu dążyła do tego, aby oży
wić wspólne kulinarne i dietetyczne dziedzictwo starożytności, z drugiej jednak 
odczuwalny nacisk na zmiany dawał o sobie znać poprzez wykorzystanie nowych 
składników i technik kulinarnych, nieznanych ani w starożytności, ani w średnio
wieczu69.

The Fifteenth Century Spis o krmích and the Beginnings 
of Czech Culinary Literature

The article deals with the origins of the phenomenon of popularity and vivacity of 
culinary literature in Bohemia. This literature, closely connected with the Czech courtly 
culture, left its imprint also outside the country. Spychaj starts her discourse with the little 
known first Czech cookbook, the Spis o krmích (MSS, 15th c.), and portrays it as a model 
for the Renaissance Czech cuisine, which was imitated all around Central Europe. This 
first, model Czech cookbook, as well as its printed versions form the 16th century, provides 
unique information also on Hungarian, Italian and Polish cuisine. Consequently, the 
popularity of these prints in Poland, attested by source materials, should be treated as an 
element of Czech culinary influence in Central Europe. It should also be taken under 
consideration with respect to the unsolved as yet mystery of the so called Kuchmistrzostwo, 
which is treated by some scholars as the first, albeit lost, Polish cookbook of the 16th 
century; otherwise, primacy in this respect is held by Compendium ferculorum (1682) by 
Stanisław Czerniecki, where Czech influences are easily discernible. The author provides 
also a comparison of the Spis o krmích with the oldest German cookbook, Daz buoch von 
guoter speise. She is convinced that research on the history of nourishment and cooking in 
Europe, should be aimed at uncovering mutual relationships, inspirations and borrowings, 
i.e. the creation of a picture of similarities and differences between old cuisines, national 
and regional, typical for various social groups. 

69 Ibidem, s. 197.
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Kuchnia plebana.
Zwyczajna i nadzwyczajna konsumpcja  

na parafii św. Jakuba w Nysie  
(1505–1508)

1. W końcu XV w. doszło w Nysie do gwałtownego sporu pomiędzy dwie
ma najważniejszymi instytucjami kościelnymi — parafią św. Jakuba i kapitułą ko
legiacką św. Jana. Translacja kapituły kolegiackiej na Stare Miasto Nysy (1477) 
odbyła się kosztem finansowych interesów plebana nyskiego. Ówcześnie piastu
jący ten urząd Mikołaj Tauchan oszacował szkody swej parafii na 50 florenów 
i podjął starania o uzyskanie odpowiedniej rekompensaty od kanoników. Ci za
słaniali się wyjątkowo wysokimi dochodami fary nyskiej, wedle ich wiedzy się
gającymi 400 florenów węgierskich rocznie. Przywołanie tego argumentu miało 
niedwuznacznie podkreślać zachłanność plebana, którego nie zaspokajało wyso
kie uposażenie. Tauchan replikował jednak, że po opłaceniu wszystkich kosztów 
pozostaje mu najwyżej 25 florenów, przy czym w poprzednim roku dysponował 
zaledwie pięcioma. Za szczególnie uciążliwe uznał przy tym koszty utrzymania 
kapelanów i służby. Stałymi stołownikami na plebanii miało być w tym czasie 
sześciu duchownych pomocniczych, zarządca domu, kucharz bądź kucharka, po
mocnik kuchenny, słudzy kapelanów i kaznodziei, chłopak stajenny oraz służący 
plebana. Dodatkowo w każde święta o randze duplex pleban był zobowiązany do 
ugoszczenia organisty i zakrystiana, a w najważniejsze uroczystości roku kościel
nego także trzech dzwonników i rektora szkoły wraz z sześcioma pomocnikami. 
Wedle wyliczeń Tauchana wynagrodzenie dla sług oraz zakup opału kosztowało 
go 30 grzywien, natomiast kupno produktów na posiłki kolejne 140 florenów1. 

1 Plebanus ecclesiae S. Jacobi Nissen[sis] omni die, nulla in anno dempta, alere habet ad minus 
quatuordecim personas, sex capellanos, quorum ipsemet est septimus, aliquem virum gravem pruden
tem, qui provideat domui, mensae, coquinae, cellario superintendat presbyterum vel laicum, qui pro
curator dicti solet, non enim per se ecclesiae et domus curam genere posset, deinde cocum vel cocam, 
quae ministrum habet adjutorem sibi, nec enim per se carbones, ligna aquam ferre, coquere, assare et 
disponere posset sine ministro, item unum famulum pro presbyteris capellanis, communem, item alium 
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Ponadto pleban uskarżał się na obciążenie jego budżetu kosztami uczt, które mu
siał zgodnie z tradycją organizować na plebanii. Przygotowywane dwa razy do 
roku wystawne przyjęcia dla władz miejskich oraz poczęstunek dla uczniów szko
ły parafialnej miały poważnie uszczuplać kasę parafii. Przy tym — jak podkreślił 
w swojej skardze — próba likwidacji tego uciążliwego obowiązku wywołałaby 
w mieście wielki skandal i poruszenie2. 

Materiały procesowe, z których przywołaliśmy tylko skromny fragment, sta
nowią dobre wprowadzenie do kwestii funkcjonowania gospodarstwa plebań
skiego w późnym średniowieczu. Problematyka ta pozostaje słabo rozpoznana 
mimo opublikowania w ostatnich latach cennych studiów i edycji wybranych źró
deł. Podstawową przeszkodę stanowi w tym wypadku wątła podstawa źródłowa. 
Jedynie dla nielicznych parafii zachowały się księgi rachunkowe pozwalające na 
pełną rekonstrukcję gospodarki plebańskiej. W Europie Środkowej do najstarszych 
zabytków tego typu należą wydane niedawno przez Andrzeja R a d z i m i ń s k i e g o 
rachunki plebana św. Janów w Toruniu z 1446 r.3 Mniejszą wartość mają zachowa
ne rachunki plebana brodnickiego z lat 1439–1446, ograniczające się do wykazu 
wpływów z tytułu posług religijnych4. Najcenniejszym źródłem o interesującym 
nas charakterze pozostaje seria ksiąg rachunkowych plebana z Getyngi Johanna 

praedicatoris, item alium famulum pro equo et purgatione domus et ministerio mensae et unum ad 
minus puerum pro ipsomet plebano. Tales quatuordecim personas (praesente praesertim plebano) 
omni die de redditibus ecclesiae alere oportet, quae centum quadraginta ducatis levissima existima
tione vix expediri et sustentari possunt, decem florenos pro qualibet persona, computando, J. F. A. P e 
d e w i t z, Historia ecclesiastica ecclesiae parochialis S. Jacobi Nissae, cz. I, „Bericht der wissenI, „Bericht der wissen
schaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neisse”, t. XXXI, 1900/1902, s. 118.

2 Praeterea in die corporis Christi et qua canitur O sapientia plebanus de veteri more collationes 
facere habet, ad quas invitat omnes in oppido presbyteros consules et notabiles cives, nobiles et epis
copi familiares et ecclesiae servitores, personarum numero centum vel prope, quos utraque vice bonis, 
vino, carnibus et piscibus, quanto fieri potest honestius reficere et tractare consuevit. In nocte vero 
Christi post Matutinas et missam matutinarum omnes scholares magni et parvi quorum aliquando 
ducenti, aliquando plures esse comperti sunt, ad domum plebani convenire solent, quibus omnibus 
larga refectio, ut commune prandium dici valeat, in pane, carnibus plumentis et potu dari consuevet. 
Dictae collationes in die corporis Christi et O sapientia non curantur florenis duodecim. In nocte vero 
Christi ad sex expediri omnibus computatis possent. Tamen nihil horum sine magno scandalo et oblo
cutionem detractione et inimicitia ob inveteratam consuetudinem omitti posset, ibidem, s. 119.

3 A. R a d z i m i ń s k i, Rachunki plebana kościoła parafialnego Świętych Janów w Starym Mieście 
Toruniu z lat 1445–1446, „Roczniki Historyczne”, t. LXIX, 2003, s. 167–187. Cf. także: idem, 
Piętnastowieczne rachunki plebanów z Torunia i Brodnicy jako źródła do badania dziejów parafii 
w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII, 2000, s. 473–482; 
idem, Przy stole Jana von Ast — plebana św. Janów na Starym Mieście Toruniu, „Archaeologia 
Historica Polona”, t. XIV, 2004 (Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeo
logii Średniowiecza i Nowożytności „Wyposażenie wnętrz w średniowieczu”, Toruń, 21–22 listopada 
2002 roku), s. 157–171.

4 Idem, Piętnastowieczne rachunki plebanów, s. 473–482; idem, Życie i obyczajowość średnio
wiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002, s. 100–102.
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Hoveta, rejestrująca przychody i wydatki jego parafii w latach 1489–15115. 
Skromny zasób późnośredniowiecznych zabytków proweniencji parafialnej moż
na uzupełnić o niewykorzystane dotąd w nauce materiały rachunkowe z nyskiej 
parafii św. Jakuba. Z zachowanych dwóch ksiąg większą wartość posiada starsza, 
zawierająca wykazy dochodów parafii począwszy od lat osiemdziesiątych XV w. 
Za czasów zarządzania parafią przez Georga Smeda zostały do niej włączone także 
szczególnie nas interesujące rejestry wydatków, umożliwiające wgląd w funkcjo
nowanie plebańskiej kuchni6. 

Pochodzący z Nysy Georg Smed (Fabri) urodził się zapewne w pierwszej po
łowie lat sześćdziesiątych XV stulecia. Studia w Krakowie (1480–1488) ukończył 
z tytułem magistra sztuk, następnie uzupełniał edukację we Włoszech, gdzie na 
uniwersytecie sieneńskim uzyskał tytuł doktora obojga praw (1497). O jego rozle
głych zainteresowaniach intelektualnych świadczy obszerna biblioteka, która tra
fiła później w ręce śląskiego reformatora Walentyna Krautwalda. Czasowo pełnił 
funkcję rektora szkoły katedralnej we Wrocławiu (1489). Osiągnął wysokie god
ności kościelne, w tym kanonię w katedrze św. Jana we Wrocławiu. Parafię nyską 
objął po śmierci Bernardyna Bognera; pierwszy raz jako pleban wzmiankowany 
jest 29 marca 1504. Z wpisu w księdze nyskiego bractwa altarystów wynika, że 
zmarł 8 czerwca 15087.

Objęcie parafii przez Smeda wiązało się z reorganizacją prowadzonej dotąd 
działalności rachunkowej. Oprócz rejestracji przychodów z rent, dziesięcin i in
nych świadczeń na rzecz parafii, pleban objął kontrolą także przepływ naturaliów 
z folwarku plebańskiego oraz ponoszone w ciągu roku wydatki na utrzymanie 
swojego gospodarstwa. Zachowane wykazy wydatków obejmują trzy okresy roz
liczeniowe: 1505/1506, 1506/1507 i 1507/1508. Rozliczenia prowadzone są w ty

5 Cf. W. P e t k e, Oblationen, Stolgebühren und Pfarreinkünfte vom Mittelalter bis ins Zeitalter 
der Reformation, [w:] Kirche und Gesellschaft im Heiligen Römischen Reich des 15. und 16. Jahr
hunderts, red. H. B o o c k m a n n, Göttingen 1994, s. 50–53. Edycja jednej z dziewięciu zachowanych 
ksiąg została ogłoszona w: Die Finanzen eines spätmittelalterlichen Stadtpfarrers. Das Rechnungsbuch 
des Johann Hovet, Pfarrer von St. Johannis in Göttingen, für das Jahr 1510/11, wyd. M. P r i e t z e l, 
Hannover 1994 (Schriftenreihe des Landesverbandes Südniedersachsen, 4). Przykłady późniejszych 
źródeł o mniejszej wartości wymienia W. P e t k e, op. cit., 50–51. Tylko marginalnie porusza temat 
A. R e i t e m e i e r  (Pfarrkirchen in der Stadt des Spätmittelalters. Politik, Wirtschaft und Verwaltung, 
„Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte”, Stuttgart 2005, s. 17–20), autor obszernej 
publikacji o kościelnych rachunkach, skupiając się na analizie rachunków prowadzonych przez witry
ków i dotyczących budowy kościoła. 

6 AAW, V a 100 (dalej: Ks. rach.). Zabytek ten nie posiada paginacji, jednak dla ułatwienia orien
tacji w zapisach zastosowano umowną foliację. Wstępne omówienie księgi cf. E. W ó ł k i e w i c z, 
Kościół i jego wierni (w druku). 

7 Szczegółowy biogram: E. W ó ł k i e w i c z, Kościół i jego wierni. Cf.: G. Z i m m e r m a n n, Das 
Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation (1500–1600), Weimar 
1938, nr 48, s. 245–246; A. M ü l l e r, Die Pfarrer von Neisse, ein Beitrag zur schlesischen Presbytero
logie, „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”, t. XIV, 1956, nr 27.
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612 EWA WÓŁKIEWICZ

powym dla tego rodzaju źródeł układzie — rok rozliczeniowy rozpoczyna się na 
przełomie sierpnia i września, po ukończeniu żniw8. Ostatnie rachunki urywają 
się późną wiosną 1508 r., co związane jest ze śmiercią plebana, do której doszło 
w pierwszej połowie czerwca. 

Rezygnując z pełnego opracowania rachunków Smeda, w niniejszym artyku
le chcielibyśmy się skupić na jednym ich aspekcie — zaopatrzeniu plebańskiej 
kuchni. Interesować nas będą podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowa
niem późnośredniowiecznego gospodarstwa. Kluczową kwestią pozostaje pytanie, 
w jakim stopniu pleban korzystał z własnych zasobów, a jaką część towarów naby
wał na rynku. Problem ten dodatkowo oświetlają wzmiankowane wyżej materiały 
procesowe z lat dziewięćdziesiątych XV w. Z kolei dogodnej bazy porównawczej 
do tego typu badań dostarczają wspomniane edycje materiałów rachunkowych 
z Torunia i Getyngi. Przedmiotem naszej szczególnej uwagi będą rodzaje produk
tów wykorzystywanych w plebańskiej kuchni, a także sezonowość dokonywanych 
zakupów. Pewne ograniczenie stanowi w tym wypadku sam charakter źródła. Nie 
zawsze jesteśmy w stanie śledzić ceny, ze względu na brak informacji o masie za
kupionych towarów (np. item vor unslet 11 g.)9, bądź nieprecyzyjne zapisy o jego 
rodzaju (grose fogel). Z kolei brak w rachunkach pewnych podstawowych produk
tów może być wynikiem zarówno niedbałości w prowadzeniu zapisów, jak wyko
rzystywania własnych zasobów. Nie sposób też rozstrzygnąć, jaki wpływ na rodzaj 
kupowanej żywności miały osobiste upodobania i idiosynkrazje nyskiego plebana.

Materiały rachunkowe stanowią elementarne źródło do badania konsumpcji 
zwyczajnej i nadzwyczajnej. W środowisku miejskim szczególną rolę odgrywały 
uroczyste uczty stanowiące ważny element życia publicznego. Były to zarówno 
przyjęcia na cześć dostojnych osób odwiedzających miasto, jak wspólne posiłki 
organizowane cyklicznie dla członków miejskich korporacji10. Do takich cyklicz
nych imprez należały także spotkania plebana z notablami, organizowane każdego 
roku w parafii. Jak wynika z cytowanej wyżej skargi Mikołaja Tauchana, był to 
kłopotliwy obowiązek, ale ze względu na presję opinii publicznej pleban nie mógł 
z niego zrezygnować. Dzięki rachunkom Georga Smeda otrzymujemy możliwość 

8 Cf. A. W y c z a ń s k i, Studia nad konsumpcją żywnościową w Polsce w XVI i pierwszej połowie 
XVII wieku, Warszawa 1969, s. 14.

9 Ks. rach., f. 96’.
10 Cf. G. F o u q u e t, Das Festmahl in den oberdeutschen Städten des Spätmittelalters. Zu Form, 

Funktion und Bedeutung öffentlichen Konsums, „Archiv für Kulturgeschichte”, t. LXXIV, 1991, s. 83–
124. W literaturze polskiej problemem uczt miejskich zajmowali się przede wszystkim badacze miast 
pruskich: B. H e r d z i n, P. O l i ń s k i, Rachunki z uczty wydanej na cześć wiekiego mistrza Ulryka 
von Jungingen w Toruniu w 1407 roku, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowie
czu. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę uro
dzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Toruń 1996 (Studia Polonica Historiae Urbanae, 2), s. 295–
301; R. C z a j a, Uczty rady miejskiej w średniowiecznym Elblągu, [w:] Archeologia et Historia 
Urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Elbląg 2004, s. 263–266.
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613KUCHNIA PLEBANA

wglądu w odświętny jadłospis dorocznych uczt w parafii św. Jakuba. Zapisy po
zwalają nie tylko zrekonstruować kolejność serwowanych dań, ale także ustalić 
rzeczywiste koszty luksusowych przyjęć.

2. Z przywołanej na wstępie skargi Mikołaja Tauchana wynika, że za je
go czasów do stołu na plebanii zasiadało czternaście osób, w tym grupa kape
lanów, która w dużej parafii nyskiej była szczególnie liczna. Na przełomie XV 
i XVI w. w kościele św. Jakuba zatrudnionych było na stałe sześciu kapelanów. 
Stołowanie się duchownych pomocniczych na plebanii było wówczas zwyczajo
wą praktyką. Źródła nowożytne przynoszą informacje o obowiązku informowa
nia przez nich plebana i kucharza o każdorazowej absencji. Wyjście na posiłek 
poza plebanią było też uzależnione od uzyskania zgody plebana11. Liczną grupę 
tworzyła także służba tego ostatniego, licząca — wedle danych Tauchana — sie
dem osób. Analizowana seria rachunków tylko częściowo pozwala zweryfikować 
te dane. Wprawdzie potwierdzone są wypłaty salariów dla poszczególnych osób, 
jednak w większości przypadków bez adnotacji o wykonywanych przez nie obo
wiązkach. Dokładniejsze informacje zachowały się tylko o służbie kuchennej. 
Z rachunków z 1505 r. wynika, że Smed zatrudniał wówczas kucharkę Girtę12. 
Zapisy z lat 1507/1508 poświadczają przyjęcie na to stanowisko dwóch kolejnych 
kobiet: Jadwigi i Barbary13. W analizowanych materiałach pojawia się też szereg 
osób określanych niewiele mówiącym mianem famulus. W przeciągu trzech anali
zowanych lat imiennie zostało wymienionych siedmiu mężczyzn pełniących bliżej 
niesprecyzowane funkcje14. Wielokrotnie wzmiankowane jest też wynagrodzenie 
dla niejakiego Klapperhansa (m.in. za pomoc przy organizacji uczty), nie jesteśmy 
jednak w stanie ustalić, czy należał on do stałego personelu plebanii, czy tylko był 
opłacany za dorywcze prace.

Podczas konfliktu z plebanem nyskim kanonicy kapituły św. Jana wypomi
nali mu, że korzysta z dochodów z siedmiu wsi i wszystkich związanych z nimi 
pożytków, których wartość szacowali na ponad sto florenów rocznie15. Mikołaj 
Tauchan replikował, że są to gołosłowne pomówienia, a do uposażenia parafii nie 
należy nawet połowa jednej wsi. Podkreślał przy tym, że na swoje potrzeby nie 

11 Cf. O. M e y e r, Eine Herzogenauracher Pfarrhausordnung, [w:] idem, Varia Franconiae Histo
rica, Aufsätze — Studien — Vorträge zur Geschichte Frankens, t. II, red. D. We b e r  i  G. Z i m m e r 
m a n n, Würzburg 1981 (Mainfränkische Studien, 24/II), s. 559.

12 Ks. rach., f. 71.
13 Ibidem, f. 96’, 99’.
14 Ibidem, f. 70’, 72, 80’, 81’, 82, 82’, 84’ i in.
15 In articulo vero vigesimo tertio articulat ecclesiam, dequa agitur, habere septem villas heredita

rias, ex quarum censibus decimis missalibus, annonis, fertonibus Episcopalibus, domorum, pensioni
bus, allodiis, praediis, pratis, pascuis, agris, silvis, piscinis, nemoribus, rubetis, virgultis, agnis, hedis, 
capris, jumentis, lana, lacte, caseis, scapulis seu pernis et aliis juribus rector habeat annuatim ultra 
valorem centum ducatorum auri largorum, J. F. A. P e d e w i t z, op. cit., cz. I, s. 117.
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614 EWA WÓŁKIEWICZ

otrzymuje żadnych naturaliów poza ziarnem na chleb, natomiast wszystkie inne 
produkty musi kupować za gotówkę: Haec omnia ficta sunt et falsa, cum nec unam 
nec mediam villam ecclesia habeat, aut aliquod allodium aut praedium, piscinam, 
nemus, silvam, etc. Ita ut rector pro domo sua, vix ex parvula decima et missali
bus panem habeat, carnes, pisces, butyrum, arvinam, caseum, ligna, sal, piper, 
crocum et alias species, pultes, et milium, caules, rapas et omnia legumina neces
se habeat aliunde pro pecunia comparare16. Enuncjacje plebana możemy skon
frontować ze skrupulatnymi zapisami rachunkowymi Smeda. Wynika z nich, że 
liczba naturaliów dostarczanych do parafii była całkiem obfita. Pleban korzystał 
przede wszystkim z dostaw z należącego do parafii folwarku (Zeudenhoff). Była 
to w tym czasie wyspecjalizowana placówka, nastawiona na hodowlę zwierząt, 
zwłaszcza bydła i kur. Pleban otrzymywał stamtąd nabiał, zwierzęta rzeźne i wa
rzywa. Otrzymywane transporty przewyższały potrzeby gospodarstwa plebańskie
go, stąd część produktów była przeznaczana na sprzedaż, przysparzając parafii do
datkowych dochodów. Z drugiej strony pleban ponosił znaczne wydatki związane 
z opłaceniem zatrudnionego w folwarku personelu, a także z zakupem paszy dla 
zwierząt17. Mniejsze znaczenie miały natomiast dostawy wynikające ze świadczeń 
dziesięcinnych. Potwierdzone jest tylko dostarczanie jagniąt z tytułu dziesięciny 
od hodowli zwierząt z obszaru Starego Miasta Nysy i Konradowej18. 

3. Rodzaje produktów żywnościowych wykorzystywanych w gospodarstwie 
plebana św. Jakuba obejmują większość typowych składników kuchni środkowo
europejskiej. Stwierdzić można znaczne urozmaicenie plebańskiego jadłospisu, za
wierającego także pokarmy wyszukane i luksusowe. 

MIĘSO

Średniowieczna dieta, zwłaszcza elitarna, charakteryzowała się bardzo wyso
kim udziałem produktów mięsnych. W starszych pracach ich przeciętne spożycie 
szacowano na ok. 100 kg na osobę w ciągu roku. Autorzy późniejszych studiów 
dość sceptycznie podeszli do tych wyliczeń, wskazując na znaczne zróżnicowa
nie regionalne i społeczne konsumpcji19. W niektórych środowiskach wskazane 
100 kg było jednak normą. Wynik taki uzyskała m.in. Barbara K r u g – R i c h t e r 
dla podopiecznych szpitali w Münster w XVI w., przy czym w bogatszych pla
cówkach średnie spożycie wynosiło nawet 150 kg20. Bardzo wysokie wydatki na 

16 Ibidem, s. 117.
17 Ks. rach., f. 81’, 85 i in.
18 Ibidem, f. 10.
19 Omówienie dyskusji: B. K r u g – R i c h t e r, Zwischen Fasten und Festmahl. Hospitalverpflegung 

in Münster 1540 bis 1650, Stuttgart 1994, (Studien zur Geschichte des Alltags, 11), s. 123–124.
20 Ibidem, s. 125.
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mięso potwierdzone są także w gospodarstwie kolońskiego mieszczanina w koń
cu XIV w. Łącznie sięgały one prawie 50% wszystkich ponoszonych przez ro
dzinę kosztów zakupu żywności21. Również w kuchni plebana św. Jakuba mięso 
było jednym z głównych składników wyżywienia. Było ono pozyskiwane zarówno 
z gospodarstwa własnego, jak drogą zakupu na rynku. Z folwarku poświadczo
ne są przede wszystkim dostawy: cieląt i prosiąt22. Nie zawsze przeznaczano je 
na potrzeby kuchni, zbywając część zwierząt na miejscowym rynku23. Z folwar
ku pochodziły też niewątpliwie świnie, których ubój pleban opłacał w miejskich 
rzeźniach24. Dodatkowo plebanowi przysługiwało mu dwanaście jagniąt tytułem 
świadczeń dziesięcinnych ze Starego Miasta i Konradowej25.

Na targu kupowano głównie bydło. Cena płacona za krowę oscylowała wokół 
dwóch grzywien26, wół mógł być droższy o pół grzywny27. Do zakupów dochodzi
ło najczęściej przed świętami kościelnymi. W jednej z zapisek pojawia się adnota
cja, o kupnie wołu ad diem Natiuitatis Christi28. Wieprzowinę — jak wspomniano 
wyżej — najczęściej pozyskiwano z własnego gospodarstwa. Okazyjnie uzupeł
niano zapasy na rynku. Np. w 1506 r. nabyto na uroczystości bożonarodzeniowe 
pół tucznika29. Kupowano też dodatkowe sztuki prosiąt i cieląt30. Niewiele można 
powiedzieć o wykorzystaniu w kuchni plebańskiej podrobów. Potwierdzony jest 
wprawdzie zakup żołądków cielęcych, ale zaznaczono, że były one przeznaczone 
na podpuszczkę do sera (zcu lap)31. 

Bardzo istotny element jadłospisu stanowiło ptactwo dzikie i domowe. Z dro
biu podawano na stole plebana św. Jakuba przede wszystkim kurczaki i kury. Były 
one stałym składnikiem uroczystych posiłków w święta Wielkanocy i Bożego 
Narodzenia; nie brakowało ich także podczas dorocznej uczty w dniu O sapien
tia32. Większe ilości ptactwa kupowano także podczas miesięcy wiosennych, po 
zakończeniu wielkiego postu33. Zważywszy, że w folwarku plebańskim prowadzo

21 F. I r s i g l e r, Ein großbürgerlicher Kölner Haushalt am Ende des 14. Jahrhunderts, [w:] Stu
dien zur Volkskultur, Sprache und Landesgeschichte. Festschrift Matthias Zender, red. E. E n n e n, 
G. W i e g e l  m a n n, Bonn 1972, s. 640–641.

22 Ks. rach., f. 65’–66, 101–102.
23 Np. cielę dostarczone przed Bożym Ciałem 1507 r. sprzedano za targu za 20 groszy, Ks. rach., 

f. 101’.
24 Np. ibidem, f. 98, 99.
25 Ibidem, f. 10.
26 Ibidem, f. 68’.
27 Ibidem, f. 81.
28 Ibidem, f. 81.
29 Ibidem, f. 81’.
30 Ibidem, f. 97 i in.
31 Ibidem, f. 68’.
32 Ibidem, f. 68, 100.
33 Ibidem, f. 82’.
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no intensywną hodowlę kur (o czym świadczą dostawy jaj), można zasadnie podej
rzewać, że większość wykorzystywanego w kuchni drobiu pochodziła z własnych 
zasobów. Trudno stwierdzić, czy hodowano także gęsi, w każdym razie rachunki 
nie zawierają wzmianek o kupowaniu tego gatunku drobiu na targu34. 

Wśród zakupów plebana spotykamy różnorodne gatunki dzikiego ptactwa: 
jarząbki, kuropatwy, kwiczoły i kuliki35. Był to niewątpliwie składnik kuchni 
elitarnej36. Najczęściej na stół Smeda trafiały jarząbki — ptaki z rodziny bażan
towatych cenione ze względu na delikatne mięso37. Cena jednego jarząbka wy
nosiła zazwyczaj od 16 do 18 denarów, mogła jednak i przekraczać 2 grosze38. 
Rzadziej odnotowane są zakupy kuropatw, w które jednak zaopatrywano się jed
norazowo w większych ilościach. W święto Epifanii 1507 r. nabyto 6 ptaków za 
9 groszy39. W kolejnym roku poświadczony jest zakup pewnej liczby kuropatw za 
6 groszy40. Koszty zakupu jednej sztuki były zbliżone do ceny jarząbka i kształ
towały się ok. 16–18 denarów41. Incydentalne były zakupy innego cenionego ku
raka — cietrzewia. Pojawił się on jedynie w rachunkach dorocznej uczty w dniu 
O sapentia. Odnotowano wówczas nabycie jednej sztuki za 22 denary42. Chętnie 
kupowano natomiast kwiczoły (Krametvogel), niewielkie ptaki z rodziny drozdo
watych, gnieżdżące się na obrzeżach lasów. Ich mięso było cenione ze względu 
na wyjątkowy aromat, wynikający z zawartości jagód jałowca w diecie ptaków. 
Kwiczoły były elementem kuchni ekskluzywnej, spotykamy je m.in. w rachun
kach uroczystości dworskich43. Patrycjusz Anton Tucher wykorzystywał je jako 
okolicznościowe prezenty, zwłaszcza dla zakonników i zakonnic44. Ze względu 
na niewielkie rozmiary, kwiczoły były kupowane w większych ilościach. W ra
chunkach Smeda zazwyczaj odnotowywano jednorazowy zakup 6 sztuk, za cenę 

34 Materiały rachunkowe wrocławskiego szpitala Bożego Ciała potwierdzają konsumpcję gęsi i go
łębi przez pensjonariuszy, cf. M. S ł o ń, Szpitale wrocławskie w średniowieczu, Warszawa 2001, s. 167. 
Gęsi wymieniane są również wśród zakupów żywnościowych kolońskiego mieszczanina Hermanna 
von Goch, F. I r s i g l e r, op. cit., s. 644.

35 Konsumpcję jarząbków, kuropatw i przepiórek potwierdzają badania archeozoologiczne dla ob
szaru Śląska, cf. A. S a m s o n o w i c z, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wrocław 1991 
(Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, LXII), s. 129. 

36 Cf. P. T. D o b r o w o l s k i, Szynki, jesiotry, migdały. Wydatki na żywność na dworze Henryka 
hrabiego Derby u schyłku XIV wieku, KHKM, t. XXXIV, 1986, s. 604.

37 Cf. A. S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 118–119.
38 Ks. rach., f. 82, 97’, 98 i in.
39 Ibidem, f. 81’.
40 Ibidem, f. 99.
41 Ibidem, f. 80’.
42 Ibidem, f. 67’.
43 T. A. B a u e r, Feiern unter den Augen der Chronisten. Die Quellentexte zur Landshuter Fürsten

hochzeit von 1475, München 2008, s. 53.
44 Anton Tuchers Haushaltbuch (1507 bis 1517), wyd. W. L o o s e, Stuttgart 1877, s. 91, 94, 127, 

136 i in.
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3–4 groszy45. Kolejnym ptakiem wymienianym w analizowanym źródle jest kulik 
(Brochvogel)46. Najprawdopodobniej zapisy plebana dotyczą kulika wielkiego; nie 
można jednak wykluczyć, że chodzi o inny gatunek zaliczany do ówczesnych pta
ków łownych47. Kuliki, podobnie jak kwiczoły kupowano w większych ilościach, 
po 6–8 sztuk. W wielu przypadkach nie można stwierdzić, jakie ptactwo zakupio
no, gdyż odnotowywano tylko wydatki pro auibus, vor fogel, vor 3 große fogel48. 
Nie ulega wątpliwości częsta i obfita konsumpcja tego rodzaju mięs. Najliczniejsze 
zakupy potwierdzone są w miesiącach letnich. Kilkakrotnie odnotowany jest za
kup „małych ptaków”. Najprawdopodobniej i w tym wypadku chodzi o drobne 
dzikie ptactwo. Podobne zapisy znane są także z innych źródeł rachunkowych; 
w rachunkach elbląskich zaznaczono, że były one wykorzystywane jako składnik 
pasztetów49.

RYBY

W okresach postnych podstawowym źródłem białka zwierzęcego były ryby. 
Przed początkiem Wielkiego Postu pleban regularnie zaopatrywał się w śledzie, 
których kupowano jednorazowo większe ilości. W 1507 r. zakupiono całą beczkę, 
rok później — jej połowę50. Cena jednej beczki śledzi wynosiła wówczas 5 flore
nów, dodatkowo płacono osiem groszy za transport51. Wzmianki o zakupach ryb 
poza okresem wielkiego postu są skąpe. Kilkakrotnie na stół trafił świeży pstrąg52, 
na jarmarku świętojakubowym w 1506 r. wydano 5,5 grosza pro piscibus53, na
tomiast w czerwcu roku następnego nabyto nieokreślone bliżej suszone ryby54. 
Lakoniczność rachunków nyskich jest zastanawiająca zważywszy, że źródła późno
średniowieczne notują wiele gatunków spożywanych ryb. W materiałach z klasz
torów austriackich można odnaleźć ich kilkadziesiąt55. W rachunkach kolońskiego 

45 Ks. rach., f. 80’, 97’.
46 Ibidem, f. 97, 97’.
47 Cf. A. S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 125–126.
48 Ks. rach., f. 81’.
49 M. T ö p p e n, Festmahle und Ehrungen den Hochmeistern von der Stadt Elbing gegeben, 

„Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, t. XXXIX, 1899, s. 150.
50 Ks. rach., f. 97, 82.
51 Ibidem, f. 82.
52 Ibidem, f. 96’.
53 Ibidem, f. 72.
54 Ibidem, f. 84.
55 G. J a r i t z, Zur Sachkultur österreichischer Klöster des Spätmittelalters, [w:] Klösterliche 

Sachkultur des Spätmittelalters, red. H. A p p e l t, Wien 1980, s. 151–152. Bogaty wybór różnych gaBogaty wybór różnych ga
tunków ryb odnotowano także w rachunkach kurii papieskiej w Awinionie, S. We i ß, Die Versorgung 
des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebensmitteln (1316–1378). Studien zur Sozial– und Wirtschafts
gesichte eines mittelalterlichen Hofes, Berlin 2002, s. 392–402.
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618 EWA WÓŁKIEWICZ

mieszczanina znalazło się 27 różnych gatunków56. W przypadku konsumpcji ryb 
i owoców morza nie może ulegać wątpliwości silne zróżnicowanie regionalne. Nie 
tłumaczy to jednak całkowicie skąpości rachunków nyskich. Sporządzony w koń
cu XIV w. spis ryb z Odry dowodzi, że rozróżniano wówczas ponad 30 gatunków 
ryb rzecznych57. Inne materiały rachunkowe ze Śląska odnotowują zakupy leszczy, 
szczupaków czy węgorzy. Brak wzmianek o rybach w rachunkach plebana toruń
skiego Andrzej Radzimiński wiązał z pozyskiwaniem ich inną drogą, niż zakupy 
na targu58. Możemy jednak tylko domniemywać istnienia podobnych zależności 
w przypadku gospodarstwa nyskiego. Nie możemy w tym wypadku wykluczyć 
wpływu osobistych preferencji kulinarnych samego plebana. 

NABIAŁ I TŁUSZCZE

Podstawowymi produktami nabiałowymi spożywanymi w średniowieczu by
ły jaja i ser. W oba produkty kuchnia plebańska zaopatrywała się we własnym 
gospodarstwie, nie dokonywano natomiast żadnych zakupów na rynku. Dostawy 
z folwarku były na tyle obfite, że przewyższały znacznie potrzeby plebana i jego 
domowników. Świeże sery przywożono z folwarku w każdym tygodniu, w niektó
rych okresach dostarczając jednorazowo nawet ponad 80 gomółek59. I w tym wy
padku znaczna część dostaw trafiała na miejscowy rynek. Natomiast przedmiotem 
zakupu mogły stać się wyjątkowe gatunki, nie wytwarzane we własnym gospodar
stwie. Wiosną 1507 r. odnotowano zakup „sera czeskiego”60, zachowały się także 
wzmianki o nabyciu serów owczych61. Wyjątkowo tylko kupowano mleko, którego 
konsumpcja w średniowieczu i czasach nowożytnych była dość ograniczona. Ze 
względu na trudności z konserwacją większość mleka przetwarzano, tylko niewiel
kie ilości przeznaczając do bezpośredniej konsumpcji i na zbyt62. W rachunkach 
Smeda pojawia się ono jedynie w kontekście przygotowań do uroczystej biesiady 
w dniu O sapientia. Odnotowano wówczas zakup mleka, potrzebnego do przyrzą
dzenia ryżu (zcum reis)63. Gotowany na mleku i przyprawiony cukrem ryż należał 
w średniowieczu i w czasach nowożytnych do wyjątkowo cenionych deserów64. 

56 F. I r s i g l e r, op. cit., s. 647–650.
57 R. Ż e r e l i k, A. W i t k o w s k i, Wykaz ryb Śląska z połowy XIV wieku, [w:] Studia i materiały 

z dziejów Śląska i Małopolski, red. R. Ż e r e l i k, Wrocław 2001, s. 167–178; J. K l a p p e r, Schlesiens 
Volkskunde auf kulturgeschichtlicher Grundlage, Breslau 1925, s. 80–81.

58 A. R a d z i m i ń s k i, Przy stole Jana von Ast, s. 159.
59 Liczba dostarczanych serów mogła wahać się od 40 do 84 sztuk, Ks. rach., f. 101–102.
60 Ibidem, f. 71.
61 Ibidem, f. 71’.
62 Cf. M. D e m b i ń s k a, Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1963, 

s. 124; A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 20.
63 Ks. rach., f. 67’.
64 Cf. U. B ä u m k e r, „...men gaff allemenne genoech ind reedliken...”. Zur Truppenverpflegung 
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619KUCHNIA PLEBANA

Podstawowym tłuszczem wykorzystywanym w kuchni plebana było masło. 
Podobnie jak jaja i sery było ono dostarczane z własnego folwarku, a jego nadwyż
ki przeznaczano na sprzedaż. Świeże masło (butirum recens) stanowiło składnik 
kuchni elitarnej. W gospodarstwie plebana z Getyngi kupowano regularnie jego 
niewielkie ilości na potrzeby bezpośredniej konsumpcji. Natomiast masło konser
wowane (butirum antiquum) służyło do gotowania65. Z innych tłuszczów zwie
rzęcych wzmiankowany jest w Nysie smalec i łój. Pozyskiwano je przynajmniej 
częściowo drogą zakupu. Stosunkowo spore zakupy łoju (jednorazowo sięgające 
nawet 15 kg) były związane niewątpliwie z wykorzystywaniem go przede wszyst
kim do oświetlenia pomieszczeń66. Kupno smalcu wzmiankowane jest tylko w li
stopadzie, przed ubojem własnych świń67. Jak można sądzić, ubój ten, związany 
z przygotowaniem mięs i kiełbas na Boże Narodzenie, dostarczał potrzebnych za
pasów smalcu na kolejne miesiące.

Istotnym składnikiem posiłków były oleje. Ich spożycie wzrastało w okresie 
Wielkiego Postu, gdy stanowiły jedyny tłuszcz dozwolony do przygotowywania 
potraw68. Zwiększone zapotrzebowanie na oleje w tym okresie znajduje także od
zwierciedlenie w rachunkach plebana św. Jakuba69. Wedle ich świadectwa oleje 
pozyskiwano z rzepaku, maku i lnu. Rzepak i siemię lniane kupowano na targu, 
natomiast mak otrzymywano z własnych upraw. Wczesną wiosną odnotowany jest 
zakup nasion maku do wysiewu, natomiast jesienią, po zbiorze, opłaty za produk
cję oleju przez olejarza, z którego usług korzystano także przy pozyskiwaniu oleju 
rzepakowego i lnianego. Natomiast tylko incydentalnie nabywano kosztowną oli
wę z oliwek70.

während der Soester Fehde (1448/49), [w:] Nahrung und Tischkultur im Hanseraum, red. V. G. W i e g e l 
m a n n, R.–E. M o h r m a n n, Münster 1996, s. 231; P. G ą s i o r o w s k a, Kuchnia i infirmeria w klasz
torze Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce 
i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. R a d z i m i ń s k i  [i in.], Bydgoszcz 
2010, s. 399. 

65 Die Finanzen eines spätmittelalterlichen Stadtpfarrers, s. 86–88. 
66 Cf. A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 19.
67 Ks. rach., f. 81, 98’.
68 Sposobem na ominięcie przepisów postnych były rozpowszechnione w późnym średniowieczu 

specjalne przywileje papieskie zezwalające na konsumpcję nabiału i masła, cf. G. J a r i t z, Fasten als 
Fest? Überlegungen zu Speisebeschränkungen im späten Mittelalter, [w:] Geschichte und ihre Quellen. 
Festschrift für Friedrich Hausmann zum 70. Geburtstag, red. R. H ä r t e l , Graz 1987, s. 157–169. 
W Nysie znany jest przypadek wystarania się o podobną łaskę przez grupę osób duchownych i świec
kich (1509), Neisser Urkunden im Diözesanarchiv zu Breslau, wyd. M. U n t e r l a u f f, „Bericht der 
wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neisse”, t. XXXIII, 1904/1906, nr 221.

69 Ks. rach., f. 99, 99’.
70 Ibidem, f. 99.
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620 EWA WÓŁKIEWICZ

ZBOŻA I PRZETWORY MĄCZNE

Z rachunków plebana toruńskiego Jana von Ast wynika, że w jego kuchni nie 
wypiekano chleba i bułek, lecz nabywano je w miejscowej piekarni71. W Nysie 
nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. Kwestię dostaw pieczywa rozwiązano 
poprzez opłacanie usług jednego z nyskich piekarzy, który otrzymywał kwartalne 
wynagrodzenie w wysokości 18 groszy72. Najprawdopodobniej kontrakt dotyczył 
możliwości wypieku własnego ciasta w piekarni, co było typową praktyką w wielu 
miejskich gospodarstwach73. Przysparzało to niewątpliwie plebanowi oszczędno
ści, jednak powodowało brak urozmaicenia codziennego menu. Rachunki toruń
skie wskazują na duże zróżnicowanie zakupów w poszczególnych tygodniach74. 
Natomiast w Nysie tylko wyjątkowo decydowano się na dodatkowe zakupy. 
Poświadczone są one wyłącznie w związku z wystawną ucztą w dniu O sapientia. 
Dla gości kupowano wówczas bułki za 2–2,5 groszy75. W rachunkach kilkakrotnie 
pojawia się zapis o wydatkach na hochzeitssemmel, a więc szczególne wypieki 
przygotowywane na uczty weselne. W tym wypadku mamy zapewne do czynienia 
z rodzajem okolicznościowego prezentu ze strony plebana76. Dostawy z folwarku 
i świadczenia w naturaliach zaspokajały zapotrzebowanie na mąkę w omawianym 
gospodarstwie. Zakupy zbóż na rynku były sporadyczne i miały charakter uzu
pełniający77. Z własnego ziarna wyrabiano także kaszę — w 1506 r. opłacono jej 
wyrób z korca owsa78. Ze względu na znaczną samowystarczalność gospodarstwa 
plebańskiego, rachunki dostarczają tylko skromnej wiedzy na temat produktów 
mącznych wykorzystywanych na plebanii. Do podstawowych składników ówcze
snego jadłospisu należały kasze79. Oprócz owsianej — wymienionej wyżej — na 
stół plebański trafiała także kasza gryczana, kupowana w miesiącach wiosennych80. 

Luksusowym produktem był ryż, nabywany wraz z egzotycznymi przyprawa
mi i owocami podczas dorocznych jarmarków. Cena funta ryżu wynosiła 1,5 gro
sza, stąd jego zakupy były dość skromne i nie przekraczały jednorazowo 8 funtów81. 

71 Cf. A. R a d z i m i ń s k i, Przy stole Jana von Ast, s. 158.
72 Ks. rach., f. 68, 70, 80’, 81, 84, 99’.
73 Np. K. R a h n, Der Haushalt der Braunschweiger Witwe Lucie Kubbeling im Spiegel einer 

Rechnung des Jahres 1520. Der moimen register deß hußholden, „Braunschweiger Jahrbuch für Landes
geschichte”, t. LXXVIII, 1997, s. 136–137.

74 A. R a d z i m i ń s k i, Przy stole Jana von Ast, s. 158–159. 
75 Ks. rach., f. 81.
76 Np. ibidem, f. 97.
77 Np. ibidem, f. 84 (pół korca jęczmienia).
78 Ibidem, f. 82.
79 Cf. M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 59–65; A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 18.
80 Ks. rach., f. 70’.
81 Ibidem, f. 81’, 84’, 98’.
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621KUCHNIA PLEBANA

Potrawy z ryżu były elementem odświętnego jadłospisu i podawano je m.in. pod
czas uroczystej uczty w dniu O sapientia82.

Konsumpcja słodyczy w średniowieczu zazwyczaj ograniczała się do wyjątko
wych okazji83. Odświętny charakter tego rodzaju zakupów znajduje odzwierciedle
nie w omawianych rachunkach. Zakup ciast poświadczony jest niemal wyłącznie 
w związku z najważniejszymi dorocznymi świętami. Utrwalonym zwyczajem był 
zakup strucli przed Bożym Narodzeniem. Ówczesna strucla (striezel) była słodkim 
ciastem o kształcie chałki, stanowiącym tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy84. 
Strucle kupowano w tym okresie w dużych ilościach, płacąc jednorazowo po 12–
14 groszy85. Okazyjnie delektowano się nimi także podczas uroczystych posiłków 
w dni patronów fary. Te ostatnie zakupy były jednak skromne i wydane na sło
dycze kwoty nie przekraczały jednego grosza86. Podczas jarmarków zaopatrywa
no się także w pierniki87, generalnie jednak gotowe produkty cukiernicze rzadko 
trafiały na stół plebana. Przygotowywano natomiast niewątpliwie wiele ciast we 
własnym zakresie. M.in. podczas zapustów w 1506 r. zakupiono lepszą mąkę do 
wypieku pączków88. Ciasta uzupełniały też skromny postny jadłospis, co potwier
dzają rachunki za mąkę do placków89. 

WARZYWA

Warzywa i owoce wydają się odgrywać drugorzędną rolę w ogólnej puli za
kupów spożywczych. W gospodarstwie kolońskiego mieszczanina z końca XIV w. 
stanowiły tylko 2,7 % wszystkich wydatków90. Z jednej strony była to konsekwen
cja nawyków żywieniowych elit, dla których warzywa stanowiły jedynie uzupeł
nienie diety. Z drugiej strony zwraca się uwagę na niepełność danych z materiałów 
rachunkowych. W nauce utrwalił się pogląd, że znaczna część warzyw pozyskiwa
na była z przydomowych upraw bądź przedmiejskich działek, natomiast zakupy na 
targu miały jedynie charakter suplementarny. Kwestii tej nie sposób zweryfikować. 
Kolejny problem stanowią ewentualne luki w rachunkach. Nie można wykluczyć, 

82 Ibidem, f. 67’.
83 Cf. G. J a r i t z, Zur Sachkultur österreichischer Klöster, s. 155.
84 Cf. J. K l a p p e r, op. cit., s. 76–77. Wedle zapisów w nowożytnych rachunkach krakowskiej 

kapituły św. Floriana strucle rozdzielane były pomiędzy kanoników przed obiadem wigilijnym. 
A. K a r  b o w i a k  (Obiady profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI i XVII wieku, Kraków 
1900, s. 50), analizujący wspomniane źródło, niezbyt precyzyjnie nazywa strucle „chlebami pszenicz
nymi”. 

85 Ks. rach., f. 70, 81’, 98.
86 Ibidem, f. 84’. 
87 Ibidem, f. 70’, 80’.
88 Ibidem, f. 73.
89 Ibidem, f. 100.
90 F. I r s i g l e r, op. cit., s. 640–641. 
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622 EWA WÓŁKIEWICZ

że doraźne zakupy warzyw i ziół (zwłaszcza sezonowych) obejmujące niewielkie 
kwoty, umykały w ogólnych rozliczeniach.

W rachunkach plebana nyskiego znalazł się stosunkowo skromny wybór ga
tunków warzyw. Do podstawowych składników jadłospisu należała rzepa, nabywa
na jednorazowo w większych ilościach. Jesienią 1506 r. odnotowano zakup 3 kor
ców rzepy za 7 groszy i 3 denary91. Stałym przedmiotem konsumpcji była kapusta, 
kupowana na kopy92. W średniowiecznej kuchni wykorzystywano kilka jej rodza
jów. Wyróżniano kapustę białą, czarną (czerwoną) i brukselkę93. Specyfikacje te 
nie znajdują jednak odzwierciedlenia w materiałach nyskich. Jedyny odnotowany 
osobno gatunek to kapusta biała94. Pospolitym sposobem konserwacji kapusty było 
kiszenie. Na plebanii czyniono to we własnym zakresie, o czym świadczy spe
cjalny zakup soli do tego celu95. Sporadycznie odnotowane jest nabycie rzodkwi 
(rettich)96. Podobnie jak w Krakowie, zakupy rzodkwi poświadczone są wczesną 
wiosną, co może świadczyć, że była ona ceniona jako nowalijka97. Brak natomiast 
świadectw o zakupie pietruszki, często wymienianej w innych rachunkach gospo
darczych98. Z warzyw strączkowych kupowano bób i groch. Zakupy grochu kon
centrowały się w okresie wielkiego postu, gdy był on jednym z głównych składni
ków diety. W dni postne częstym daniem były zupy grochowe i groch smażony99. 
Na potrzeby kuchni plebańskiej nabywano w tym okresie po pół korca grochu100, 
natomiast tylko wyjątkowo odnotowane są zakupy tego warzywa w innych porach 
roku101. Pojedyncze zapisy świadczą o przyrządzaniu w plebańskiej kuchni sałaty. 
Wiosną 1507 r. został odnotowany zakup endywii102. Na stole plebana pojawiał 
się także farbownik lekarski (anchussa officinalis)103. Liście tej rośliny, zwanej 
potocznie wołowym językiem lub wołowym zielem, były wykorzystywane w śre
dniowieczu jako składnik sałatek104.

91 Ks. rach., f. 81.
92 Ibidem, f. 81.
93 M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 118. 
94 Ks. rach., f. 68.
95 Ibidem, f. 68’.
96 Ibidem, f. 100. 
97 M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 119.
98 Np. T. J a s i ń s k i, Was assen die Hochmeister des Deutschen Ordens und ihre Gäste am Anfang 

des 15. Jhs?, „Studia Historica Slavo–Germanica”, t. XVIII, 1991/1992, s. 20; Die Finanzen eines spät
mittelalterlichen Stadtpfarrers, s. 96–99 i in.

99 A. K a r b o w i a k, op. cit. s. 33.
100 Ks. rach., f. 82, 99’.
101 Tylko wyjątkowo potwierdzone są zakupy grochu w innym terminie. Jedyny taki zapis dotyczy 

nabycia ćwierci korca w listopadzie, Ks. rach., f. 97’.
102 Ibidem, f. 84.
103 Ibidem, f. 97.
104 J. K l a p p e r  (op. cit., s. 91) identyfikuje wymieniane w źródłach śląskich ochsenzunge, zarów

no jako farbownika lekarskiego, jak i szczaw tępolistny.
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Otwarte musi pozostać pytanie, jakie rozmiary i charakter miały własne upra
wy warzyw. Z folwarku plebańskiego potwierdzone są dostawy rzepy, której jed
nak nie przeznaczano na potrzeby kuchni, tylko sprzedawano na rynku105. W takim 
samym kontekście odnotowywano transporty cebuli106. Korzystanie z własnych 
upraw potwierdza zakup nasion maku, marchwi, rzepy i kapusty z zaznaczeniem, 
że są one przeznaczone na wysiewy107. 

OWOCE

Nierozstrzygniętą dotąd kwestię stanowi rozmiar konsumpcji owoców w śre
dniowieczu. Część badaczy opowiada się za ich ograniczonym udziałem w die
cie późnośredniowiecznej. Z materiałów rachunkowych wynika, że kupowano je 
sporadycznie, a wzmianki o podarunkach dla książąt w postaci koszy z owocami 
mogą wskazywać, że było to cenione, ale niecodzienne uzupełnienie jadłospisu108. 
Jako dodatkowy argument przywoływany jest fakt, że w traktatach medycznych 
przestrzegano przed spożywaniem świeżych owoców, uważanych za niebezpiecz
ne dla zdrowia109. W rachunkach plebana św. Jakuba owoce spotykamy incydental
nie. Kilkakrotnie odnotowane są zakupy jabłek, za które płacono jednorazowo po 
1–2 grosze110. W jednym wypadku zaznaczono, że chodziło o ich słodki gatunek111. 
Analiza rachunków dworu jagiellońskiego dowodzi, że jabłka i gruszki były do
stępne na rynku od lipca do marca112. Zakupy Georga Smeda ograniczały się jednak 
do okresu największej podaży tych owoców, przypadającej na miesiące jesienne. 
W sezonie posiłki plebana urozmaicały też winogrona113. Świeżych gruszek nie 
kupowano, natomiast podczas adwentu i w karnawale nabyto gruszki pieczone114. 
Wzmianka o zakupie śliwek związana jest ze styczniowym jarmarkiem, zatem nie
wątpliwie nabywano tylko owoce suszone115. Brak jest natomiast świadectw o za
kupach innych popularnych owoców: czereśni, wiśni, poziomek czy orzechów la
skowych116. W tym miejscu dotykamy tego samego problemu, jaki jest związany 

105 Ks. rach., f. 101.
106 Ibidem, f. 101.
107 Ibidem, f. 99’.
108 W. J a n s s e n, Ein niederrheinischer Fürstenhof um die Mitte des 14. Jahrhunderts, „Rheinische 

Vierteljahrsblätter”, t. XXXIV, 1970, s. 232. Także: M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 163–164.
109 J. M. v o n  W i n t e r, Kochkultur und Speisegewohnheiten der spätmittelalterlichen Ober

schichten, [w:] Adelige Sachkultur des Spätmittelalters, Wien 1982, s. 337.
110 Ks. rach., f. 80’. 
111 Ibidem, f. 80’.
112 M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 120.
113 Ks. rach., f. 81, 96’.
114 Ibidem, f. 81.
115 Ibidem, f. 81’.
116 Cf. M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 120.
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z szacunkami konsumpcji warzyw. Na podstawie materiałów rachunkowych nie 
sposób ustalić, w jakim stopniu zapotrzebowanie na nie pokrywano z własnych sa
dów, często zlokalizowanych na przedmieściach. Bartłomiej Stein w swoim opisie 
Śląska wspomina o sadach pełnych owoców: Arbores hortenses fructuum magnam 
copiam ferunt, ut subinde alius alii, novus veteri tanquam recidivus per totam 
estatem totumque autumnum succedat117. Świdniczanin Daniel Scheps z naganą 
odnotował wycięcie przez jednego z właścicieli dorodnych i owocujących drzew 
owocowych118. Diarysta ten rejestrował też z ubolewaniem występujące w drugiej 
połowie XVI w. nieurodzaje na owoce119. Jakość ich zbiorów była też przedmiotem 
uwagi innego pamiętnikarza — Michała Steinberga120. W Nysie poświadczone jest 
funkcjonowanie stałych kramów z jabłkami, gruszkami, orzechami i wiśniami na 
rynku121. W sezonie produkty te sprzedawali często mieszkańcy okolicznych wsi. 
Marton Csombor, który na początku XVII w. odwiedził Nysę, wspominał o wy
jątkowej obfitości poziomek122. Wszystkie te świadectwa wskazują na znacznie 
obfitszą konsumpcję, niż dotąd zakładano. Jak można podejrzewać, spora część 
świeżych owoców pozyskiwana była z własnych upraw; zakupy wykazywane 
w rachunkach Smeda mają natomiast wyraźnie charakter uzupełniający. Występują 
w nich winogrona, zapewne nie uprawiane we własnym ogrodzie, bądź produkty 
przetworzone (pieczone gruszki, suszone śliwki).

W jadłospisie plebana nyskiego znalazły się także kosztowne owoce egzotycz
ne i bakalie. Zaopatrywano się w nie głównie podczas dwóch miejskich jarmarków. 
Do stałych produktów kupowanych przy tej okazji należały rodzynki i migdały. 
Kupowano ich znaczne ilości — dwa bądź trzy funty na każdym z jarmarków123. 

117 B. S t e i n, Descriptio tocius Silesie et civitatis regie Vratislaviensis, wyd. H. M a r k g r a f, 
Breslau 1902 (Scriptores Rerum Silesiacarum, 17), s. 8.

118 Aprilis 1 ist Melchior Heinrich, ein forwergs Mahn, neben dem D. Florschuczen seinem forwerg 
wohnhafftig, febre acuta gestorben; hott nicht ein Jahr lang das gutt bewohnet, hott yn seinem krauth
garten die schonsten erwachsenen vnd fruchtbare Bewme vmbgehauen, darauff yhm ein Nobiliste pro
phezeiet, Kein Bawmmorder vberlebte das Jahr, Die Thommendorf’sche Familienchronik, [w:] 
Schweidnitzer Chronisten des XVI. Jahrhunderts, wyd. T. S c h o n b o r n, (Scriptores Rerum Silesia
carum, 11), Breslau 1878, s. 88.

119 Circa diem Letare in der Fasthen ist noch so einem warmen wether, do sich alles zue bluthe yn 
gerten vnd auff dem felde erzeyget, so eine vngewohnliche, ploze vnd vnvorsehene kelte eingefallen, 
davon die Nusbewme, Kirschbaume vnd andere, so frue obest tragen, ganz erfroren vnd vordorret sein, 
die blühe knospen auff epfel vnd birnbewmen auch gancz vortorben vnd also schon das vierde Jahr ist, 
das kein obest gewhsen. Deus nostri misereatur et sterilitatem terrae sua benignitate foecundet, Die 
Thommendorf’sche Familienchronik, s. 69. Podobnie: ibidem, s. 86, 91, 93. 

120 Chronik Michael Steinbergs, [w:] Schweidnitzer Chronisten des XVI. Jahrhunderts, s. 168.
121 BUWr, I Q 143, nr 1, nr 87, nr 146. 
122 M. C s o m b o r, Podróż po Polsce, tłum. J. Ś l a s k i, Warszawa 1961, s. 95.
123 Ks. rach., f. 70’, 72, 81’, 84’ i in. Ceny obu rodzajów bakalii były w tym czasie dość stabilne. Za 

jeden funt migdałów i zwykłych rodzynków płacono po 4 grosze. Odróżniano od nich rodzynki wielkie. 
Odnotowana za ich zakup cena była niższa — za 4 grosze zakupiono ich półtora funta, ibidem, f. 70’. 
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Zarówno migdały, jak rodzynki były niezbędnym składnikiem wielu potraw ów
czesnej kuchni. Z migdałów przyrządzano m.in. cenioną zupę, służyły one także 
jako dodatek do ryb124. Niezbyt rozpowszechnione w tym czasie były natomiast 
cytrusy125. W rachunkach Georga Smeda pojawiły się tylko raz: w 1507 r. na jar
marku świętojakubowym kupiono 42 cytryny za 10 groszy126.

PRZYPRAWY

Podstawową przyprawą średniowiecznej kuchni była sól. Jej transporty na 
Śląsk pochodziły przede wszystkim z Małopolski127. Świdniczanin Daniel Scheps 
z niepokojem odnotował wyjątkowo wysoką cenę soli w 1570 r., gdy jej ćwiert
nia kosztowała tyle samo, co korzec żyta (48 groszy)128. Wspomnianą zapiskę dia
rysta opatrzył znamiennym komentarzem: das gdencket kynnen menschen vffm 
ertboden129. Wysokie koszty zakupu soli spowodowały wówczas gwałtowne skar
gi ubogich, których stać było tylko na najtańszą, nieoczyszczoną sól w bryłach. 
Rada świdnicka wstrzymała się jednak z interwencją na rynku ze względu na brak 
własnych zapasów tego produktu130. Zapiska Schepsa potwierdza, że kwestia za
opatrzenia w sól była przedmiotem zainteresowania i kontroli władz miejskich. 
Jak wiadomo z zapisów Wacława Thommendorfa, okresowo rada mogła ogłosić 
wolny targ na sól131. Rachunki Georga Smeda potwierdzają regularne jej zakupy 
na potrzeby plebańskiej kuchni. Kupowano ją w dużych ilościach: w ćwiertniach 
i korcach. Latem 1507 r. zaopatrzono się w cztery korce, co wynikało niewątpliwie 
z niższej ceny oferowanej przy hurtowych zakupach. W przeliczeniu pleban za
płacił za ćwiertnię ok. 8 groszy132. Zwyczajowo koszt zakupu takiej ilości wynosił 
10 groszy, a więc o jedną trzecią więcej, niż na rynku wrocławskim133. Tańszą sól 
w bryłach nabywano wyłącznie dla zwierząt lub do konserwacji kapusty. W tym 
wypadku wydatki zazwyczaj oscylowały wokół 1–2 groszy134. 

124 A. K a r b o w i a k, op. cit., s. 34.
125 Cf. J. T a z b i r, Konsumpcja cytrusów w Polsce XV–XVII w., Studia i Materiały z Historii 

Kultury Materialnej, t. XXXI, red. Z. K a m i e ń s k a  (Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego, 9), 
Wrocław 1968, s. 105–112; M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 121.

126 Ks. rach., f. 84’.
127 Cf. G. M y ś l i w s k i, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy 

peryferie?, Wrocław 2009, s. 296–297.
128 Die Thommendorf’sche Familienchronik, s. 56.
129 Ibidem, s. 56.
130 Ibidem, s. 56.
131 Ibidem, s. 9.
132 Ks. rach., f. 84’.
133 W latach 1507–1508 we Wrocławiu za ćwiertnię soli płacono 5,33–6,67 grosza, M. Wo  l a ń 

s k i, Ceny we Wrocławiu w latach 1506–1618, AUWr, No 1828, Historia CXXVI, Wrocław 1996, s. 32.
134 Ks. rach., f. 80’, Większy zakup soli w bryłach doszedł do skutku latem 1506 r., gdy nabyto jej 

za 4 grosze i 4 denary z przeznaczeniem zu besprengen das crawt, ibidem, f. 72. Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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W kuchni plebana św. Jakuba wykorzystywano także większość egzotycznych 
przypraw dostępnych na miejscowym rynku. Potwierdzone są zakupy: pieprzu, cy
namonu, imbiru, gałki i kwiatu muszkatołowego oraz szafranu. Większych zaku
pów dokonywano zazwyczaj podczas dwóch miejskich jarmarków, odbywających 
się w dniu św. Agnieszki (21 stycznia) i św. Jakuba (25 lipca). Korzystano z usług 
tego samego dostawcy, często rozliczając się za zakupione produkty dopiero pod
czas następnego jarmarku135. Sporadycznie dokonywano zakupów w innych po
rach roku. Transakcje koncentrowały się w okresie adwentu i Bożego Narodzenia. 
M.in. w początku grudnia 1506 r. nabyto dodatkowe ilości szafranu136. Rok później 
uzupełniono zapasy pieprzu137. Do większych niedoborów w kuchni plebańskiej 
doszło przed Nowym Rokiem 1506 r. Zaopatrzono się wówczas w kwiat musz
katołowy, pieprz i imbir. Zakupiono jednak niewielkie ilości tych produktów, od
kładając większe sprawunki na zbliżający się jarmark w dniu św. Agnieszki138. 
Okazjonalne nabytki przypraw potwierdzone są także w okresie Wielkiego Postu, 
gdy zużywano ich większe ilości do sosów rybnych i ciast139.

W największych ilościach w plebańskim gospodarstwie wykorzystywano 
pieprz, którego zakupy sięgały 6 funtów rocznie (ok. 2,4 kg). Cena za funt kształ
towała się na poziomie 16–18 groszy140. Brak jest przy tym świadectw o pozy
skiwaniu cenionego, ale droższego pieprzu gwinejskiego (granum paradisi)141. 
Niezbędnym składnikiem średniowiecznej i nowożytnej kuchni był szafran, słu
żący do przygotowywania potraw głównych (np. sosów do ryb)142 oraz jako doda
tek do ciast143. Szafran należał do najdroższych przypraw, stąd jego zakupy były 
dość ograniczone. Zazwyczaj nabywano jedynie po jednym łucie, płacąc za niego 
9–10 groszy (ok. 6–7 grzywien za funt)144. Dwukrotnie nabyto jednak po ćwierć 
funta korzystając z okazyjnej ceny, niższej niemal o połowę od zwyczajowo pła
conych stawek145. W niewielkich ilościach dostarczany był do kuchni plebańskiej 

135 Np. ibidem, f. 70’.
136 Ibidem, f. 81’.
137 Ibidem, f. 98’.
138 Ibidem, f. 70.
139 Ibidem, f. 82.
140 Ibidem, f. 70’, 72, 81’, 98’ i in. Na rynku wrocławskim funt pieprzu można było w analizo

wanym okresie kupić za 12 groszy, M. Wo l a ń s k i, op. cit., s. 35.
141 J. M u s z y ń s k i, Warzywa, owoce i przyprawy korzenne w Polsce w wieku XIV, Warszawa 

1924, s. 31; M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 130.
142 A. K a r b o w i a k, op. cit., s. 33. 
143 A. J a n u s z e k – S i e r a d z k a, Artykuły luksusowe na stole królewskim w późnośredniowiecz

nej Polsce, „Studia Medievalia Bohemica”, t. I, 2009, s. 261.
144 Ks. rach., f. 81’, 84, 84’, 98’. Znacznie niższe koszty zakupu szafranu poświadczone są na ryn

ku wrocławskim, w latach 1506–1507 łut szafranu miał kosztować tam jedynie ok. 5,5 grosza, 
M. Wo l a ń s k i, op. cit. s. 36.

145 Ks. rach., f. 68’, 72.
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cynamon, którego zakupy wynosiły najczęściej po 4 łuty na każdym jarmarku146. 
Do cenionych przypraw egzotycznych należał także imbir. Jego zakupy nie by
ły równie regularne jak szafranu czy cynamonu, ale kupowano go jednorazowo 
w większych ilościach. Na jarmarku świętojakubowym w 1507 r. zaopatrzono się 
w funt imbiru, płacąc dostawcy 24 grosze147. Jarmarki dostarczały również okazji 
do nabycia kwiatu i gałki muszkatołowej. Wykonywana ze zmielonej osnówki ziar
na przyprawa, zwana kwiatem muszkatołowym, posiada znacznie intensywniejszy 
zapach i smak, koszt jej zakupu jest jednak znacznie wyższy. U progu XVI w. za 
jeden łut muscatblumen płacono w Nysie 3,5–4 grosze148; natomiast cena zaku
pu gałki muszkatołowej nie przekraczała 3 groszy149. Z rachunków Georga Smeda 
wynika, że zazwyczaj decydowano się na zakup kosztowniejszego kwiatu muszka
tołowego. Zdarzył się jednak przypadek jednoczesnego nabycia obu przypraw150. 
Luksusowym dodatkiem do potraw był cukier trzcinowy, kupowany na jarmar
kach wraz z innymi egzotycznymi produktami. Jego cena była stosunkowo wysoka 
i sięgała przy mniejszych zakupach do 6,5 groszy za funt151. Zakupy cukru wydają 
się znacznie mniej regularne, niż innych produktów luksusowych. W jednym wy
padku ograniczyły się też do zaledwie ćwierci funta152. Z kolei na zimowym jar
marku w 1508 r. pleban zdecydował się kupić go prawie osiem funtów, wydając na 
te zapasy 31 groszy153. 

Bardzo wyraźna jest dysproporcja między cenami przypraw na rynku nyskim 
i wrocławskim. Porównanie z wykazami cen zestawionymi dla Wrocławia przez 
Mariana Wo l a ń s k i e g o  wskazuje, że pleban nyski przeciętnie płacił o jedną 
trzecią więcej, zarówno za sól, jak i za egzotyczne przyprawy. Ustalenia wrocław
skiego badacza trzeba jednak traktować z duża ostrożnością. W jego pracy brak 
informacji o ilości towarów będących przedmiotem analizowanych transakcji. 
Może to wpływać na poważną deformację wyników. Jak wskazano wyżej, w wielu 
przypadkach zakupy hurtowe wpływały na znaczące obniżenie ceny każdej z przy
praw (nawet do 50%). Przy stosunkowo skromnym rozmiarze plebańskiego gospo
darstwa, zrozumiałe są wyższe koszty ponoszone przy cyklicznych i regularnych 

146 Np. ibidem, f. 70’, 72. Cena płacona przez plebana oscylowała wokół 4–5 groszy za łut. 
147 Ibidem, f. 72. We Wrocławiu w latach 1512–1513 za funt imbiru płacono 15 groszy, M. Wo 

l a ń s k i, op. cit., s. 37. 
148 Ks. rach., f. 72, 81.
149 Ibidem, f. 72.
150 Ibidem, f. 72.
151 Ibidem, f. 81’. Na jarmarku świętojakubowym w 1507 r. pleban kupił 4 funty cukru płacąc po 

5 groszy za funt, ibidem, f. 81, 84. Pół roku później zapłacił już tylko ok. 4 groszy przy zakupie 
7,75 funta, ibidem, f. 98. Nie dysponujemy materiałami porównawczymi dla tych wykazów, gdyż 
M. Wo  l a ń s k i  (op. cit., s. 34) notuje ceny cukru począwszy od 1548 r. Kwestią do zbadania pozosta
je wpływ fluktuacji na rynku towarów egzotycznych na wahania cen na Śląsku.

152 Ks. rach., f. 81’. 
153 Ibidem, f. 98’.
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zakupach. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że mniejsza konkurencja do
stawców wpływała na windowanie cen na rynku nyskim. Kwestia to wymagałaby 
dalszych pogłębionych badań. 

Skromne informacje zachowały się odnośnie do innych produktów, służących 
do przyprawiania potraw. Wykorzystywano dowolnie ocet winny, którego jesienią 
1505 r. kupiono 2 kwarty za 2 grosze154. Trudno natomiast stwierdzić coś pewne
go na temat używania musztardy w plebańskiej kuchni. Brakuje zarówno zapisów 
o zakupie tak gotowego produktu, jak ziaren gorczycy. O jej stosowaniu świadczy 
natomiast nabycie dwóch miseczek do musztardy155. W zapisach plebana nie od
notowano też podstawowych ziół wykorzystywane jako przyprawy do potraw. Nie 
są potwierdzone m.in. zakupy pospolitej naci pietruszki156. Podobnie, jak w przy
padku warzyw i owoców, możemy się w tym wypadku domyślać że korzystano 
z własnych upraw. Osobną kwestią pozostają zakupy ziół leczniczych. Pleban ny
ski, podobnie jak Jan von Ast z Torunia, wydawał znaczne kwoty na usługi leka
rza i zakup medykamentów. Spośród ziół kupowanych na targu można odnotować 
m.in. skrzyp polny (kaczenczal)157. 

NAPOJE

Najbardziej rozpowszechnionymi napojami alkoholowymi w średniowieczu 
było niewątpliwie wino i piwo. Konsumpcja wina na Śląsku miała jednak dość 
ograniczony zasięg. Było ono towarem luksusowym, nabywanym w niewielkich 
ilościach, zazwyczaj z okazji świąt i wyjątkowych uroczystości. Również Georg 
Smed zaopatrywał się w nie tylko okazyjnie. Przed Bożym Narodzeniem 1507 r. 
przeznaczył 6 groszy pro vino bono158. Zakupił także 4 garnce wina na uroczysty 
posiłek podczas święta Bożego Ciała159. Alkohol był stałą pozycją w czasie uczty 
w dniu O sapientia, np. w 1506 r. nabyto dla gości 4 garnce wina160. Szczególną 
okazję do libacji stanowiły imieniny plebana. W 1507 r. zaopatrzono się w tym celu 
w kwartę wina i piwa quantum bibere poterant161. Z libacją imieninową może wią
zać się też kolejny zapis o nabyciu garnca wina162. Jedynie w dwóch przypadkach 
zakupy tego trunku nie miały związku z konkretnymi uroczystościami. W 1506 r. 

154 Ibidem, f. 70.
155 Ibidem, f. 81’.
156 Cf. M. D e m b i ń s k a, op. cit., s. 129. Na Śląsku potwierdzone jest wykorzystywanie naci pie

truszki do przyrządzania potraw z jaj, Die Thommendorf’sche Familienchronik, s. 68.
157 Ks. rach., f. 84.
158 Ibidem, f. 98.
159 Ibidem, f. 84.
160 Ibidem, f. 81.
161 Ibidem, f. 82’.
162 Ibidem, f. 82’. Rok wcześniej pleban zakupił na przyjęcie imieniowe 2,5 garncy wina za 10 gro

szy, ibidem, f. 71.
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przekazano jego garniec niejakiemu Wincentemu163, natomiast we wrześniu roku 
1505 pleban nabył kwartę cenionego wina włoskiego164. Prawdopodobnie i w tym 
ostatnim wypadku chodziło o uroczysty posiłek organizowany z okazji złożonej 
mu wizyty. Wino było odpowiednim trunkiem do uhonorowania wysoko posta
wionego gościa. Na przykład nyski drukarz podejmujący plebana ze Świdnicy 
ugościł go kwartą wina reńskiego165. Podstawowe informacje o rodzajach tego na
poju, sprowadzanych na Śląsk u progu okresu nowożytnego przynosi „Descriptio 
Silesiae” Bartłomieja Steina. Wedle autora w większych miastach dostępne by
ły wina węgierskie, austriackie, morawskie oraz droższe włoskie i reńskie166. 
Rachunki nyskie w skromnym stopniu uzupełniają naszą wiedzę w tym zakresie. 
Tylko raz pojawia się zapis o zakupie konkretnego gatunku wina; jest nim wspo
mniana zapiska o nabyciu kwarty trunku włoskiego. Wina włoskie i greckie nale
żały wówczas do najbardziej cenionych alkoholi. Ich konsumpcja była uważana za 
przejaw luksusu i nieumiarkowanego folgowania swoim popędom. Zakazy serwo
wania win włoskich pojawiają się w ustawach antyzbytkowych; m.in. w Zgorzelcu 
i Magdeburgu167. Ich cena była ponad dwukrotnie wyższa niż innych win. W 
pierwszym dziesięcioleciu XVI w. we Wrocławiu za garniec zwykłego wina płaco
no ok. 5,5 grosza, natomiast taka sama ilość małmazji wymagała wyasygnowania 
14 groszy168. Ceny nyskie wydają dość zbieżne z wrocławskimi — pleban zapłacił 
za kwartę wspomnianego wina włoskiego 4 grosze169.

O ile konsumpcja wina była niewątpliwie zjawiskiem niepowszednim i elitar
nym, piwo należało do podstawowych składników codziennej diety. Był to najpo
spolitszy wówczas napój na Śląsku (ein gemeiner haustranck)170. W rachunkach 
nyskich znalazły się zapisy o zakupie piwa nie tylko na stół plebański, ale także 
— okazyjnie — dla uczniów szkoły przy kościele św. Jakuba. W przypadku piwa 
odnotowany jest znacznie bogatszy wybór gatunków, niż w zapiskach dotyczących 
wina. Do najbardziej cenionych na Śląsku należało piwo świdnickie; ponadlokalny 
charakter miał także handel piwem wrocławskim, bolesławieckim i lubańskim171. 
Jednak pleban nyski tylko wyjątkowo decydował się na kupno droższych gatun

163 Ibidem, f. 72.
164 Ibidem, f. 68.
165 BUWr, IV Q 143, nr 216.
166 In majoribus urbibus, Vratislavie potissimum, vinum habent advecticium ex Hungaria, Austria, 

Moravia, et his preciosius ab Italia usque petitum, nonnullum et a Rheno, quod caupones privatim ven
dunt, B. S t e i n, op. cit., s. 8. Na temat handlu winami na Śląsku cf. R. S p r a n d e l, Von Malvasia bis 
Kötzschenbroda. Die Weinsorten auf den spätmittelalterlichen Märkten Deutschlands, Stuttgart 1998, 
s. 98–101; G. M y ś l i w s k i, op. cit., s. 273–274, 450–453 i in. 

167 R. S p r a n d e l, op. cit., s. 98–99.
168 M. Wo l a ń s k i, op. cit., s. 27–28.
169 Ks. rach., f. 68.
170 Chronik Michael Steinbergs, s. 170.
171 M. Wo l a ń s k i, op. cit., s. 30–31. Na temat średniowiecznych gatunków piwa w Europie 
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ków. Zakupy ograniczały się do skromnych ilości, w przypadku piwa świdnickiego 
odnotowano tylko nabycie jednej beczułki (fesseleyn)172. W beczułkach kupowa
no także mniej cenioną lankwalę (languelle)173. Wyraźna była różnica w cenach 
między oboma gatunkami piwa. Najlepsze śląskie piwo kosztowało 10,5 grosza za 
beczułkę, natomiast za taką samą ilość lankwali płacono zaledwie 18 denarów174. 
Niską jakość miało piwo stołowe (tischbyr), które diarysta ze Świdnicy Michał 
Steinberg określa jako „kiepskie”175. Do jego produkcji wykorzystywano mniejsze 
ilości słodu i chmielu176. Sporadycznie pojawiają się także zapisy o zaopatrzeniu 
się w podpiwek (Halbbier)177. Gatunek ten uzyskiwano w wyniku wtórnego za
lania wodą pozostałych po produkcji wytłoków słodu. Wyraźna jest dystynkcja 
w doborze gatunków. Dla uczniów szkoły zakupiono tańsze piwo stołowe178. Piwo 
stanowiło stały punkt zakupów przez cały rok, jednak w okresach świątecznych 
następował wzrost jego konsumpcji. W 1506 r., z okazji Bożego Narodzenia, prze
znaczono na jego zakup 19 groszy179. Na świąteczne libacje nabywano też zazwy
czaj lepsze gatunki piwa. 

Z zakupami tego trunku związane były stosunkowo wysokie koszty transpor
tu. Np. w 1508 r. z kasy plebana zapłacono furmanowi 10 groszy180. Duchowni 
skupieni przy parafii byli natomiast zwolnieni od miejskich opłat za przywóz alko
holi. W drugiej połowie XV w. rada nyska podjęła próbę ograniczenia tego przywi
leju, wyznaczając dozwolone kwoty za transport. Wskutek nacisków ówczesnego 
plebana Jana Paschkowicza rajcy musieli jednak odstąpić od przyjętych ustaleń 
i zgodzić się na niekontrolowany przywóz piwa do parafii (1476). Zawarta ugoda 
zawierała jednak zwyczajową w takich wypadkach klauzulę o zakazie wyszynku 
sprowadzanego piwa181.

Środkowej cf. S. K u t r z e b a, Piwo w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. I, 1898, 
s. 39–40. 

172 Ks. rach., f. 98.
173 Np. ibidem, f. 81.
174 Cena lankwali mogła być też wyższa — w 1507 r. za dwie beczułki pleban zapłacił 4 grosze, 

ibidem, f. 82. Potwierdzone są także przypadki kupna jednej beczułki za 2,5 grosza, ibidem, f. 82, 98. 
175 Chronik Michael Steinbergs, s. 160. 
176 Cf. A. K l o n d e r, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku, Wrocław 

1989, s. 37. Na temat procesów produkcji piwa na Śląsku przeglądowo: D. K a r s t, Technologia rze
mieślniczej produkcji piwa we Wrocławiu w okresie średniowiecznym i nowożytnym na tle browarnic
twa europejskiego, [w:] Piwo we Wrocławiu. Od średniowiecza po czasy współczesne, red. H. O k ó l 
s k a, Wrocław 2002, s. 9–43. 

177 Ks. rach., f. 70’.
178 Ibidem, f. 70, 98.
179 Ibidem, f. 81’.
180 Ibidem, f. 98’.
181 Neisser Urkunden, nr 164; cf. E. W ó ł k i e w i c z, Kościół i jego wierni (w druku).
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4. Zachowanie serii rachunków obejmującej kilka lat umożliwia zbadanie 
sezonowości zakupów i odtworzenie rytmu funkcjonowania gospodarstwa plebań
skiego. Bardzo wyraźnie rysuje się w tym wypadku rola jarmarków, jako miejsca 
zakupu przypraw i owoców egzotycznych. Jak wskazano wyżej, nabywanie tych 
produktów w innych terminach miało wyraźnie charakter doraźny i skromny ilo
ściowo, natomiast z większymi zakupami wstrzymywano się do czasu przyjazdu 
stałego dostawcy na najbliższy jarmark. 

Charakter rachunków nie pozwala jednak na odtworzenie jadłospisu w po
szczególnych dniach i określenie liczby dni postnych w ciągu każdego tygodnia. 
Możliwe są jedynie cząstkowe uwagi dotyczące zwyczajnej i nadzwyczajnej kon
sumpcji na plebanii. Podobnie jak i w innych gospodarstwach, bardzo wyraźną 
cezurę stanowił początek Wielkiego Postu. Po Środzie Popielcowej regularnie na
stępowały zwiększone zakupy produktów postnych: grochu i oleju. Tylko w tym 
okresie notowane są też zakupy śledzi. Z drugiej strony można z dużą dokład
nością zrekonstruować wystawne menu świąteczne. Największe wydatki pleban 
ponosił w związku z uroczystościami Bożego Narodzenia. Przygotowania do świąt 
rozpoczynano już w pierwszej połowie grudnia. W 1506 r. dwa tygodnie wcze
śniej kupiono wołu przeznaczonego na świąteczną ucztę. Później uzupełniono za
pasy jeszcze o połowę tłustego wieprza. Przy tym większość potrzeb zaspokaja
ły dostawy z plebańskiego folwarku. W jednym z analizowanych lat odnotowano 
dostarczenie w grudniu dwóch młodych świń, tucznika oraz trzynastu prosiąt182. 
Pozwalało to znacząco zredukować wydatki, jednak trzeba pamiętać, że kasę ob
ciążały w tym wypadku koszty uboju w miejskiej rzeźni183. Stałym elementem od
świętnego jadłospisu były strucle. Przed świętami pleban kupował też kosztowne 
trunki: „dobre wino” oraz lepsze gatunki piwa. W tym okresie wzmiankowane są 
też zakupy miodu. W okresie Bożego Narodzenia często uzupełniano zapasy przy
praw korzennych, co jednoznacznie świadczy o zwiększonych potrzebach kuchni.

Inne rodzaje produktów kupowano w związku z uroczystymi posiłkami wiel
kanocnymi. W święto Paschy oraz w ciągu następujących po nim dni tradycyjnie 
podawano wiele potraw z jaj184. Również w Nysie można zauważyć ich zwiększone 
spożycie. Choć kuchnia dysponowała stałymi dostawami z plebańskiego folwarku, 
niezbędne stawało się dokupywanie jaj na miejscowym targu. W tym czasie odno
towane były także zwiększone zakupy sera. Z mięs podawano cielęcinę oraz kur
czaki. Nie brakowało ciast. Podobnie, jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia, 
zaopatrywano się też w większe ilości piwa. 

Niewiele możemy natomiast powiedzieć o uroczystych posiłkach związanych 
z innymi świętami roku kościelnego. W dzień Bożego Ciała odświętny charakter 

182 Ks. rach., f. 101.
183 Cf. ibidem, f. 98. 
184 A. K a r b o w i a k, op. cit., s. 51.
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miał posiłek południowy (prandium), gdy podawano dodatkowe porcje piwa185. 
W 1506 r. przed dniem św. Marcina kupiono krowę, a w wigilię tego święta — 
miód186. Potwierdzony jest także zakup krowy w dzień Zielonych Świątek. Nie 
sposób natomiast jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób wyróżniały się posiłki 
w dni patronów kościoła nyskiego. Obfite zakupy, których dokonywano podczas 
odbywających się wówczas jarmarków, niewątpliwie tylko w niewielkiej części 
były przeznaczone do bieżącej konsumpcji. Wzmożone wydatki na luksusowe pro
dukty odnotowane zostały w czasie trwania karnawału. Wyjątkowo hucznie ob
chodzono kończące ten okres ostatki. W 1506 r. zakupiono mąkę do przygotowa
nia pączków na Tłusty Czwartek, a także zająca i pewną ilość dzikiego ptactwa. 
Wyszukane posiłki miało uzupełniać mięso prosiąt, nie zapomniano też o zaopa
trzeniu się w różne gatunki piwa i miód. Trzeba jednak zaznaczyć, że już w kolej
nych dwóch latach obchody zapustów były znacznie mniej wystawne, a w rachun
kach pojawiły się tylko niektóre elitarne produkty.

Osobną kwestię stanowią spotkania towarzyskie organizowane na plebanii. 
Z rachunków plebana św. Janów w Toruniu wynika, że prowadził on niezwykle bo
gate życie towarzyskie. Przy jego stole pojawiali się zarówno przedstawiciele lokal
nych władz, miejscowi duchowni świeccy i zakonni, jak sąsiedzi. Niejednokrotnie 
zapraszani rajcy i ławnicy przybywali w towarzystwie swych żon187. W źródłach 
nyskich próżno jednak szukać podobnych informacji. Można tylko domniemywać, 
że z wizytami wysoko postawionych gości wiążą się poświadczone w rachun
kach zakupy dziczyzny i wina. Zachowało się natomiast sporo danych dotyczą
cych zwyczajowej uczty w dniu O sapientia, dla której można w dużej mierze 
zrekonstruować skład i porządek potraw. Była ona organizowana w czasie ad
wentu, tradycyjnym okresie spotkań miejskich korporacji. W dniu 16 grudnia 
pleban toruński gościł członków rady i ławy wraz z rodzinami oraz niektórych 
niższych duchownych kościoła. Uczta ta odbywała się iuxta conseutudinem anti
quam188. Zbliżony był termin uroczystego posiłku organizowanego przez plebana 
św. Jakuba w Nysie. Czas spotkania przypadał na ostatni tydzień adwentu, w dzień 
gdy śpiewa się kantatę „O sapientia” (17 grudnia). Posiłek rozpoczynał się od bo
gatego wyboru potraw mięsnych. W 1505 r. podano m.in. potrawy z kur, kurczaki, 
pieczeń wołową i baranią, trzy talerze mięsa, a także tzw. białą pieczeń. Menu 
uzupełniał cietrzew. W następnym roku z dziczyzny pojawił się zając, opłacono też 
ubój świni i cielaka189. Zakupy dziczyzny miały skromne rozmiary, co wynikało 
z wykorzystywania jej jedynie w charakterze luksusowej przystawki. Odpowiadało 
to porządkowi typowych uczt miejskich późnego średniowiecza. Niewielkie ilości 

185 Ks. rach., f. 71’.
186 Ibidem, f. 68’.
187 A. R a d z i m i ń s k i, Przy stole Jana von Ast, s. 165–168.
188 Ibidem, s. 165.
189 Ks. rach., f. 81.
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cenionego mięsa dzikich zwierząt i ptactwa serwowane były zazwyczaj na samym 
początku wraz ze słodkim winem190. Najdroższą potrawą podczas uczt miejskich 
były zazwyczaj ryby w galarecie. Koszty ich zakupu mogły nawet przekraczać po
łowę wszystkich wydanych pieniędzy191. Analizowana seria rachunków nie zawie
ra informacji o zakupie ryb, jednak niewykluczone, że były składnikiem uroczy
stego jadłospisu w innych latach. Na potrzeby uczty specjalnie kupowano bułki, 
natomiast już z własnych zasobów dostarczano chleb, masło, smalec i przyprawy. 
Niewielki był wybór warzyw, z których odnotowano tylko kapustę. Wyjątkowy 
charakter miał natomiast deser, na który podawano ryż z mlekiem, danie niezwy
czajne w codziennym jadłospisie. Menu uzupełniały liczne napoje. Podawano soki 
oraz duże ilości piwa i wina. Uczta miała uroczystą oprawę — opłacano udział 
trębaczy, wypłacano też dodatkowe pieniądze słudze plebana za obsługę gości192. 
Pod względem jadłospisu uczta w dniu O sapientia przypominała obiady kierma
szowe profesorów uniwersytetu krakowskiego. Posiłki te obejmowały zazwyczaj 
cztery dania mięsne, uzupełniane następnie przez leguminy, sery i świeże owoce193. 
Jest to wymowny przykład wystawnej konsumpcji, obejmującej produkty niepoja
wiające się na co dzień na stole. Warto zwrócić uwagę na starania o zróżnicowanie 
jadłospisu uczt w kolejnych latach. Niewątpliwie pleban dostosowywał się w tym 
wypadku do oczekiwań zaproszonych gości, chcąc dobrać prestiżowe produkty, 
podkreślające ich wysoki status społeczny. 

Uroczyście świętowano także dzień imienin plebana. Nie ma wzmianek o do
datkowych zakupach żywności na tę okazję (co nie znaczy, że posiłek nie był w tym 
dniu bardziej odświętny). Przeznaczano natomiast osobne fundusze na zakup na
pojów alkoholowych194. Do obowiązków plebana należało także ugoszczenie raz 
do roku uczniów szkoły parafialnej. Czas tego spotkania przypadał na okres świąt 
Bożego Narodzenia. Z rachunków wynika, że także wówczas ograniczano się do 
zakupu alkoholi, w tym wypadku tańszego piwa stołowego195.

5. Krótki przegląd produktów kupowanych na potrzeby gospodarstwa Georga 
Smeda potwierdza obecność wielu elementów kuchni ekskluzywnej. W jadłospisie 
plebana nyskiego odnajdujemy produkty związane z kuchnią elitarną (egzotycz
ne przyprawy, cytrusy, dziczyzna, mięso młodych zwierząt, oliwa z oliwek, białe 
pieczywo). Szczególnie wymowne są zakupy dziczyzny — rzadkiego i cenionego 
urozmaicenia codziennej diety. O wysokiej pozycji społecznej plebana świadczy 
także konsumpcja delikatnego mięsa. Jak wynika z badań Tomasza Jasińskiego 

190 G. F o u q u e t, op. cit., s. 94–95.
191 Ibidem, s. 104–106.
192 Ks. rach., f. 67’.
193 Cf. A. K a r b o w i a k, op. cit., s. 18–25.
194 Ks. rach., f. 82’.
195 Ibidem, f. 70.
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nad rachunkowością krzyżacką, mięso prosiąt i cieląt trafiało przede wszystkim 
na stoły wielkich mistrzów, natomiast dla pozostałych braci zakonnych kupowano 
wieprze i krowy196. Podobnym ekskluzywizmem cechowała się także kuchnia ple
bana toruńskiego Jana von Ast z Torunia. Plebani dużych parafii miejskich mieli 
niewątpliwie dostateczne środki, aby folgować swoim kulinarnym upodobaniom. 
Parafia nyska należała do najbogatszych beneficjów tego typu na Śląsku, a docho
dy plebana sięgały kilkuset grzywien. Bogate uposażenie powodowało, że ubiegali 
się o nią kanonicy katedralni z Wrocławia, do których zaliczał się także Georg 
Smed. Wyżywienie plebana nyskiego była więc par excellence kuchnią ówcze
snego wyższego kleru diecezji wrocławskiej. Trzeba jednak podkreślić, że mimo 
dysponowania imponującymi dochodami (które powiększały jeszcze wpływy z in
nych beneficjów) w gospodarce Smeda widać strategię kalkulacji i oszczędzania. 
Znaczną część podstawowych produktów pozyskiwano z własnego gospodarstwa, 
choć było to związane z uciążliwymi obowiązkami (zatrudnianie i nadzór perso
nelu, rekrutacja osób do prac dorywczych, zakupy i transport pasz, etc.). We wła
snym zakresie sadzono rośliny oleiste i na dużą skalę konserwowano żywność. 
Ryczałtowy kontrakt z piekarzem wskazuje również na względnie niski stopień 
urynkowienia plebańskiej gospodarki. Trzeba też podkreślić, że pewne kategorie 
luksusowych produktów zarezerwowane były wyłącznie na czas uroczystej uczty 
wydawanej dla miejskich notabli. Ryż z mlekiem, cietrzew czy bułki nie pojawiały 
się poza tą okazją na plebańskim stole. Luksus ten wynikał więc wyłącznie z do
stosowania się plebana do społecznych oczekiwań. Była to społecznie oczekiwana 
rozrzutność, której — jak wskazuje cytowana na wstępie skarga — plebani nie 
mogli zaniechać.

The Pastor’s Kitchen: Ordinary and Extraordinary Consumption  
at St. James’s Parish in Nysa (1505–1508) 

The article is devoted to consumption purchases of the parish rectory. Partial 
reconstruction of these acquisitions is possible, because the expense registers for the years 
1505–1508 are extant. Wółkiewicz analyses the purchases of meat and venison, fish, oil 
and other fat, cereals and flour products, vegetables, fruit, spices, healing herbs and drinks. 
In her opinion, the list of the acquired products, compiled on the basis of the registers, 
discloses several traits characteristic of the medieval cuisine, with relatively large quantities 
of consumed meat (chiefly pork and chicken), cereals and flour products, some of the 
spices (salt, pepper), and beer. The small amounts of fish, and complete lack of parsley, 
argues Wółkiewicz, can be accounted for by the individual preferences of the pastor. The 
amounts of the goods purchased tended to raise during fairs and before major Church feasts 
(Christmas, Easter, Pentecost and St. Martin’s Day), as well as before larger entertainments 
organized by the pastor at the rectory. Prior to such moments, luxury products like venison, 

196 T. J a s i ń s k i , op. cit., s. 18–19.
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635KUCHNIA PLEBANA

white bread, expensive Italian wine, or the better brands of beer, were bought. Fasting 
seasons are also visible in the accountbooks. These are notable for acquisitions of herring, 
garden peas and oil. Although the Parish of St. James in Nysa belonged to the most affluent 
in Silesia, economising strategies are clearly visible in the bookkeeping: baking of bread 
was ordered at a single baker, who was paid a fixed sum, exotic spices were bought from 
the same merchant (and sometimes the bill would not reimbursed before the next fair), 
moreover some products were prepared and kept over longer periods of time at the rectory 
(e.g. sauerkraut). The author emphasizes the problem with more precise evaluating of the 
amounts of food consumed at the rectory. The pastor had at his disposition a landed estate, 
which regularly supplied the rectory with cereals, cheese and meat. At times, the surplus of 
these products would be sold at the marketplace, while at other moments, the same goods 
had to be purchased. There is no indication of the quantities at which these foodstuffs were 
consumed at the rectory (the only traces of their presence are the transport bills). The 
relatively large quantities acquired can be accounted for by the fact that quite a lot of people 
were fed at the pastor’s table. On daily basis, apart from the pastor himself, his household 
included six other clerics and seven servants. During the more important Church holidays, 
the pastor entertained the town notables (which involved purchasing better quality food 
products and drinks) and the students of the parish school (who were treated only to larger 
quantities of cheap beer). 
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Kulinarna selekcja, czyli o tym, jak świnka morska  
nie trafiła do światowego menu

Spośród obrazów zdobiących katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Cuzco najczęściej wspominanym jako warte obejrzenia jest niewątpli
wie okazałe płótno pędzla Marcosa Zapaty „Ostatnia Wieczerza”. Dzieło powstałe 
w połowie XVIII w. przedstawia — zgodnie z tekstem Ewangelii — Chrystusa 
i skupionych wokół niego apostołów w momencie ustanowienia sakramentu 
Eucharystii (il. 1). Na stole, przy którym siedzą zebrani, prócz wymienionych 
w tekście chleba i wina, leżą także inne pokarmy, o których Biblia nie wspomina. 
Są wśród nich rozmaite owoce, pochodzące zarówno ze Starego Świata (granaty, 
winogrona i brzoskwinie, których obecność w tym kontekście nie budzi naszego 
większego zdziwienia), ale także gatunki lokalne, uprawiane w Andach, takie jak 

1. Marcos Zapata, Ostatnia Wieczerza, 1753, 
Katedra Wniebowzięcia NMP, Cuzco (fragment), fot. Janusz Z. Wołoszyn
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638 JANUSZ Z. WOŁOSZYN

granadilla, awokado czy papaja. Głównym natomiast daniem, ukazanej na tym 
płótnie, paschalnej wieczerzy1 oraz powodem, dla którego obraz ten jest tak często 
oglądany i reprodukowany, jest miejscowy specjał podany na stół na wytwornym 
metalowym półmisku — pieczona świnka morska2. O istnieniu tego zwierzęcia nie 
mieli pojęcia nie tylko wyobrażeni w tej scenie starożytni Żydzi (dla których danie 
to zresztą nie byłoby koszerne), ale także nowożytni chrześcijanie... przynajmniej 
do lat trzydziestych XVI w., kiedy ujrzeli je po raz pierwszy.

Obecnie wiemy, że do pierwszego kontaktu Europejczyków z tym nieznanym 
im wcześniej gatunkiem gryzonia doszło podczas podboju imperium Inków przez 
Pizarra (lub na krótko wcześniej) najprawdopodobniej na ziemiach dzisiejszego 
Peru lub Ekwadoru3. Jak jednak wskazują nazwy nadawane temu zwierzęciu już 
w niedługi czas potem we wszystkich niemal językach starego kontynentu, wiedza 
ta wcale się w Europie nie upowszechniła. Błędne pochodzenie tego gatunku poda
wali nawet uczeni zajmujący się encyklopedycznym opisywaniem roślin i zwierząt 
kolonizowanego wówczas świata.

1 W ikonografii europejskiej, jeśli na stole w Wieczerniku pojawia się jakieś danie mięsne, jest to 
najczęściej ryba i/lub pieczone jagnię (tradycyjna potrawa paschalna w tradycji żydowskiej). Nie są 
one jednak wymienione w tekście żadnej z Ewangelii.

2 Marcos Zapata (ok. 1710–1773, znany również jako Marcos Sapaca Inca) — indiański malarz, 
jeden z ostatnich przedstawicieli tzw. szkoły cuzkeńskiej. Malował głównie dla kościołów w Santiago 
de Chile i w Cusco. Jego słynna „Ostatnia wieczerza” powstała w 1753 r. Ciekawą analizę tego obrazu 
oraz jego aspektów religijnych i politycznych (uważa się na przykład, że wyobrażona na płótnie twarz 
Judasza mogła być wzorowana na wizerunkach zdobywcy Peru — Francisca Pizarra) przedstawiła 
ostatnio A. L. P a l m e r, The Last Supper by Marcos Zapata (c. 1753): A Meal of Bread, Wine, and 
Guinea Pig, „Aurora: The Journal of the History of Art”, t. IX, 2008, s. 54–73. Autorka wymienia 
w swym artykule dzieła innych autorów (powstałe w Cusco i Quito), które również — jak dotychczas 
sądzono — miały przedstawiać świnkę morską jako główne danie Ostatniej Wieczerzy. Palmer jest 
przekonana, że chodzi w nich jednak o jagnięta, i że dzieło Zapaty jest pod tym względem wyjątkowe. 
Według autorki temat ten nie był wcale aż tak rozpowszechniony w kolonialnej sztuce andyjskiej, jak 
dotychczas przypuszczano. Odmienną opinię przedstawia m.in. A. M. K r o g e l, Ukhu mankakuna: 
Culinary Representations in Quechua Cultural Texts, niepublikowana praca doktorska, University of 
Maryland, s. 136–141.

3 Zrekonstruowana mapa pierwotnego zasięgu tego gatunku tuż przed kontaktem z Europejczykami 
(tj. na przełomie XV i XVI w.) obejmuje tereny od środkowego Chile przez płd.–zach. Boliwię, górskie 
i nadbrzeżne obszary Peru i Ekwadoru po zach. Kolumbię i płn.–zach. Wenezuelę (cf.: A. E. S p o t o r n o 
[i in.], Domestication of Guinea Pigs from a Southern Peru–Northern Chile Wild Species and Their 
Middle Pre–Columbian Mummies, s. 4 [http://janecwheeler.com/publications/Domesticacion%20del%
20Cuy%20a%20partir%20de%20Poblaciones%20Originarias.pdf]). Nie jest więc wykluczone, że do 
pierwszej obserwacji tego zwierzęcia przez Hiszpanów mogło dojść nawet kilkanaście lat przed podbo
jem Peru. Sugeruje to zresztą P. W. S t a h l  (Animal Domestication in South America, [w:] Handbook 
of South American Archaeology, red. H. S i l v e r m a n, W. I s b e l l, New York 2008, s. 123), pisząc: an 
early 1519 document from the Darién [Panama] refers to rabbits which entered native houses to breed.
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NA KARTACH LEKSYKONÓW

Kłopot ze świnką morską odnoszący się do jej — mówiąc oględnie — mało 
precyzyjnej nazwy nie dotyczy, jak wiadomo, wyłącznie języka polskiego (w któ
rym jest ona dosłownym tłumaczeniem niemieckiego Meerschweinchen, podobnie 
zresztą jak termin rosyjski морская свинка czy na przykład wdzięcznie brzmią
cy słowacki: morski prašiček). Języki duński i szwedzki używają na określenie 
świnki, funkcjonującego już w średniowieczu, słowa marsvin, tego samego, któ
re pierwotnie stosowano wyłącznie na określenie morświna (zwierzęcia mającego 
jeszcze mniej wspólnego ze świnią, lecz przynajmniej znacznie więcej z morzem). 
Zamorski raczej, niż w dosłownym sensie „morski” rodowód gatunku podkreślają 
natomiast nazwy w językach francuskim (cochon d’Inde), portugalskim (porquin
ho–da–índia) czy włoskim (porcellino d’India), lokujące miejsce jego pochodze
nia (także niestety niezbyt precyzyjnie) w hiszpańskich Indiach Zachodnich4.

Nazwą najbardziej kontrowersyjną i budzącą największe dyskusje etymolo
giczne jest angielski termin Guinea pig („świnia gwinejska”) czy pokrewne mu 
określenie holenderskie Guinees biggetje („świnka gwinejska”)5. Wśród hipotez 
dotyczących tej nazwy najczęściej cytowane są te, które wskazują na przypusz
czalną afrykańską trasę statków niewolniczych przywożących pierwsze świnki do 
Anglii i portów północnej Europy, bądź sugerujące możliwość zniekształcenia na
zwy domniemanego (choć również nieprawdziwego) miejsca pochodzenia przy
wożonych do Europy zwierząt, czyli terytorium położonej na wschodnim wybrze
żu Ameryki Południowej Gujany (hist. Guiana, Guayana)6. Próbując rozwikłać 
tę zagadkę, wysuwano też inne propozycje, ocierające się czasem o etymologię 
ludową i obecnie odrzucane. Postulowano na przykład, że nazwa zwierzęcia może 
pochodzić od gwinei — angielskiej monety o wartości około 20 szylingów, bitej 
z afrykańskiego (gwinejskiego) złota, za którą jakoby można było kupić świnkę 

4 Jedna z pierwszych pisanych informacji na temat tego zwierzęcia pochodzi z 1547 r. z Hispanioli 
(Santo Domingo, obecnie Haiti) — wyspy, na której pierwotnie świnek nie było. Musiały tam zostać 
sprowadzone przez konkwistadorów, najprawdopodobniej w kilka/kilkanaście lat po podboju państwa 
Inków.

5 Co ciekawe, w dialekcie zachodnioflamandzkim świnka otrzymała mniej sympatyczne miano 
Spaansche ratte — „hiszpańskiego szczura”. Żeby rzecz całą zagmatwać jeszcze bardziej dodajmy, że 
jedną z nazw świnki funkcjonujących w języku chińskim jest hélánzhū — „świnia holenderska” (na
zwa pochodząca w tym przypadku nie od kraju producenta lecz importera).

6 Nawet stosunkowo późne dzieło francuskiego przyrodnika Georgesa–Louisa Leclerca de Buffon 
Histoire naturelle, générale et particulière publikowane w latach 1749–1788, w którym świnka okre
ślana jest jako le cochon d’Inde, podaje jako miejsce pochodzenia tego gatunku Gujanę i Brazylię 
(w niektórych wczesnych wersjach nazwy świnki morskiej Brazylia zastępowała Indie bądź Gwineę). 
Na marginesie dodajmy, że wśród nazw obcojęzycznych, jakie wymienia Buffon, pojawia się też pol
skie określenie: „Swinka zamorska” (pisownia zgodna z oryginałem; G.–L. L e c l e r c  d e  B u f f o n, 
Histoire naturelle..., Quadrupèdes, t. II, Paris 1786, s. 231–234).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



640 JANUSZ Z. WOŁOSZYN

morską od holenderskich handlarzy (emisję gwinei rozpoczęto jednak dopiero 
w 1663 r., podczas gdy terminu Guinea pig użył już w roku 1653 angielski ana
tom William Harlvey). Inna hipoteza głosiła, że słowo Guinea to zniekształcone 
coney (hist. ang. „królik”) — nazwy pig coney użył dla świnki w 1607 r. Edward 
Topsel, autor zoologicznego traktatu o czworonogach „The History of Four–footed 
Beasts” (w tym samym mniej więcej okresie funkcjonowała też nazwa Spanish co
ney). Niewykluczone, że najbliższa prawdy może być hipoteza podnosząca fakt, że 
termin Guinea służył w ówczesnej angielszczyźnie przymiotnikowo na określenie 
jakichkolwiek egzotycznych, dalekich i zamorskich krain, i właśnie w tym znacze
niu mógł zostać użyty w nazwie opisywanego gatunku7.

Wszystkie powyżej cytowane określenia — analogicznie zresztą jak gatunko
wa nazwa łacińska (Cavia porcellus) — nawiązują do domniemanych podobieństw 
tego małego amerykańskiego gryzonia do świni. Obejmują one, jak się najczęściej 
podaje: podobieństwo wyglądu (proporcje głowy do reszty ciała, krótkie nogi, brak 
ogona), trybu życia (spędzanie większości czasu na żerowaniu) oraz dźwięków 
wydawanych przez te zwierzęta (charakterystyczne piski, kwiki i pochrumkiwa
nia). Z kolei cavia (ang. cavy, wł. cavia domestica, niderl. huiscavia), nazwa, któ
ra dała miano całemu rodzajowi (Cavia) i całej rodzinie marowatych (Caviidae) 
pochodzi od portugalskiego çavia (dziś: savia) lub hiszpańskiego cobaia — słów 
wywodzących się prawdopodobnie od wyrazu sabúia/saujá z języka Indian Tupi, 
określającego szczura.

W Ameryce Południowej świnki określane są współcześnie różnymi nazwa
mi, z których najpopularniejszą jest cuy (w odmianach: cuyo, cuye, cuyi, curí 
i innych, co jest zhispanizowaną wersją — prawdopodobnie onomatopeiczne
go — terminu qui lub qowi z języka keczua), której używa się obecnie w Peru, 
Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, Chile oraz w północno–zachodnich regionach 
Argentyny, a więc w krajach, których ziemie przynajmniej częściowo wchodzi
ły niegdyś w skład imperium Inków. Istnieje poza tym wiele nazw regionalnych, 
takich jak np. haka, saka czy wank’u (w języku ajmara). W europejskiej wersji 
języka hiszpańskiego używa się terminu conejo lub conejillo de Indias („królik” 
lub „króliczek z Indii”), który — jak się wydaje — przynajmniej spośród języków 
europejskich najdokładniej oddaje zarówno pochodzenie, jak i domniemane powi
nowactwo biologiczne gatunku8. Interesujące, że w ten sam sposób świnka morska 
po raz pierwszy została nazwana i opisana w Europie. W opublikowanym w 1554 

7 Podobny mechanizm zadziałał na przykład przy nadawaniu angielskiej nazwy turkey indykowi, 
ptakowi pochodzącemu również z Ameryki (czyli z „Indii”, jak zaświadcza o tym nazwa polska). 
W Portugalii ptak ten nosi nazwę peru (najpotężniejszej i najbogatszej zamorskiej posiadłości 
Hiszpanii), mimo że wywodzi się z Ameryki Środkowej i Północnej.

8 Na zasadzie podobieństwa, niekiedy nawet dość dalekiego, do rzeczy, istot i zjawisk znanych 
Hiszpanom z Europy (Starego Świata), nazywano w okresie podbojów nie tylko zwierzęta i rośliny 
(określając np. lamy i alpaki mianem „baranów” lub „owiec”), ale też nowo poznawane ludy i ich 
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r. monumentalnym dziele „Historia animalum” autorstwa szwajcarskiego huma
nisty Konrada Gesnera zamieszczono po raz pierwszy wizerunek tego zwierzęcia 
(Gesner miał otrzymać żywy egzemplarz od przyjaciela z Paryża) i określono je 
jako Cuniculus Indus („królik indyjski”)9.

NA DWORACH I W LABORATORIACH

Świnki morskie dość szybko po podboju andyjskiego imperium Inków trafiły 
do Europy, i w jakiś czas potem — dopiero stamtąd — do Ameryki Północnej. 
Na dworach królewskich i arystokratycznych cieszyły się sławą egzotycznych 
zwierzątek domowych i były trzymane jako specyficzny symbol statusu (podobnie 
zresztą jak pochodzące z Ameryki papugi, tukany czy małpy). Do spopularyzowa
nia gatunku, trzymanego w domu w takiej właśnie roli, przyczynił się z pewnością 
fakt, że jedną z najbardziej znanych właścicielek guinea pig była podobno sama 
Elżbieta I (choć jednak często portretowana władczyni uwieczniana była niekiedy 
ze swymi pupilami — m.in. miniaturowym pieskiem czy fretką — jej świnka mor
ska nigdy nie dostąpiła tego zaszczytu). Modę tę przejęły wkrótce damy dworu, 
a z czasem, gdy cena tego płodnego zwierzęcia znacząco spadła i okazało się, że 
bez problemu da się je rozmnażać w Europie, stało się ono również jedną z ulubio
nych maskotek klas niższych.

Niedługo później świnki morskie stały się także popularnymi zwierzętami la
boratoryjnymi10. Badania naukowe z wykorzystaniem początkowo pojedynczych 

obyczaje (przykład najbardziej znany to „Amazonki”), prowincje i miasta (Nueva Castilla, Cartagena 
de Indias), typy organizacji społecznej i politycznej, wierzenia i zachowania religijne, obyczaje 
(np. pokrywanie ciała tatuażem to w kronikach: zdobienie go na modłę „berberyjską”) itd.

9 M. d e  A s ú a, R. F r e n c h, A New World of Animals: Early Modern Europeans on the Creatures 
of Iberian America, Aldershot–Burlington 2005, s. 193. Zwierzę to swoim ogólnym pokrojem rze
czywiście bardziej przypomina znanego w Europie i udomowionego królika (z rzędu zajęczaków) niż 
„archetypowego” gryzonia (szczura). Brak ogona i znaczna różnica wielkości utrudniały zapewne koja
rzenie świnki morskiej z takimi europejskimi gryzoniami, jak — nieco do niej podobne — bóbr czy 
świstak.

10 W języku angielskim określenie guinea pig ma to samo przenośne znaczenie co polskie „królik 
doświadczalny”, w związku z czym częściej nawet odnoszone jest do ludzi niż do zwierząt. Używane 
w tym znaczeniu od 1913 r. (po raz pierwszy w Kwintesencji ibsenizmu George’a Bernarda S h a w a) 
zrobiło wielką karierę w latach międzywojennych, zwłaszcza po publikacji w 1933 r. bestsellerowej 
książki obrońcy praw konsumenta Arthura K a l e t a  100,000,000 Guinea Pigs: Dangers in Everyday 
Foods, Drugs and Cosmetics, rozciągającej to miano na całe społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. 
W latach siedemdziesiątych XX w. w powieści Morčata („Świnki morskie”) czeskiego dysydenta 
Ludvíka Va c u l í k a  świnki stały się z kolei metaforą społeczeństwa żyjącego w systemie realnego 
socjalizmu. Obecnie termin ten, jako niezwykle obrazowy, jest wciąż chętnie używany. Mianem pro
fessional guinea pigs określa się wolontariuszy–uczestników badań klinicznych nowych leków, którzy 
są zatrudniani przez koncerny farmaceutyczne, odkąd w latach siedemdziesiątych XX w. zakazano 
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okazów zaczęto prowadzić już w XVII (Marcello Malpighi — anatomia) i XVIII w. 
(Antoine Lavoisier — fizyka, chemia). W stuleciu XIX Ludwik Pasteur, Emile 
Roux, Robert Koch czy Emil A. von Behring wypracowali z ich udziałem zrę
by teorii o bakteryjnym i wirusowym pochodzeniu i drogach przenoszenia wielu 
groźnych chorób. Świnki służyły od tej pory masowo do testowania leków, używa
no ich do badań genetycznych, dietetycznych, toksykologicznych, uczestniczyły 
w badaniach wpływu różnego rodzaju promieniowania na organizmy żywe, a po
cząwszy od lat sześćdziesiątych XX w. trafiały nawet na pokład statków kosmicz
nych. Szybsze postępy w badaniu genomów innych gatunków gryzoni oraz ich 
zdecydowanie wyższa płodność sprawiły, że współcześnie świnki morskie zostały 
w znacznym stopniu wyparte z laboratoriów przez myszy i szczury. Ich zasługi dla 
nauki są jednak niekwestionowane i warte podkreślenia11.

W KRONIKACH I W MATERIALE WYKOPALISKOWYM 

W miejscu swego pochodzenia świnki morskie nie były jednak ani zwierzęta
mi doświadczalnymi, ani domowymi ulubieńcami. Dla mieszkańców Andów sta
nowiły przede wszystkim jedno z głównych źródeł zwierzęcego białka (zwłaszcza 
od czasów inkaskich, kiedy stada lam i alpak objęto monopolem państwowym). 
Były też jednymi z najważniejszych zwierząt używanych w obrzędach religijnych.

Liczba gatunków zwierząt udomowionych w prekolumbijskiej Ameryce jest 
zaskakująco mała (zwłaszcza w porównaniu z olbrzymią liczbą gatunków użytecz
nych roślin, które od XVI w. zrobiły olbrzymią światową karierę)12. Oprócz psa, 
z którym przodkowie dzisiejszych Indian dotarli na półkulę zachodnią migrując 
z Azji, wśród zwierząt w pełni udomowionych przed przybyciem Europejczyków 
wymienia się zaledwie trzy gatunki ssaków (świnkę morską, lamę i alpakę) oraz 
dwa gatunki ptaków (indyka i kaczkę piżmową). Czasem do tej listy dodaje się 
także kurę13 oraz pszczołę bezżądłową i czerwca kaktusowego (koszenilę).

testowania leków na więźniach (od określenia tego urobiony został również rzeczownik guinea pig
ging oznaczający taki sposób zarobkowania). Badaniom problemów społecznych związanych z tym 
zjawiskiem poświęcona jest książka amerykańskiego antropologa R. A b a d i e, The Professional 
Guinea Pig: Big Pharma and the Risky World of Human Subjects, Durham 2010 (cf. K. K a s  p e r 
k i e w i c z, V. K r a s n o w s k a, Polski królik doświadczalny, „Wprost”, 34 (1134), 2004).

11 Świnki były masowo używane w laboratoriach do drugiej połowy XX w. (w latach sześćdziesią
tych ok. 2,5 mln rocznie tylko w USA). W latach dziewięćdziesiątych ich wykorzystanie spadło pra
wie siedmiokrotnie. Obecnie stanowią one jedynie ok. 2% wszystkich zwierząt służących do badań.

12 E. H y a m s, Zwierzęta w służbie człowieka, Warszawa 1974; J. D i a m o n d, Strzelby, zarazki, 
maszyny: Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000.

13 Dyskusja dotyczy szczątków kostnych kur odkrytych w 2007 r. na chilijskim stanowisku 
El Arenal przez chilijsko–nowozelandzki zespół badawczy. Niektóre z przeprowadzonych badań DNA 
wskazują na możliwy polinezyjski rodowód kur hodowanych w czasach historycznych przez Indian 
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Ze wszystkich tych zwierząt świnka morska prawdopodobnie najwcześniej 
przeszła proces domestykacji14. Dyskusja dotycząca dokładniejszego datowania 
i lokalizacji tego procesu wciąż trwa, ale na ogół przyjmuje się, że doszło do niego 
ok. 7000–2500 lat p.n.e. na płaskowyżu peruwiańskim, w Andach Środkowych15. 
W jaskini Pikimachay, w warstwach datowanych na okres 5500–4300 p.n.e., poza 
śladami pierwszych uprawnych roślin (papryki chili, amarantu i tykwy) odkryto 
również szczątki świnek. Kości tych gryzoni rejestrowane są masowo na wielu 
stanowiskach archeologicznych datowanych na kilka tysięcy lat później (m.in. 
Kotosh, Chavín de Huántar). Pozostałości setek osobników wypełniały też kanały 
wentylacyjne znajdujące się pod podłogami domów z cegły mułowej wzniesionych 
ok. 2500 r. p.n.e. w dolinie Culebras16. W późniejszym czasie udział szczątków 
świnek w materiale archeologicznym obszaru środkowoandyjskiego stale wzrastał. 
Na północ (np. na ziemie dzisiejszego Ekwadoru) świnki trafiły — już w pełni 
udomowione — znacznie później, prawdopodobnie dopiero w I tysiącleciu p.n.e., 
zaś na wyspach Indii Zachodnich wprowadzili je dopiero Hiszpanie w latach czter
dziestych XVI stulecia17.

Jak już wspomniano, świnki morskie udomowiono głównie w celu pozyskania 
wysokobiałkowego i zarazem niskotłuszczowego mięsa. Ich główne zalety hodow
lane to duża tolerancja klimatyczna (znoszą wahania temperatur do 30 stopni w cią
gu doby) i wysokościowa (są hodowane zarówno w dolinach rzek uchodzących do 
Pacyfiku, jak na wysokościach przekraczających 4 tys. m. n.p.m.), małe wyma
gania pokarmowe i pielęgnacyjne, a także terytorializm (zwierzęta nie uciekają 
z niewoli), krótki okres rozrodczy i szybkie osiąganie dojrzałości płciowej. Mały 

Mapuche. Miałyby one trafić na kontynent drogą morską około stu lat przed wyprawą Kolumba.
14 D. R. B r o t h w e l l, Why on Earth the Guinea–pig? The Problem of Restricted Mammal 

Exploitation in the New World, [w:] Site, Environment and Economy, red. B. P r o u d f o o t, Oxford 
1983, s. 115–119. Autor zastanawia się, dlaczego właśnie ten gatunek gryzoni (z wielu możliwych) 
został udomowiony w Ameryce. Prawdopodobnie proces ten przebiegał początkowo niezależnie od 
człowieka (tzn. niejako „świnki udomowiły się same”). Zwierzęta te funkcjonowały prawdopodobnie 
początkowo jak nasze myszy domowe, gromadząc się przy siedliskach ludzkich i znajdując tam łatwy 
dostęp do pożywienia.

15 Dyskusje podobne do tych dotyczących daty i miejsca udomowienia, toczą się również wokół 
ewentualnego dzikiego przodka świnki. Branymi pod uwagę są obecnie trzy gatunki: Cavia aparea 
(żyjąca na terenach Brazylii, Ekwadoru, Paragwaju, Urugwaju i płn. Argentyny), Cavia tschudi 
(z Peru, Boliwii, Chile i Argentyny) oraz Cavia fulgida (z płd.–wsch. Brazylii). Dzikie formy świnek 
ubarwione są brunatno lub szaro, natomiast rasy hodowlane mają rozmaite umaszczenia (od białych 
przez żółte i rude do czarnych, liczne są też rasy łaciate) i rozmaitą długość sierści (P. W. S t a h l, 
op. cit., s. 124).

16 Postulowano też alternatywny ośrodek udomowienia świnki — stanowisko Aguazuque w Ko
lumbii (cf. G. C o r r e a l, Aguazuque: Evidencias de cazadores, recolectores y plantadores en la alti
planicie de fa Cordíllera Oriental, Bogotá 1990).

17 E. S. W i n g , Pets and Camp Followers in the West Indies, [w:] Case Studies in Environmental 
Archaeology, red. E. J. R e i t z  [i in.], New York 2007, s. 417–420.
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harem z jednym samcem i dziesięcioma samicami pozwala uzyskiwać ok. 40 kg 
mięsa rocznie18; z kolei stadko dwa razy większe (przy zachowanych proporcjach 
płci) ma gwarantować wystarczającą ilość białka zwierzęcego dla sześcioosobowej 
rodziny. Jest to może niewielkie, ale pewne źródło wyżywienia.

Świnki miały też pokaźny udział w życiu religijnym dawnych mieszkańców 
Andów. Były podstawowym (obok lamy) zwierzęciem składanym w ofierze. Przy 
różnych okazjach ofiarowywano różne ilości rozmaicie umaszczonych zwierząt. 
Świadectwa tych praktyk w czasach inkaskich i wczesnokolonialnych zachowały 
się na kartach kronik, natomiast dla okresów wcześniejszych dysponujemy obfity
mi źródłami archeologicznymi potwierdzającymi ten stan rzeczy.

Opisując inkaskie święta związane z kalendarzem rolniczym, metyski kroni
karz Guaman Poma de Ayala pisał w swym dziele „El primer nueva corónica y bu

en gobierno” z początku XVII w., że corocznie 
w lipcu (tj. w „miesiącu podziału pól”, Chacra 
Conacuy Quilla) na głównym placu Cusco 
Inkowie składali sto czerwono–brązowych lam 
i tysiąc białych świnek morskich, aby słońce 
i opady nie zniszczyły ich ziem ani plonów19. 
Świnki, w mniejszej lub większej liczbie by
ły przedmiotem ofiar przy wielu innych oka
zjach20. Z tej samej kroniki pochodzi m.in. 
rycina przedstawiająca składanie ofiar wulka
nowi Coropuna (jednemu z górskich szczytów 
pokrytych wiecznym śniegiem, którym w pań
stwie Inków, a prawdopodobnie też znacznie 
wcześniej, oddawano cześć)21. Ofiarnik stojący 
z tyłu trzyma w wyciągniętych rękach świn
kę, natomiast przed drugim, klęczącym u stóp 
góry, stoi dziecko, prawdopodobnie również 
przyprowadzone w celu złożenia w ofierze (il. 
2). Jak informują kroniki, zwierzęta ofiarne za

18 J. R. H a r l a n , The Living Fields: Our Agricultural Heritage, Cambridge 1998, s. 208; 
E. D. K e o  k e , K. M. P o r t e r f i e l d, American Indian Contributions to the World: 15,000 Years 
of Inventions and Innovations, New York 2003, s. 124.

19 F. G u a m a n  P o m a  d e  Ay a l a, El primer nueva corónica y buen gobierno, 1615, s. 249 
(251). Kompletny tekst kroniki, znajdującej się obecnie w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Ko
penhadze, wraz ze skanem rękopisu, paleografią, przekładem angielskim i ilustracjami dostępny jest 
w Internecie: http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpage.htm.

20 Cf. m.in.: Bogowie i ludzie z Huarochiri, J. S z e m i ń s k i  (przekład), Kraków 1985, passim.
21 Cf. m.in.: Proyecto Arqueológico Condesuyos, red. M. S. Z i ó ł k o w s k i, L. A. B e l a n 

F r a n  c o,  t. I, Warszawa 2000–2001; M. S. Z i ó ł k o w s k i, L. A. B e l a n  F r a n c o, M. S o b 
c z y k, Proyecto Arqueológico Condesuyos, t. II, Warszawa 2005.

2. Guaman Poma de Ayala, El primer 
nueva cronica..., 1615, s. 272 [274], 

przerys Janusz Z. Wołoszyn 
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bijano zwykle podcinając im gardło, rozcinając brzuch lub topiąc w naczyniu 
z wodą. W ofierze składana była krew; ciało zjadano lub palono (wówczas ofiaro
wywano prochy)22.

Informacje na temat ofiar ze świnek znajdujemy także w kronice „Historia del 
Nuevo Mundo” autorstwa jezuity Bernabe Cobo (ukończonej w 1653 r.). Według 
tego źródła w czasach inkaskich wykorzystywano omawiane zwierzęta rów
nież do wróżenia oraz w celach leczniczych23. Kolejny autor, jezuita Pablo José 
Arriaga, zasłużony na polu walki z bałwochwalstwem, w dziele „La extirpación 
de la idolatría en el Perú” z 1621 r. informuje, że świnek używano do składania 
ofiar powszechnych (czyli przeprowadzanych znacznie częściej niż te z użyciem 
lam), a także wróżono z ich pomocą oraz leczono „dokonując tysiąca kłamstw”. 
Odpowiedzialnymi za wróżenie w ten sposób byli specjaliści zwani hacarícuc lub 
cuyrícuc. Według Arriagi zwierząt tych często używano w podobnych celach i czy
niła to nawet ludność uboższa. Z tego powodu autor pisze, że najchętniej pozbyłby 
się wszystkich świnek, ale jak podaje „wszyscy trzymają je w domach” i jest ich 
po prostu za dużo, by taki plan mógł się udać. Opowiada też, że nawet gdy był 
w Rzymie (1601–1602), widział te zwierzęta sprzedawane na targu, a gdy spytał 
— udając niezorientowanego — o ich nazwę i pochodzenie, odpowiedziano mu, że 
są to conejos de las Indias („króliki z Indii”)24.

W pierwszych latach kolonii rytuały związane z krwawymi ofiarami ze świnek 
morskich były powszechne25. Nie dziwi więc, że zaprezentowany przez Arriagę 
pomysł całkowitej eksterminacji tych zwierząt ze względu na wykorzystywanie 
ich w praktykach magicznych nie był odosobniony. W czasach nasilonej walki 
z idolatrią, już w drugiej połowie XVI w., z taką właśnie inicjatywą wystąpili księ
ża prowadzący w Peru działalność misyjną. Pomysłowi temu miał się sprzeciwić 
pierwszy arcybiskup Limy, Geronimo de Loayza (sprawujący swój urząd w latach 
1548–1575), który odmówił wprowadzenia zakazu ich hodowli bojąc się, że mo
głoby to wywołać rebelię miejscowej ludności.

Świnki morskie pełniły w Andach także rolę ofiar grobowych. Ich szczątki 
zidentyfikowano w takich kontekstach na stanowiskach przedinkaskiej kultury 
Moche (północne wybrzeże Peru, I poł. I tys. n.e.)26 czy w kulturze Nasca (wybrze

22 Przegląd wybranych źródeł historycznych w: T. B e s o m, Of Summits and Sacrifice: An Ethno
historic Study of Inka Religious Practices, Austin 2009, s. 99–100.

23 B. C o b o, Historia del Nuevo Mundo, 1653, ks. I, rozdz. 22, 27, 35.
24 P. J. A r i a g a, La extirpación de la idolatría en el Perú, 1621, rozdz. III, 34; IV, 44. Kronikarz 

ten pisze również, że wykonywano także liczne kamienne figurki tych zwierząt, które miały zapewnić 
ich płodność (tzw. conopas).

25 Cf. m.in.: relacja augustianów z 1560 r. o ofiarach dla Ataguju — głównego bóstwa Huamachuco 
(północne Peru), w których krew była poświęcana idolowi, zaś mięso zjadane przez uczestników rytu
ału (za: J. D. M o o r e, Architecture and Power in the Ancient Andes: The Archaeology of Public 
Buildings, Cambridge 1996, s. 134–135).

26 J.–F. M i l l a i r e, Moche Burial Patterns: An Investigation into Prehispanic Social Structure, 
Oxford 2002, s. 128. Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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że południowe), gdzie ofiarowywano je same lub w naczyniach z tykw lub z cera
miki (niemal jak gotowe danie lub prowiant na drogę w zaświaty)27. W Ekwadorze, 
gdzie również służyły do tego celu, zaobserwowano ciekawą korelację: szcząt
ki tych małych gryzoni występowały zawsze w towarzystwie kości — również 
udomowionych — lam, natomiast kości dzikiego królika towarzyszyły w grobach 
szczątkom również dzikich jeleni (na obydwa gatunki polowano). Pierwsze para 
zwierząt była, jak się wydaje, bardziej związana z grobami kobiecymi, druga — 
z męskimi28. 

Niekiedy urządzano pochówki samych zwierząt, obdarzając je nawet dodatko
wymi darami (np. w formie miniaturowych naczyń, kolb kukurydzy, itd.)29. Wiele 
takich ofiar znaleziono w czasie wykopalisk prowadzonych w wielkich centrach 
pielgrzymkowo–ceremonialnych takich jak Cahuachi czy Pachacamac. Niekiedy, 
dzięki skrajnie suchym warunkom klimatycznym peruwiańskiego wybrzeża, 
w czasie wykopalisk odkrywa się nie tylko drobne kości tych zwierząt, ale również 
ich całe, naturalnie zmumifikowane ciała30.

Niezwykle ciekawym zachowaniem rytualnym, zaobserwowanym w materiale 
archeologicznym, było również umieszczanie świnek morskich we wnętrzu gli
nianych figur przedstawiających jeńców. Duży zespół tego typu statuetek odkrył 
Steve B o u r g e t  w czasie swoich badań prowadzonych na Plaza 3C w Huaca de 
la Luna (Piramidzie Księżyca) na stanowisku kultury Moche — Cerro Blanco31. 
Analizą tych wyjątkowo realistycznych wyobrażeń zajęła się Christine P a t o n, 
która postawiła hipotezę, że umieszczanie w ich wnętrzu — być może jeszcze ży
wych — zwierząt mogło w magiczny sposób „ożywiać” też same figury32. Zostały 

27 A. L. K r o e b e r, P. D. C o l l i e r, The Archaeology and Pottery of Nazca, Peru: Alfred 
L. Kroeber’s 1926 Expedition, Chicago 1998, passim.

28 A. G u t i é r r e z  U s i l l o s, Dioses, símbolos y alimentación en los Andes, Quito 2002, s. 266, 
367, 404.

29 W takich wypadkach — jak się najczęściej przypuszcza — mogło chodzić o tzw. ofiary zakła
dzinowe lub ofiary wotywne dla jakiegoś szczególnego miejsca, np. świątyni lub innego obiektu obda
rzonego mocą (huaca). Cf. m.in.: T. K. E a r l e, Archaeological Field Research in the Upper Mantaro, 
Peru, 1982–1983: Investigations of Inka Expansion and Exchange, Los Angeles 1987, s. 87.

30 W materiale archeologicznym ofiarowywane świnki znajdowane są zarówno pojedynczo, jak 
w grupach. Niekiedy praktykowano dekapitację zwierząt, kiedy indziej w ich pyszczki wkładano liście 
koki. A. C. A u f d e r h e i d e, The Scientific Study of Mummies, Cambridge 2003, s. 415–416. Stan 
zachowania mumii świnek jest na tyle dobry, że pozwala nawet na badanie chorób pasożytniczych, na 
które cierpiały zwierzęta i które łatwo mogły przenosić się na ludzi (cf. m.in.: K. D i e t m a r, 
Evaluation of Ectoparasites on the Guinea Pig Mummies of El Yaral and Moquegua Valley, in Southern 
Peru, „Chungará, Revista de Antropología Chilena”, t. XXXII, 2000, nr 1, s. 123–125).

31 Wybór literatury w: J. Z. Wo ł o s z y n, Nadzy, bosi, z obnażonymi pośladkami — jeńcy w sztuce 
Moche, PH, t. C, 2009, zesz. 3, s. 392.

32 Ch. P a t o n, Sacrificial Figurines from Moche, Peru, niepublikowana praca licencjacka, Uni
versity College, London; A. M o r g a n, The Pottery Figurines of Pre–Columbian Peru: The Figurines 
of the North Coast, Oxford 2009, s. 82.
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one rozbite na placu (a więc rytualnie „zabite”) w czasie przeprowadzanej tam 
wówczas kaźni prawdziwych jeńców.

W RYTUAŁACH I W KUCHNI

Mimo że jako gatunek świnka morska bardzo dobrze aklimatyzuje się niemal 
w każdych warunkach, poszczególne zwierzęta są raczej wrażliwe na gwałtow
ne zmiany pogody. Dlatego, zwłaszcza na terenach wysokogórskich, tradycyjnie 
trzyma się je w pomieszczeniach zamkniętych, zamieszkiwanych przez ludzi. 
Przeważnie żyją one w kuchni, koło paleniska i — jako zwierzęta wyłącznie rośli
nożerne — żywią się odpadkami kuchennymi znalezionymi na podłodze. W oko
licach o łagodniejszym klimacie często umieszcza się je poza domem, w klatkach 
lub domkach wykonanych z cegły mułowej (zwanych cuyeros), zapewniających 
im schronienie i wygodne miejsce rozrodu. Przeciętnie w gospodarstwie trzyma się 
ok. 20–40 osobników. Choć jednak żyją one ze swoimi właścicielami pod wspól
nym dachem, nigdy nie są traktowane jako maskotki, a poszczególne osobniki nie 
otrzymują imion. Stosunek do nich jest mniej więcej taki, jak do chodzących po 
domu kur czy piskląt; podobnie zresztą jak w przypadku ptactwa, za opiekę nad 
nimi odpowiedzialne są zazwyczaj kobiety i dzieci33.

Świnki odmian andyjskich są na ogół znacznie mniejsze od krzyżówek hodo
wanych w Europie, których ciężar dochodzi nawet do 2 kg. Żyją także znacznie 
krócej, bo na ogół tylko ok. 3 lat, choć zdarzają się też zwierzęta dożywające 
9 lat34. Mogą być one krótko– lub długowłose i występować w wielu odmianach 
kolorystycznych. Najpopularniejsze są świnki o sierści ciemnobrązowej, białej, 
szarej oraz różne warianty mieszane. Najrzadsze wśród odmian andyjskich są 
świnki czarne, często specjalnie selekcjonowane dla celów religijnych lub me
dycznych.

Szacuje się, że w celach konsumpcyjnych hoduje się w dzisiejszym Peru 
ok. 20 mln świnek morskich, a co roku spożywa się ok. 65 mln tych zwierząt (daje 
to ok. 200 tys. ton mięsa)35. Popularne są one również w Boliwii oraz górskich 
regionach Ekwadoru i w Kolumbii. Na stół świnka morska trafia obecnie jako cuy 
chactado lub frito (smażona na głębokim tłuszczu — il. 3), asado (pieczona) lub 

33 Choć nie indywidualizuje się tych zwierząt, nie nadaje im imion i traktuje wyłącznie utylitarnie, 
to zdarzały się podobno przypadki karmienia osieroconych osesków świnek morskich tymi samymi 
butelkami, którymi karmiono dzieci, a nawet piersią (M. A. M a t a r a z z o  d e  B e n a v i d e s, La co
mida como cultura, Lima 2010, s. 89).

34 Krzyżówki hodowane w Europie dożywają nawet 15 lat (E. M. B a r t e n s c h l a g e r, Świnka 
morska, Warszawa 2000, s. 15).

35 Ch. M i t c h e l l, Guinea Pig: It’s what’s for Dinner in Peru — and the US, „The Christian 
Science Monitor”, 1 listopada 2006. Wersja elektroniczna artykułu: http://www.csmonitor.com/2006/ 
1101/p04s01–woam.html.
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al horno (z grila)36. Tradycyjnie podaje się ją w całości, ale coraz popularniej
sze są też zapiekanki i potrawki, w skład których wchodzą małe kawałki mięsa. 
W Ekwadorze popularnym daniem jest zupa ze świnki (sopa lub locro de cuy). 
Wysuszona i pocięta skóra zwierzęcia może służyć do wyrobu jednej z odmian cha
rqui (suszonego mięsa), które może być dodawane do zup lub potraw wa rzywnych.

W tradycyjnych wspólnotach wiejskich Andów świnki rzadko były przedmio
tem handlu. Hodowano je przede wszystkim na własne potrzeby, chętnie się też 
nimi obdarowywano. Służyły także do odpłacania za przysługi lub uprzejmości, 
ofiarowywano je, by okazać szacunek, przy ich użyciu czczono ważne wydarze
nia w życiu rodziny czy całej społeczności (wesela, pierwsze komunie, pogrzeby, 
święta lokalnych patronów). Płodna parka była idealnym prezentem dla nowożeń
ców, ważnych gości lub dla dzieci. Te ostatnie mogły swoimi świnkami (oraz ich 
kolejnymi miotami) swobodnie rozporządzać mniej więcej tak, jak dzieci z krajów 
zachodnich swoimi drobnymi oszczędnościami zgromadzonymi w „śwince skar
bonce” (nie mnożącymi się jednak na ogół w tak zawrotnym tempie)37.

Równie ważna pozostaje do dzisiaj szczególna rola tego zwierzęcia w an
dyjskim rytuale. Niektóre praktyki magiczne opisywane przez kronikarzy z XVI 

36 Tradycyjny sposób pieczenia świnek, o którym donosili hiszpańscy kronikarze, polegał na roz
cięciu zwierzęcia i włożeniu do jego brzucha gorących kamieni z paleniska.

37 E. P. A r c h e t t i, Guinea–pigs: Food, Symbol and Conflict of Knowledge in Ecuador, Oxford 
1997.

3. Cuy frito, jedno z dań serwowanych w czasie święta MB Zielnej 
w Pampacolce (dept. Arequipa, Peru), fot. Janusz Z. Wołoszyn
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i XVII w. utrzymują się do chwili obecnej i z dużym zainteresowaniem badane są 
przez etnologów38.

Zarówno w społecznościach Indian Keczua, jak Ajmara, świnki morskie wy
korzystuje się do przepowiadania przyszłości, odczytywania pomyślnych i niepo
myślnych znaków odnoszących się tak do jednostek, jak do wspólnot ludzkich. 
We wróżbie przeprowadzanej dla mężczyzny i jego żony uczestniczących w ta
kim obrzędzie, curandero lub brujo (znachor, szaman, zielarz, a w tym przypad
ku wieszczek) używa odpowiednio samca i samiczki świnki morskiej. Zwierzęta 
przykłada się do piersi ludzi i ich czół (pot — praca), a następnie rozcina. Krew 
zostaje zebrana do rytualnego naczynia lub spryskuje się nią ziemię. Kształt, wiel
kość i wygląd organów wewnętrznych zwierzęcia są uważnie badane. Twierdzi się, 
że bijące wciąż serce, duża, czysta trzustka i wątroba zwiastują powodzenie, nato
miast serce, które ustaje w momencie rozcinania (lub nawet jeszcze w czasie za
biegu dotykania ciała „petenta”) oraz organy wewnętrzne pokryte białym nalotem 
stanowią zły omen. W przypadku przepowiedni dotyczącej przyszłości większej 
społeczności, białe plamki na wątrobie lub jelitach mogą zapowiadać gwałtowne 
przymrozki lub opady śniegu, zagrażające uprawom i zwierzętom hodowlanym. 
Z kolei podwójne jelita badanego zwierzęcia oznaczać mogą większą płodność 
kobiet, zwierząt i roślin. Odczytywanie znaków jest przeprowadzane w obecno
ści osoby lub osób zamawiających taką usługę. Zdarza się, że nie zgadzają się 
one z interpretacją znaków podawaną przez wróżącego, lub nawet poprawiają 
go. Dopuszczalne są więc konsultacje z innymi osobami znającymi się na rzeczy. 
W przypadku uzyskiwania niepomyślnych wróżb, możliwe jest podejmowanie na
tychmiastowych środków zaradczych, które pozwolą odwrócić zły bieg losu (np. 
składa się dodatkowe ofiary — zazwyczaj z tłuszczu i krwi zwierząt). W Andach 
działają różne klasy wieszczków; najlepsi, których przepowiednie niemal zawsze 
się spełniają, cieszą się wielkim uznaniem39.

Świnek można też używać do diagnozowania chorób, a nawet ich leczenia. 
Literatura antropologiczna dotycząca sposobu wykorzystywania tych zwierząt 
w medycynie ludowej (curanderismo) obejmuje relacje z przeprowadzanych ry
tuałów, zeznania pacjentów i samych curanderos40. Najpowszechniej opisywanym 
zabiegiem jest soba con cuy lub limpia de cuy („oczyszczanie świnką”, istnieje 

38 Najważniejszą i najobszerniejszą pracą na ten temat jest: E. M o r a l e s, The Guinea Pig: 
Healing, Food, and Ritual in the Andes, Tucson 1995. Podano tam opisy wielu regionalnych świąt, 
w których świnki odgrywają ważną rolę, silnie integrując lokalne społeczności wiejskie.

39 J. W. B a s t i e n, Body Metaphor, [w:] Body as Medium of Meaning, red. S. S h a h s h a h ā n ī, 
Münster 2004, s. 7–26; idem. Healers of the Andes: Kallawaya Herbalists and Their Medicinal Plants, 
Salt Lake City 1987; idem, Drum and Stethoscope: Integrating Ethnomedicine and Biomedicine in 
Bolivia, Salt Lake City 1992; Health in the Andes, red. J. D o n a h u e  i  J. W. B a s t i e n,  Washington, 
D.C. 1981. W literaturze polskiej: Z. J. R y n , Medycyna indiańska, Kraków 2007.

40 M.in.: D. J o r a l e m o n  i D. S h a r o n, Sorcery and Shamanism: Curanderos and Clients in 
Northern Peru, Salt Lake City 1999.
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przy tym bardzo wiele lokalnych nazw tej procedury). Ciało chorego jest pocie
rane z góry do dołu żywą świnką (piszczącą, kiedy dotrze do chorego organu). 
Następnie zwierzę jest zabijane przez poderżnięcie gardła, a skóra na jego brzuchu 
zostaje rozcięta przez znachora lub znachorkę (curandero lub curandera) 41, któ
rzy na podstawie obserwacji krwi zwierzątka (zbieranej do naczynia z wodą) oraz 
oglądu jego wnętrzności (niekiedy posypanych mąką kukurydzianą i polanych 
octem winnym) stawiają diagnozę. W ten sposób rozpoznaje się przede wszystkim: 
tyfus, artretyzm, reumatyzm i żółtaczkę. W zabiegu wykorzystuje się najczęściej 
czarne samczyki, zwykle młode, pięcio– ośmiotygodniowe, aby uniknąć „zakłó
ceń” związanych z wiekiem zwierzęcia, utrudniających postawienie diagnozy. 
Oględziny trzewi pozwalają ustalić nie tylko rodzaj, ale także przyczyny choroby, 
stwierdzić, czy powstała ona w wyniku działań magicznych (została „zadana”), 
czy też ma podłoże organiczne. Można też na ich podstawie prognozować na te
mat szans uzdrowienia pacjenta oraz zaproponować metody skutecznego leczenia. 
Zgodnie z wierzeniami, w czasie zabiegu świnka przejmuje na siebie całość lub 
część dolegliwości chorego, a jej ciało służy jako swoistego rodzaju „rentgen” lub 
„ultrasonograf” ujawniając możliwe do odczytania objawy stanów chorobowych.

Istnieje w Andach wiele innych przesądów i wierzeń, często o zasięgu lokal
nym. Drobne kości świnek mogą być używane do wróżb i zabaw (np. zakładów), 
czaszki zwierząt poświęca się niekiedy duchom zmarłych (ahuilus), sprawującym 
pieczę nad uprawami i stadami, prawa łapka świnki stanowi amulet podróżujących 
i zapewnia im bezpieczne dotarcie do celu42.

GRYZONIE W KUCHNIACH ŚWIATA

Jak zauważyliśmy wyżej, dość szybko po podboju państwa Inków, bo już 
w połowie XVI w., świnka morska trafiła do Europy i zaczęła robić w niej swoistą 
karierę, początkowo wyłącznie jako zwierzątko domowe, a później — laborato
ryjne. Praktycznie jednak nigdzie — poza Andami — świnki nie trafiły na stół43. 
Wydaje się to dziwne z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze, wraz z pierwszy
mi egzemplarzami tych zwierząt zapewne docierały do Europy jakieś informacje 
na temat ich używania w krajach pochodzenia44. Jeśli tak, to musiały one dotyczyć 

41 Zgodnie z niezwykle starą tradycją zabiegu tego dokonywano najczęściej długim i ostrym pa
znokciem kciuka (specjalnie zapuszczanym do tego celu). Skórę ściąga się ze świnki w całości. Po 
zakończonym zabiegu zawija się w nią organy wewnętrzne i dokonuje pochówku zwierzęcia.

42 D. A. H u e b e r, The Guinea Pig: American Pet — Andean Culture and Food, „World History 
Bulletin”, t. XXIV, 2008, nr 1, s. 21–22, http://www.thewha.org/bulletins/spring_2008.pdf.

43 Ten stan rzeczy dopiero w ostatnich latach ulega zmianom. Hodowle świnek są zakładane głów
nie w krajach zmagających się z plagą głodu (vide część końcowa artykułu).

44 Baltazar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, biskup Trujillo w latach 1780–1791 i autor 
bogato ilustrowanej kroniki Trujillo del Perú en el siglo XVIII przesłał w 1789 r. na dwór Karola III 
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wyłącznie ich wartości kulinarnych — jakiekolwiek wzmianki o wykorzystaniu 
świnek w „czarach” czy „kultach pogańskich” skończyłyby się najprawdopodob
niej fatalnie zarówno dla zwierząt, jak dla ich importerów45. Po drugie, nazwy 
nadawane śwince w Europie, wiązały ją z gatunkami, których mięso było tu od 
wieków spożywane (świnia, królik, czy nawet szczur). Wydaje się, że powinno to 
zachęcać do podejmowania prób spożytkowania jej w kuchni. Po trzecie, można 
sądzić, że ewentualne opory przed jedzeniem mięsa tych zwierząt powinny być 
wówczas znacznie słabsze niż obecnie. Świnka nie była przecież jeszcze wówczas 
lubianym domowym pupilem, a tylko jednym z wielu gatunków pochodzących 
z Nowego Świata, których potencjał należało zbadać. Uprzedzenia gastronomiczne 
ówczesnych Europejczyków nie były tak ostre jak dzisiaj. Lista gatunków, których 
mięso było w owych czasach powszechnie spożywane, była znacznie dłuższa niż 
obecnie. Co więcej, znajdowały się na niej również gryzonie bardzo podobne do 
świnek.

Dlaczego więc, w przeciwieństwie do dużej grupy roślin pochodzących 
z Nowego Świata (np. ziemniaki, kukurydza, fasola, dynia, papryka), które całko
wicie odmieniły dietę Europejczyków, w odróżnieniu od używek, które przekształ
ciły obyczaj (tytoń, kakao), czy dwóch gatunków pochodzących z Ameryki ptaków 
(kaczki piżmowej i indyka), które już w XVI i XVII w. uzyskały wysoki status na 
europejskich stołach, śwince morskiej to się nie udało?

Gryzonie są najliczniejszym rzędem wśród ssaków. Liczą ponad 2200 gatun
ków i występują na wszystkich kontynentach. Na liście zwierząt udomowionych dla 
celów praktycznych46 znajduje się jednak tylko jeden ich przedstawiciel — właśnie 
świnka morska. Mięso gryzoni, podobnie jak innych ssaków, jest jadalne dla czło
wieka (przeważnie bywa nawet smaczne), mimo to jedynie w kilku rejonach świa
ta stanowi znaczniejszy procent w ogólnym spożyciu białka. Poszczególne gatunki 
gryzoni od tysiącleci były brane pod uwagę jako możliwe źródło mięsa, rzadko 

Burbona (wraz z dużą kolekcją naczyń kultur prekolumbijskich, minerałów, roślin i zwierząt pocho
dzących z płn. Peru) trzy wypchane świnki morskie i ilustrację przedstawiającą żywy okaz. Napisał, że 
jest to rodzaj królika o mięsie delikatnym i smacznym, które może być przyrządzane na wiele różnych 
sposobów (za: D. H. S a n d w e i s s, E. S. W i n g, Ritual Rodents: The Guinea Pigs of Chincha, Peru, 
„Journal of Field Archaeology”, t. XXIV, 1997, nr 1, s. 47–58).

45 Dość przypomnieć niewesoły los europejskich kotów (zwłaszcza czarnych). Uznanie ich za na
rzędzia szatana (m.in.: bulla Vox In Rama Grzegorza IX z 1232 r.) poskutkowało znacznym przetrze
bieniem tego gatunku w Europie (w niewiele ponad 100 lat później zemściło się to w czasie plagi 
dżumy). Przez długi czas do walki z gryzoniami chętniej używano fretek niż kotów. Te ostatnie palono 
niekiedy dla rozrywki gawiedzi i ku przestrodze (wiedźm, heretyków lub papistów) po obu stronach 
kanału La Manche co najmniej do XVII w.

46 Najstarszy chiński leksykon Erya z III w. p.n.e. wspomina jako popularnego pupila jedną z od
mian myszy domowej. Pozostałe gatunki gryzoni, które były w przeszłości lub są obecnie hodowane 
przez człowieka (np. popielice lub nutrie) to zwierzęta oswojone, ale nie udomowione; niewiele lub 
wcale nie różnią się one od swych żyjących na wolności kuzynów.
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jednak stanowiło ono podstawowy produkt żywnościowy, częściej traktowano je 
jako wyjątkowy, niekiedy wręcz luksusowy przysmak. Ze względu na zrozumiałe 
uprzedzenia (pierwsze skojarzenie to: gryzoń — szczur) na znacznych obszarach 
globu, w tym w Europie, do konsumpcji mięsa gryzoni uciekali się w czasach po
koju przeważnie tylko najbiedniejsi47. W warunkach kryzysowych robili to jednak 
niemal wszyscy, których zmusił do tego głód. Kulinarne wykorzystanie mięsa gry
zoni wyglądało bardzo różnie w różnych częściach świata, rozmaicie także prezen
tuje się obecnie, gdy dostępność mięsa zwierzęcego najpopularniejszych gatunków 
hodowlanych (krów, świń i drobiu) znacząco się zwiększyła.

Niektóre systemy religijne (judaizm, islam) nakładają na swych wyznawców 
całkowity zakaz jedzenia mięsa gryzoni, odnoszący się przede wszystkim do naj
częściej spotykanych i „nieczystych”, również w naszym mniemaniu, szkodników 
i roznosicieli chorób: myszy i szczurów. Mimo dominujących uczuć odrazy i lęku, 
nawet te „archetypowe” gryzonie trafiają jednak do garnka lub na ruszt w sytua
cjach, w których głód każe zapomnieć o wszelkich kulinarnych tabu i łamać nawet 
znacznie poważniejsze zakazy. Przykłady takiego postępowania można by oczy
wiście mnożyć, wymieńmy zatem kilka bardziej znanych: oblężenie Casilinum 
w czasie II wojny punickiej (216 r. p.n.e.)48, francuskiego Melun w roku 142049, 
moskiewskiego Kremla w 1612 r.50, zakończone rzezią greckich powstańców ob
lężenie Missolungi (1825–1826), czy kierowane przez generała Granta oblężenie 
Vicksburga w stanie Missisipi (1863). Do legend przeszły dramatyczne wydarzenia 
z okresu czteromiesięcznego oblężenia Paryża w czasie wojny francusko–pruskiej 
(1870–1871), gdy szczury pojawiały się nawet w kartach dań wytwornych restau
racji (wraz z kotami, psami oraz zwierzętami z miejskiego zoo), a kucharze prze

47 Cf.: Homeless Poles living on barbecued rats and alcoholic handwash (http://www.guardian.
co.uk/uk/2010/aug/12/homeless–poles–rough–sleepers); informację przedrukowano z brytyjskiego 
Guardiana (i żywiołowo — choć niekiedy też z humorem — komentowano) na łamach wielu polskich 
gazet, tygodników i portali internetowych.

48 T y t u s  L i w i u s z, Ab Urbe condita, XXIII, 19. Miasto to znane jest też z uwagi jaką na kar
tach Wykładu o pieniądzach (1588) poczynił florencki ekonomista Bernardo D a v a n z a t i  zastana
wiając się nad arystotelesowskim paradoksem wody i diamentu (wartości i użyteczności dóbr): „Mysz 
jest stworzeniem wielce odrażającym, ale podczas oblężenia Cassilino jedną mysz sprzedawano za 
200 florenów i nie było to drogo, ponieważ ten kto ją sprzedał umarł z głodu, a ten drugi ocalił się od 
śmierci” (anegdotę tę Davanzati podaje za Pliniuszem, Historia Naturalna VIII, 82, u którego mowa 
jest oczywiście o srebrnych denarach, a nie złotych florenach).

49 Dewizą miasta jest od tego czasu fida muris usque ad mures („obronimy miejskie mury, choćby
śmy mieli jeść szczury” — J. Z. W.).

50 Nim przeszedł do opisywania bulwersujących przypadków kanibalizmu występującego zarów
no wśród Rosjan, jak i Polaków, w swym słynnym liście do króla Zygmunta III Wazy ze stycznia 
1613 r. chorąży mozyrski Józef Budziło pisał: „Smakowali jednak naszemu brzuchowi dla łaski JKM, 
dla wdzięczności Ojczyzny, kotki, psy, szczury i łupieże [futra lub niewyprawione skóry — J. Z. W.]” 
(H. M a l e w s k a, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959, s. 136).
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ścigali się w wymyślaniu coraz to bardziej wyszukanych przepisów51. Dziesiątki 
tego rodzaju historii można również przywołać z okresu międzywojennego i cza
sów II wojny światowej. W oblężonym mieście, jak raportował kronikarz z wiersza 
Zbigniewa Herberta, „jednostką obiegową” staje się szczur.

Mięso szczurów bez odrazy i bez — jak miało to miejsce w przypadku Melun 
— upamiętniania konsumpcji heroicznym mottem, bywa spożywane w innych re
jonach świata, najczęściej jako jedno z niewielu dostępnych tam (zwłaszcza dla 
biedniejszej ludności) źródeł protein, czasami zaś jako szczególny przysmak52. 
Szczury są jedzone między innymi w Tajlandii, Wietnamie, Kambodży, Chinach 
i na Filipinach, gdzie używa się zwierząt z gatunku Rattus argentiventer — groź
nych szkodników pól ryżowych. Na Sri Lance przyrządza się mięso bandikota 
(Bandicota bengalensis), szczuropodobnego gryzonia długości ok. 30 cm, który 
zarówno w języku telugu (Pandikokku), jak i syngaleskim (Uru–Meeya) nazywany 
jest „szczurem–świnią”. Uboga ludność Azji Południowo–Wschodniej wykorzy
stuje w celach konsumpcyjnych zwierzęta z rodzaju Rhizomys (z rodziny ślepców, 
Spalacidae). Szczury jedzone są przez niektóre grupy etniczne i niektóre kasty 
w Indiach (grupa Musahar ze stanów Bihar i Uttar Pradesh na północnym wscho
dzie kraju, tradycyjnie zajmująca się łapaniem szczurów), stanowią uzupełnienie 
diety Aborygenów z południowego wybrzeża Queensland, a jak wynika z danych 
wykopaliskowych, w przeszłości były też popularnym pokarmem na Hawajach53, 
w Polinezji i na Wyspie Wielkanocnej. Olbrzymie, ważące do 10–12 kg szczecińce 
z rodzaju Thryonomys stanowią obecnie cenne źródło białka w krajach zachodniej 
i środkowej Afryki54.

51 Ze szczurów (pochodzących z piwniczek winnic w departamencie Żyrondy i pieczonych na 
drewnie z rozbitych starych beczek po winie) w czasach pokoju przyrządzano odmianę entrecôte 
à la bordelaise (antrykotu w szalotkach po bordosku). Obecnie mięso szczurze zastępowane jest w tej 
potrawie wołowiną.

52 Nie należy oczywiście zapominać, że szczury, zwierzęta ruchliwe i niezwykle ekspansywne, 
mogą być roznosicielami wielu chorób groźnych tak dla ludzi (dżuma gruczołowa, cholera, czerwon
ka, leptospiroza, włośnica), jak i dla zwierząt hodowlanych (trychinoza, wąglik, wścieklizna).

53 Jak wynika z badań archeologicznych prowadzonych na Hawajach, spożywanie mięsa szczu
rów było tam w wyraźny sposób związane z pozycją społeczną konsumenta. Znacznie liczniejsze (po
nad trzykrotnie więcej) szczątki połamanych i opalonych szczurzych kości znaleziono w pobliżu go
spodarstw zwykłych mieszkańców wysp, niż w pobliżu domostw elit (P. V. K i r c h, S. J o n e s 
O’ D a y, New Archaeological Insights into Food and Status: A Case Study from Pre–Contact Hawaii, 
„World Archaeology”, t. XXXIV, 2003, nr 3, s. 484–497).

54 Niskotłuszczowe mięso tych szczuropodobnych (choć bliżej spokrewnionych z jeżozwierzami 
czy świnką morską) zwierząt (dwóch gatunków: Thryonomys swinderianus i Thryonomys gregoria
nus) jest cenione ze względu na kruchość i walory smakowe. Kiedyś tradycyjnie polowano na te gry
zonie i tuczono je w domach, dziś rządy wielu afrykańskich państw (m.in. Ghany, Nigerii, Beninu, 
Togo czy Zairu) oraz FAO w ramach programów walki z głodem promują ich hodowlę w małych go
spodarstwach wiejskich oraz na terenach podmiejskich. Szacuje się, że w 2010 r. w krajach sub
saharyjskich trafiło na rynek 73 tony tego mięsa, pochodzącego z uboju 15 tys. sztuk zwierząt 
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Europa nie jest jednak aż tak bardzo, jak by to się mogło wydawać, prze
czulona na punkcie konsumpcji szczurzego mięsa. Wspominany Rattus argen
tiventer (rozpowszechniony na polach ryżowych) stanowił tradycyjny dodatek 
w jednej z odmian walenckiej paelli (później zastąpiono go królikiem i owocami 
morza). W XIX w. szczury zawieszone za ogony zdobiły podobno stragany i skle
py Neapolu. Polowano na nie i — duszone w cebuli — jedzono w Kornwalii55.

Źródła historyczne (ale także archeologiczne i etnograficzne) dostarczają 
nam licznych informacji na temat spożywania w krajach Europy również mię
sa innych gryzoni. Bobrzyna oraz mięso z pokrytego łuskami ogona bobra (tzw. 
kielni) stanowiło niegdyś przysmak i serwowano je również na polskich stołach. 
Skrom (tłuszcz) bobrowy stosowany był do leczenia ran56, a wydzielina gruczo
łów napletkowych tego zwierzęcia (tzw. strój bobrowy, wysuszona zwana była 
castoreum) miała w medycynie ludowej stanowić panaceum na wszelkie dolegli
wości i była bardzo cenna. W krajach, gdzie bobry nie są gatunkiem zagrożonym 
(np. w Kanadzie i niektórych krajach skandynawskich) poluje się na nie do dziś nie 
tylko dla cennych futer, ale także dla mięsa57.

Znanym przykładem są również popielice (Glis glis), hodowane dla wspa
niałego mięsa przez starożytnych Rzymian i wspomniane nawet na stronach 
„Satyriconu” w opisie uczty Trymalchiona58. Te niewielkie, podobne do wiewió
rek, zwierzątka podawano na patrycjuszowskich stołach jako przekąski lub desery 
(np. glires infarcti — faszerowane wieprzowiną lub glires melle ac papavere spar
sos — pieczone w miodzie i posypane makiem). Egzemplarze hodowlane trzy
mano w niewoli w specjalnych zagrodach (sposób urządzenia takiego glirarium 
opisuje m.in. Warron59), a przed podaniem na stół dodatkowo tuczono (żołędziami, 
kasztanami i orzechami) w glinianych naczyniach zwanych dolia. Popielice by
ły tak popularne, że jedna z ustaw skierowanych przeciw ostentacyjnemu zbytko
wi, „Lex Aemilia sumptuaria” ze 115 r. p.n.e., zakazująca podawania ich podczas 

(M. N. O p a r a, Grasscutter: The Haematology and Major Parasites, „Research Journal of Parasito
logy”, t. V, 2010, nr 4, s. 214–223). W 2003 r., po odnotowaniu licznych przypadków małpiej ospy, 
choroby nigdy wcześniej nie zgłaszanej na półkuli zachodniej, zakazano importu mięsa szczecińców 
do USA.

55 J. R o d w e l l, The Rat: Its History and Destructive Character with Numerous Anecdotes, 
London–New York 1858, s. 124–134; J. B u r t , Szczur, Kraków 2006, s. 152–154.

56 Polowanie na bobra (w celu pozyskania skromu) uwiecznione zostało w XIV rozdziale 
Krzyżaków H. S i e n k i e w i c z a.

57 W Polsce bóbr jako zwierzę pospolite w niektórych regionach kraju (po odbudowaniu populacji 
tego gatunku w XX w.) jest objęty ochroną częściową (Dz. U. Nr 220, poz. 2237, z 28 września 2004). 
Ostatnio, zwłaszcza w okresach powodzi, udziela się zezwoleń na odstrzał pojedynczych sztuk.

58 G a j u s z  P e t r o n i u s z, Satiricon, 31, 10; A. D a l b y, Food in the Ancient World from A to Z, 
London–New York 2003, s. 122–123; A. I m h o l t z  [i in.], Alice Eats Wonderland, Carlisle 2009, 
s. 57–61.

59 M a r e k  T e r e n c j u s z  Wa r r o n, Rerum rusticarum 3, 15.
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przyjęć60, nie odniosła żadnego skutku. Tradycja jedzenia popielic przetrwała do 
dziś na południu Europy. Są one popularne w Słowenii (gdzie spożywanie ich mię
sa jest poświadczone od XIII w.)61, Chorwacji oraz — mimo zakazów i ochrony — 
w niektórych rejonach Włoch62.

W Ameryce Północnej, w której tabu związane z jedzeniem gryzoni jest obec
nie równie silne jak w Europie, jada się lub jadało w niektórych regionach: wie
wiórki, świszcze (świstaki amerykańskie, blisko spokrewnione z alpejskimi, na 
które z kolei polowano, by pozyskiwać ich sadło — ceniony środek medyczny), 
nieświszczuki (pieski preriowe), piżmoszczury, bobry i jeżozwierze. W Ameryce 
Południowej prócz samych świnek morskich wielką popularnością do dziś cieszą 
się duże gatunki dzikie takie jak szynszyle, paki, nutrie i kapibary63.

60 P l i n i u s z  S t a r s z y, Naturalis historia, VIII, 82.
61 M. P e r š i č, Dormouse Hunting as Part of Slovene National Identity, „Natura Croatica”, t. VII, 

1998, s. 199–211; B. K r y š t u f e k, W. H a b e r l, Dormouse Associations in Slovenia — A New 
Approach to an Old Tradition, „Trakya University Journal of Scientific Research”, series B, t. II, 2001, 
nr 2, s. 171–177.

62 Cf. www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2617388.ece.
63 Mięso gryzoni zamieszkujących środowisko wodne (bobrów, kapibar czy piżmoszczurów) 

można spożywać w niektórych krajach katolickich nawet w okresach postu (Kościół — opierając się, 
jak się przypuszcza, na Sumie teologicznej ś w. T o m a s z a  z  A k w i n u  [2–2, qu. 147.8] — w XVI 
i XVII w. uznawał te zwierzęta za ryby). Utrzymujące się do dziś w mocy zezwolenie na jedzenie bo
brzyny w dni postne zostało wydane dla mieszkańców Nowej Francji przez pierwszego biskupa 
Quebeku, François de Lavala, w drugiej połowie XVII w. (po skonsultowaniu tej kwestii z teologami 
z Sorbony). Obecnie szczególnie dobrze znany jest też przypadek kapibar (największych żyjących 
gryzoni świata, mogących ważyć nawet do 80 kg), których mięso — przypominające podobno wie
przowinę z lekkim posmakiem rybim — jest jedzone w dużych ilościach w kilku krajach Ameryki 
Południowej (głównie w Wenezueli), zwłaszcza w okresie Wielkiego Tygodnia. Na kapibary poluje się 
tam, ale również zakładane są farmy produkujące ich mięso na sprzedaż. Przypadkiem ograniczonym 
do stosunkowo niewielkiego obszaru jest dyspensa obowiązująca w katolickiej archidiecezji Detroit. 
Zarówno w Środę Popielcową, jak i we wszystkie wielkopostne piątki, wierzący mogą tam uzupełniać 
dietę rybną mięsem szczura piżmowego (K. L u k o w s k i, Muskrat Love? It’s a Lent Thing for 
Downriver Area, „The Michigan Catholic”, 9 marca 2007). Jak się wydaje, przy podejmowaniu tych 
decyzji Kościół kierował się w znacznym stopniu miejscowym obyczajem mieszkających już tam od 
pewnego czasu kolonistów europejskich oraz zwyczajami kulinarnymi rdzennych mieszkańców tych 
ziem, których nie należało zrażać do religii z tak błahego w końcu powodu. 

 Jak wynika z badań archeozoologicznych i danych etnohistorycznych, popularnym obiektem polo
wań były również nutrie (zwane także coypu), występujące w stanie dzikim w Argentynie, Boliwii, 
Brazylii, Chile, Paragwaju i Urugwaju. Materiał kostny, odkrywany na niektórych stanowiskach 
przedhiszpańskich położonych na pampie argentyńskiej, zawiera znaczne ilości szczątków tych zwie
rząt (poster P. E s c o s t e g u y, Ethnoarchaeology with nutrieros [„coypu” hunters] in the Pampean 
Region [Argentina], przedstawiony na międzynarodowej konferencji International Council for 
Archaeozoology, Paryż, 23–28 sierpnia 2010; streszczenie dostępne: http://www.alexandriaarchive. 
org/bonecommons/items/show/1117). Nutrie, jako cenne zwierzę futerkowe, introdukowano w począt
kach XX w. w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Próby popularyzacji mięsa tego gatun
ku nigdzie nie odniosły większego sukcesu. Na niektórych terenach nutrie (zbiegłe z hodowli lub wy
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MOŻE TAM, ALE NIE U NAS

Amerykańskie rośliny udomowione pomogły wyżywić świat, stając się na 
niektórych obszarach najważniejszymi uprawami (ziemniaki, kukurydza). Wiele 
z nich całkowicie przeobraziło kuchnie narodów Europy (fasola, pomidory, papry
ka). Zwierzętom zza oceanu, przynajmniej ssakom, nie udało się powtórzyć tego 
sukcesu. Mimo wielu sprzyjających okoliczności, świnka morska nie trafiła do eu
ropejskiego menu. Podobny los spotkał również andyjskie wielbłądowate: lamę 
i alpakę, których mięso, mówiąc na marginesie, jest wyjątkowo smaczne64.

Co ciekawe, także „na swoim terenie” zwierzęta te straciły na znaczeniu. 
Hiszpanie w krótkim czasie po podboju introdukowali w Ameryce gatunki pocho
dzącego ze Starego Świata. Krowy, świnie, owce i kozy, a także zwierzęta juczne 
i pociągowe: konie i osły, odebrały najlepsze pastwiska lamom i alpakom, czyniąc 
ze zwierząt otaczanych niegdyś czcią stworzenia „drugiej kategorii”, a z ich paste
rzy — ubogich wieśniaków. Miejsce świnki morskiej w dużej mierze zajął drób. 
Jedzenie dań z cuya, pozostało charakterystyczne dla mieszkańców gór, oznaczało 
jednak przez wieki „bycie Indianinem” i wiązano je z niskim statusem społecznym 
konsumentów. Ta „dyskryminacyjna polityka kulinarna” doprowadziła do tego, że 
na andyjskiej wsi, nawet w regionach dość ubogich, łatwiej dziś o befsztyk woło
wy czy filet z kurczaka, niż danie z lamy czy świnki morskiej. Z kolei w dużych 
miastach mięso tych zwierząt podawane w restauracjach jest przez miejscowych 
traktowane raczej jako specjał, a nie potrawa codzienna, a przez turystów jako 
rodzaj ciekawostki i kulinarna atrakcja. Na wsi świnka przetrwała głównie jako 
jeden z nielicznych symboli „andyjskości”, zwierzę wykorzystywane przy najważ
niejszych uroczystościach społecznych i religijnych oraz niezbędne w praktykach 
magicznych wywodzących się jeszcze z czasów sprzed podboju. Prawdopodobnie 
właśnie manifestacyjne zaznaczenie symbolicznej roli świnki w zdominowa
nym przez białych najeźdźców świecie przyświecało Marcosowi Zapacie, kiedy 
umieszczał ją na opisywanym we wstępie płótnie przed Chrystusem i apostołami.

puszczone, gdy minęła moda na ich futra) mnożące się na wolności, stały się plagą. W Luizjanie, gdzie 
żyją ich miliony, co roku odstrzeliwuje się setki tysięcy tych zwierząt, nie wykorzystując jednak prak
tycznie ani ich futer, ani mięsa (do punktów skupu trafiają tylko ogony). W tym słynącym z egzo
tycznych dań stanie USA (serwuje się tam np. potrawy z żółwia, czy aligatora) próbuje się ostatnio 
wprowadzać nutrię do restauracyjnego menu. By ograniczyć niechęć potencjalnych konsumentów — 
gryzonia tego określa się tam potocznie mianem swamp rat — w kartach promuje się ją pod francuską 
nazwą ragondin (http://www.foxnews.com/story/0,2933,26027,00.html). Obecnie farmy nutrii nasta
wione na produkcję mięsa (kupowanego przez ludność uboższą) działają w krajach Azji Środkowej 
(m.in. w Kirgistanie i Uzbekistanie).

64 R. B o l i o n, L. C a l v i n, El cuy en la cultura peruana contemporánea, [w:] La technología en 
el mundo andino: Runakunap kawsayninkupaq rurasqankunaqa, red. H. L e c h t m a n, A. M. S o l d i, 
México 1985, s. 261–326.
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Poza Andami większe hodowle świnek przeznaczonych na mięso powstały wy
łącznie w kilku krajach Afryki i Azji. Są one hodowane m.in. w Nigerii, Kamerunie, 
Ghanie, Kongu, Sierra Leone, Togo i Zairze oraz na Filipinach65. W Europie zain
teresowanie ich mięsem zanotowano jedynie w latach II wojny światowej, kiedy to 
rząd włoski (bez większego zresztą powodzenia) zachęcał do zwiększenia ich ho
dowli, która mogłaby pomóc uzupełniać skromne wówczas racje żywnościowe66. 
Jest to kolejny dowód na to, że jedzenie gryzoni w Europie, mimo podejmowanych 
niekiedy prób zmiany tego podejścia, najczęściej jednak kojarzy się z biedą i może 
do niego dojść tylko w sytuacjach skrajnych67.

Emigracja dużych grup ludności z krajów andyjskich do Stanów Zjednoczonych 
sprawiła, że i tam od czasu do czasu świnki morskie serwowane są w restaura
cjach oferujących dania kuchni peruwiańskiej, ekwadorskiej czy boliwijskiej68, ale 
jak wynika z badań, poza imigrantami z obszaru andyjskiego, nawet mieszkający 
tam Latynosi nie są nimi specjalnie zainteresowani. Podawanie potraw ze świnek 
w czasie świąt i festiwali organizowanych publicznie na wolnym powietrzu spoty
ka się niekiedy z ostrym sprzeciwem władz i konfiskatą zwierząt69.

To, co jemy i jak jemy, a także to, w jakich wypadkach jesteśmy w stanie 
przełamać wiążące nas kulinarne tabu (psychologiczne, światopoglądowe, ekolo
giczne), stanowi jeden z najważniejszych i niezwykle trwałych elementów naszej 
kulturowej tożsamości. Jedzenie spożywane przez „innych”, „obcych” jest przez 
nas, często bez jakichkolwiek racjonalnych przyczyn, określane jako wstrętne, nie

65 W latach dziewięćdziesiątych XX w. co najmniej 10% gospodarstw w pd. Nigerii hodowało 
świnki (stadka liczyły do 30 osobników); The Board on Science and Technology for International 
Development — National Research Council, Microlivestock: Little–known Small Animals with a Pro
mising Economic Future, Washington, D.C. 1991, s. 241–249.

66 D. W. G a d e, The Guinea Pig in Andean Folk Culture, „Geographical Review”, t. LVII, 1967, 
nr 2, s. 213–224.

67 Wyjątek od tej reguły opisał K. R u s s e l l, Rodents under the Carving Knife, „New Scientist”, 
nr 1566, 25 June 1987, s. 58–62. Hodowane na futro piżmoszczury, które zbiegły z farm i stały się 
plagą w Belgii i w Holandii, odławiano tam w latach siedemdziesiątych XX w. i skutecznie promowa
no jako zwierzęta mięsne. Dania z nich pojawiły się wówczas w niektórych restauracjach.

68 Pewne partie świnek eksportuje się tam nawet z Peru, gdzie od lat siedemdziesiątych XX w. 
prowadzi się skuteczne próby wyhodowania jak najlepszych ras mięsnych (tzw. super cuy; intensywne 
prace z myślą o rynku wewnętrznym i eksporcie realizowane są na uniwersytecie rolniczym 
Universidad La Molina w Limie). L. d e  V r i e s, Peru Pushes Guinea Pigs As Food In Hopes Of De
veloping More Robust Export Business, 19 października 2004, CBS News (http://www.cbsnews.com/
stories/2004/10/19/world/main650148.shtml).

69 L. H a i n e s, Big Apple Stamps on Guinea Pigs: Ecuadorian Delicacy off the Menu, „The 
Register”, 20 października 2004 (http://www.theregister.co.uk/2004/10/20/nyc_guinea_pig_clampdown). 
Władze stanowe (New York State Department of Agriculture and Markets) dopuszczają jedzenie mięsa 
świnek, podczas gdy władze miejskie (New York Parks Departament) zamykają stoisko i konfiskują 
zwierzęta w czasie pikniku zorganizowanego we Flushing Meadows–Corona Park. Szacuje się, że 
w USA jako domowe maskotki hoduje się ok. miliona świnek.
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naturalne, „nieczyste”, a w najlepszym razie jako dziwaczne bądź niesmaczne (je
śli odważymy się je spróbować). Może ono stanowić temat do żartów, a nawet two
rzenia mniej lub bardziej pejoratywnych określeń innych spożywających je nacji. 
Istnieje oczywiście wyraźna gradacja tych odczuć prowadząca nas od politowania 
czy obojętności („knedliki”, „makaroniarze”, „kartofle”, „fajfokloki”; zauważmy, 
że we wszystkich przypadkach chodzi o produkty jarskie70), przez umiarkowaną 
niechęć („żabojady”) do niekiedy skrajnego obrzydzenia (gdy chodzi o serwowa
nie szarańczy, psów czy gołębi). Na liście stworzeń „nie polecanych” w naszej kul
turze do konsumpcji znajdują się tak łatwo dostępne grupy zwierząt jak: owady71, 
większość ptaków, płazy i gady. Podobnie, jak obowiązujące nas zakazy seksual
ne nie pozwalają nam akceptować nekrofilii czy kazirodztwa, tak zakazy kulinar
ne poza obszarem naszych gastronomicznych zainteresowań umieszczają przede 
wszystkim ludzi, a zaraz za nimi zwierzęta „nieczyste” i... „najlepszych przyjaciół 
człowieka”. Przełknięcie czegoś, czemu moglibyśmy nadać imię i obdarzyć uczu
ciem, może dla niektórych z nas okazać się wyjątkowo trudne. Nawet jeśli wiemy, 
że — jak w przypadku świnki morskiej — gdzie indziej uchodzi za przysmak.

The Strange Fate of the Guinea Pig  
(On Both Sides of the Atlantic)

The article deals with the history of guinea pig breeding. According to specialists, the 
guinea pig was domesticated c. 7000–2500 B.C., on the territories of contemporary Peru. 
Later on, the region, where this animal was bred, extended to encompass the whole of the 
north–western part of South America. Originally, since the guinea pig required little 
attention and easily adapted itself to different climatic conditions, was very fertile, and kept 
to the place of breeding (would not tend to escape), it was raised for meat. Moreover, its 
meat is tasty. Thus, the guinea pig belonged to the few animal species, which were 
domesticated by the inhabitants of pre–Columbian America. The significance of the guinea 
pig in the nutrition balance, in particular with respect to the peasant population, grew with 
the enforcement of nationalization of breeding of larger animals like the llamas or alpacas, 
during the days of the Inca Empire. Apart from serving as nutrient source, the guinea pigs 
were used in magical, medical and divination practices. Europeans encountered these 
animals for the first time shortly before the conquest of Peru by Francisco Pizarro. Soon, 
the guinea pig was present in Europe (later on, on other continents), where on the contrary 
to South America, they were kept as pets and afterwards as laboratory animals. They were 
not considered edible, and the only relic of their original culinary use was their name, 

70 Nie jest to jednak regułą; np. niemieckie określenie Reisfresser („ryżojad”) używane w stosun
ku do Chińczyków jest uważane za bardzo obraźliwe (cf.: http://encycl.opentopia.com/term/Offensive 
_terms_per_nationality).

71 J. R. Wo o d, H. L o o y, My Ant is Coming to Dinner: Culture, Disgust, and Dietary Challenges, 
„Proteus: A Journal of Ideas”, 2007, nr 24.1, s. 52–56 (http://www.tkuc.biz/academic–departments/
psychology/My%20Ant%20Is%20Coming%20to%20Dinner.pdf). 
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which associated them with the domestic pig. The author of the article points out, that there 
is no satisfying explanation why the Europeans did not adopt the breeding of American 
domestic animals (the llama, alpaca, or the guinea pig), while extensively accepting 
American plants (potatoes, corn, beans, chilli peppers, pumpkins and tomatoes). Moreover, 
under European rule the breeding of llamas, alpacas and the guinea pig in the Andes region 
soon gave way to the breeding of cattle, pigs and chicken, and lingered on only among the 
peasantry. As to the guinea pig, there are two possible explanations: people tend to abstain 
from consuming home pets, which are given names and are an element of the family 
emotional sphere. Apart from that, in Europe, there exists a negative attitude towards 
consumption of rodents, based on cultural motivations, which nevertheless could be 
temporarily “forgotten” during periods of famine. 

The author also brings forth the fact that the breeding of the guinea pig, an easily 
sustainable, highly reproductive animal, the flesh of which provides nutritious protein, is 
still advocated in these parts of the world, which are still frequently beleaguer by famine 
(various African countries, the Philippines).
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De l’auberge au traiteur.
La restauration commerciale dans l’Europe moderne 

(XVIe–XIXe siècles)

Se nourrir hors de chez soi est une nécessité pour une bonne partie de la po
pulation à l’époque moderne1. Voyageurs de passage, citadins à la recherche d’un 
four pour faire cuire un pâté ou ouvrier sans cuisine profitant des produits proposés 
par les vendeurs ambulants installés dans les rues, le recours au service des métiers 
de la restauration est une habitude commune. Ces professionnels de la table tien
nent une place importante dans l’économie et font partie du paysage alimentaire de 
l’Europe moderne, en particulier dans les villes où ils participent à une économie 
de l’accueil bien décrite par Daniel R o c h e2. Leur fréquentation, rythme la vie, 
de la pitance quotidienne achetée au coin d’une rue aux repas de fête préparés 
par un traiteur renommé, et ils représentent des lieux importants d’échanges et de 
découverte de nouvelles saveurs. Pourtant, l’historiographie a pendant longtemps 
négligé ces lieux de restauration parce que leur étude restait cantonnée à une his
toire anecdotique et pittoresque autour de personnages prestigieux comme Vatel 
ou La Varenne3, mais aussi parce que les corporations étaient perçues avant tout 
comme un système archaïque, frein à l’innovation et au développement4. Or, les 
recherches plus récentes menées à partir des archives des communautés de métiers, 
des livres de comptes ou de journaux d’annonces, ont permis de mieux mesurer le 

1 P. G e r b o d, La restauration hors foyer en Europe (du Moyen Âge à nos jours), Paris 2000.
2 La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe–début XIXe siècle), sous la dir. de 

D. R o c h e, Paris 2000 et Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voy
ages, sous la dir. de D. R o c h e, Paris 2003.

3 Voir, par exemple, A. F r a n k l i n, La vie privée d’autrefois, Paris 1888.
4 Pour un nouveau regard sur ce monde des corporations, voir: Ph. M i n a r d, S. K a p l a n, 

La France malade du corporatisme? XVIIIe–XXe siècles, Paris 2004; Travail et société, XVIe–XIXe 
siècle, Angleterre–France–Belgique, „Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine”, 2007, No 1; 
S. O g i l v i e, Rehabilitating the guilds: a reply, „The Economic History Review”, february 2008, 
p. 175–182.
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rôle de ces établissements dans la modernisation du marché des produits prêts–à–
manger et dans l’évolution des pratiques alimentaires en Europe du XVIe au début 
du XIXe siècle5. En privilégiant ces sources de la pratique et en menant une ap
proche à l’échelle européenne6, cet article propose donc de tenter à la fois de cerner 
les contours de ce monde varié de la restauration commerciale et de comprendre de 
quelle manière il répond aux besoins de la population tout en initiant de nouveaux 
usages. 

UNE OFFRE TRES DIVERSE

Vouloir dresser la liste complète et définir de manière stricte les fonctions de 
chacun de ces métiers relèverait de la gageure, car auberges, cabarets, traiteurs et 
table d’hôtes forment un paysage extrêmement complexe où la confusion et les 
empiètements sont de mise. Ces lieux qui offrent des aliments transformés, des 
produits élaborés et des plats à consommer sur place ou à emporter chez soi sont 
nombreux. Des simples vendeuses de rue à l’hôtel proposant une table d’hôte tenue 
par un traiteur renommé, la gamme des services est donc très large pour répondre 
à la fois aux attentes d’une clientèle variée, mais aussi à des besoins différents 
selon les occasions et selon sa bourse. Lors de son passage à Paris en 1577, l’am
bassadeur vénitien Jérôme Lippomano rend bien compte de la diversité des lieux 
de restauration qui s’offrent aux habitants de la capitale et aux étrangers:

Voulez–vous acheter des animaux au marché ou bien de la viande, vous le pouvez 
à tout heure et en tous lieux. Voulez–vous votre provision toute prête, cuite ou 
crue, les rôtisseurs et les pâtissiers en moins d’une heure vous arrangent un dîner, 
un souper, pour dix ou vingt, des pâtés, des tourtes, des desserts. Les cuisiniers 
vous donnent les gelées, les sauces, les ragoûts. Cet art est si avancé à Paris, 
qu’il y a des cabaretiers qui vous donnent à manger chez eux à tous les prix, pour 
un teston, pour deux pour un écu, pour quatre, pour dix, pour vingt même, par 
personne, si vous le désirez ; mais pour vingt écus on vous donnera j’espère la 
Manne en potage ou le Phénix rôti, enfin ce qu’il y a au monde de plus précieux. 
Les princes et le roi lui–même y vont quelques fois7.

5 R. L. S p a n g, The invention of the Restaurant. Paris and Modern Gastronomic Culture, Harvard 
University Press 2001; Eating Out in Europe. Picnics, Gourmet Dining and Snacks since the Late 
Eighteenth Century, ed. M. J a c o b s  et  P. S c h o l l i e r s, Oxford 2003; B. K ü m i n, Drinking 
Matters. Public Houses and Social Exchange in Early Modern Central Europe, Palgrave Macmillan 
2007.

6 Pour une mise au point sur les sources et les méthodes de l’histoire de l’alimentation, voir 
Ph. M e y z i e, Pour une histoire globale de l’alimentation en Europe XVIe–début XIXe siècle, colloque 
Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy, Torun (Pologne), 28–30 septembre 2010.

7 J. L i p p o m a n o, Voyage de Jérôme Lippomano, ambassadeur de Venise en France en 1577, 
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Tout le monde ou presque recourt aux services des rôtisseurs, des pâtissiers 
ou des cabaretiers en fonction de ses besoins. Mais les distinctions parfois subtiles 
entre ces professions et ces établissements varient d’un pays à l’autre et révèlent 
la complexité de cet univers. En Italie, par exemple, on fait la différence entre 
l’osteria et la trattoria. L’osteria ne propose que quelques produits très simples 
tels du pain, de la charcuterie, du fromage; s’y ajoutent des conserves et des salai
sons fournies par le tavernier. La trattoria se distingue de l’osteria en servant un 
repas chaud, plus varié et confectionné selon les saisons et les récoltes8. Si, dans 
les deux cas, il s’agit d’une alimentation destinée au peuple des villes italiennes, 
les services proposés sont légèrement différents. Les lieux de restauration n’ont 
donc pas comme unique fonction de fournir des repas à leurs clients, mais aussi 
celle de proposer simplement la cuisson des aliments. En 1655, dans son „Voyage 
d’Espagne”, Antoine de Brunel rappelle que „dés qu’on est arrivé à l’hôtellerie, on 
demande s’il y a des lits, et après s’en être pourvu, il faut, ou donner la viande crue 
que l’on porte à cuire, ou bien en en aller acheter à la boucherie”9. Lorsque Mme 
Cradock, voyageuse anglaise qui parcoure la France à la veille de la Révolution, 
se rend dans un cabaret des environs de Bordeaux, elle dîne „avec les provisions 
que nous avions emportées et auxquelles on ajouta des œufs et du lard”10. Héritée 
de l’époque médiévale, l’alimentation des rues demeure aussi caractéristique de la 
ville moderne, car elle répond aux attentes d’une grande partie de la population. 
Dans les années 1640, la comtesse d’Aulnoy évoque à Madrid au coin des rues 
„de grands chaudrons qui bouillent sur des trépieds. L’on y va acheter (gentils
hommes et gens du peuple) toutes sortes de méchantes choses: des fèves, de l’ail, 
de la ciboule et un peu de bouillon dans lequel ils trempent leur pain”11. Les mar
chands ambulants sont également très présents sur le pavé parisien où ils proposent 
aux passants des tripes, des pâtés, des beignets ou des marrons chauds12.

Les lieux de restauration se multiplient à travers l’Europe à partir du XVIe 
siècle, mais leur nombre demeure variable d’une ville à l’autre selon sa taille et sa 
fonction. Les grandes capitales comme Paris ou Londres comptent de nombreuses 
auberges, tavernes ou cafés. Au XVIe siècle, à Rome on recense un établissement 
hôtelier pour 233 habitants alors que les chiffres sont d’une auberge pour 1100 ha
bitants à Milan et d’un hôtel pour 1500 habitants à Florence13. Les villes portuaires 
sont–elles aussi bien équipées. Bristol, Bordeaux ou Dantzig accueillent une po

par son secrétaire. Relations des ambassadeurs venitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, 
éditées par N. T o m m a s e o, [dans:] Documents inédits de l’histoire de France, Paris 1838, t. II.

8 A. C a p a t t i,  M. M o n t a n a r i, La cuisine italienne. Histoire d’une culture, Paris 2002.
9 A. d e  B r u n e l, Voyage d’Espagne, Paris 1665, p. 130–131.
10 Journal de Mme Cradock. Voyage en France (1783–1786), Paris, 1896.
11 C o m t e s s e  d’ A u l n o y, Relation du voyage d’Espagne, t. II, Paris 1691, p. 221.
12 A. F i e r r o, Manger à Paris dans la rue sous l’Ancien Régime, [dans:] Casse–croûte. Aliment 

portatif, repas indéfinissable, sous la dir. de J. C s e r g o,  Paris 2001, p. 132–141.
13 A. C a p a t t i,  M. M o n t a n a r i, op. cit.
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pulation flottante de voyageurs, de migrants, de marins qui a besoin de se loger et 
de se nourrir. En 1730, par exemple, Bayonne abrite 7 aubergistes, 15 taverniers, 
3 rôtisseurs, 4 traiteurs, 4 cabaretiers, un hôte et 6 pâtissiers, densité et variété de 
l’offre tout à fait remarquable pour une ville moyenne d’un peu plus de 10 000 
habitants14. La répartition dans l’espace urbain laisse également apparaître des ten
dances communes et une spécialisation de quartiers ou de rues dans cette fonction 
d’accueil et de restauration. Traiteurs, pâtissiers, confiseurs, cafés et hôtels de re
nom sont généralement implantés dans les quartiers des élites. En 1750 à Bristol, 
8 coffee–houses sur 15 sont situés dans les quartiers les plus aisés de la ville15. 
A Lyon, ces cafés sont installés autour de la place Bellecour et à Bordeaux dans 
les quartiers aisés comme cours du Chapeau Rouge et allées de Tourny16. Dans les 
faubourgs en revanche, on retrouve généralement les auberges et les cabarets. Des 
guinguettes font également leur apparition autour de Paris au XVIIIe siècle pour 
vendre leur vin sans être soumises aux taxes; certaine d’entre elles comme l’éta
blissement de Jean Ramponneau connaissent un franc succès.

L’analyse de la logique de cette spécialisation territoriale reste encore à dé
crypter et l’étude des sources fiscales pourraient s’avérer utile dans cette perspec
tive afin de mieux comprendre les liens entre les choix d’implantation, les services 
proposés et la clientèle.

Dans les campagnes et les petites villes aussi, il est possible de trouver, no
tamment pour les voyageurs, des lieux pour se restaurer. Il n’existe pas de vide 
dans cette économie de l’accueil car la lenteur des étapes lors des déplacements 
nécessite l’existence de nombreux lieux de halte; cabarets et auberges offrent ainsi 
aux voyageurs un maillage plutôt serré dans l’ensemble de l’Europe. En 1694, une 
taxe prélevée sur les cabaretiers et les aubergistes du Périgord montre que chaque 
village ou presque abrite un établissement aux enseignes variées telles „le Lion 
d’Or”, „le Saint–François”, „Aux bons Amis”17 que l’on retrouverait dans d’autres 
provinces. Dans le duché de Savoie, très largement rural à la fin du XVIIIe siècle, 
on dénombre en moyenne deux cabarets par paroisse soit 1500 à 2000 individus 
auxquels s’ajoutent les traiteurs, aubergistes et hôteliers installés à Chambéry et 
Annecy18. En Europe centrale, le ratio serait d’un établissement pour 200 à 300 ha

14 Archives municipales de Bayonne, CC 130.
15 M.–N. F r i s o n, Les lieux de sociabilité à Bristol 1750–1800, Bordeaux 1998, p. 70.
16 A. M o n t e n a c h, Espaces et pratiques du commerce alimentaire à Lyon au XVIIe siècle, 

Grenoble, 2009 et Ph. M e y z i e, La table du Sud–Ouest et l’émergence des cuisines régionales 
(1700–1850), Rennes 2007, p. 66.

17 Archives départementales de la Dordogne, B 3607, taxe des cabaretiers, traiteurs, aubergistes 
(1694).

18 J. N i c o l a s, Cabarets et sociabilité populaire en Savoie au XVIIIe siècle, [dans:] Les inter
médiaires culturels. Actes du colloque du Centre méridional d’histoire sociale, des mentalités et des 
cultures, Aix–en–Provence 1981, p. 305–321.
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bitants dans les communautés rurales19. Les auberges se rencontrent donc partout 
à travers l’Europe. Généralement, ces établissements de campagne se caractérisent 
par un équipement modeste et rustique composé de tables et de bancs disposés dans 
une pièce unique où se rassemble la foule de la clientèle dans une ambiance géné
ralement animée20. La nourriture se situe dans le même registre et vise avant tout 
à satisfaire l’appétit des voyageurs. Leur image n’est d’ailleurs pas toujours très 
bonne si l’on en croit les voyageurs qui parcourent l’Espagne et fréquentent les po
sadas et ventas. Les reproches sont bien souvent les mêmes: saleté, manque d’hos
pitalité, nourriture douteuse, prix exorbitants. Antoine de Brunel en fait l’amère 
expérience dans l’une de ces auberges au Pays Basque en 1655: „c’est une pitié 
de voir ses tavernes: on a assez dîné, quand on en a vu la saleté. La cuisine est un 
lieu où l’on fait le feu au milieu, sous un grand tuyau ou cheminée, d’où regorge la 
fumée, avec une telle épaisseur, que souvent on croît être dans quelque renardière, 
d’où l’on veut faire sortir la bête qui s’y retire. Une femme ou un homme, qui 
ressemblent à des gueux pouilleux, et couverts de haillons, vous mesurent le vin 
qu’ils tirent d’une peau de bouc ou de pourceau, dans laquelle il le tiennent”21. 
Les auberges françaises, allemandes ou hongroises n’échappent pas à ces clichés, 
mais derrière ces discours se dégage une réalité plus nuancée. Le linge de table 
(serviettes, nappes) est abondant et la diversité de la batterie de cuisine (tourtières, 
casseroles) suggère parfois une table variée et de qualité. Dans une auberge ita
lienne en 1706, Jean–Baptiste Labat mange une soupe de petits pois, un ragoût, des 
„animelles ou ris de veau frits”, un gros pigeon rôti, du jambon, des artichauts à la 
poivrade, des fraises et du fromage avec du vin blanc et rouge22. A travers l’Eu
rope, les auberges sont donc tout à fait capables de proposer une table de qualité 
appréciée des voyageurs.

La table d’hôte constitue un autre mode de restauration très commun et utilisé 
par une large partie de la population que l’on trouve en France, en Allemagne ou 
en Suisse. Le principe de la table d’hôte est de servir un repas unique à heure fixe 
et à table commune. Elles sont installées notamment en ville dans les hôtels où les 
traiteurs sont chargés de leur fonctionnement. Artisan à la recherche d’un repas peu 
onéreux ou noble en voyage à travers l’Europe, les tables d’hôte accueillent une 
clientèle très diverse. Ce mode de restauration, largement diffusé jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle et même toujours dans la première moitié du XIXe siècle, suscite ce

19 B. K ü m i n, op. cit., p. 192.
20 Voir, par exemple, J. K n é z y, Rural Hospitality, Board of Wayfarers, and Provisions for 

Jounreys in Hungary (1686–1848), [dans:] Food and Traveller. Migration, Immigration, Tourism and 
Etnic Food, ed. P. L y s a g h t, Nicosia 1998, p. 81–92.

21 A. d e  B r u n e l, op. cit., p. 130–131.
22 J.–B. L a b a t, Voyage en Espagne et en Italie, Paris 1730, repris dans: Italies. Anthologie des 

voyageurs français aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1988, p. 825–826.
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pendant des critiques comme celles de Louis Sébastien Mercier qui en montre les 
inconvénients pour les convives:

Les tables d’hôte sont insupportables aux étrangers: mais ils n’en ont d’autres. 
Il faut manger au milieu de douze inconnus, après avoir pris un couvert. Celui 
qui est doué d’une politesse timide ne peut venir à bout de dîner pour son argent. 
Le centre de la table, vers ce qu’on appelle les pièces de résistance est occupé 
par des habitués qui s’emparent de ces places importantes et ne s’amusent pas 
à débiter les anecdotes du jour. Armés de mâchoires infatigables, ils dévorent au 
premier signal. Malheur à l’homme lent à mâcher ses morceaux. Placé entre ces 
avides et lestes cormorans, il jeûnera pendant le repas23.

Le mangeur de l’époque moderne trouve donc à sa disposition, selon sa bourse, 
son statut social ou ses envies, des lieux de restauration très divers. Cette offre va
riée recouvre une large gamme d’établissements d’où émergent des cuisiniers à la 
recherche de qualité et d’innovations.

UNE TABLE DE QUALITE DANS L’AIR DU TEMPS

Les lieux de la restauration commerciale sont des pôles de médiation culturelle 
et d’innovations pour l’alimentation et les manières de table en Europe. Espace de 
sociabilité, ils voient le brassage des groupes sociaux et des populations, terrain 
favorable à l’échange et à l’adoption de nouvelles habitudes. La gastronomie du 
XVIe au XVIIIe siècle trouve un terrain d’expression privilégié dans ces établisse
ments où les traiteurs notamment proposent une table de qualité partout en Europe 
avant le triomphe du restaurant au XIXe siècle.

Si on devait établir un palmarès des meilleures tables européennes à l’époque 
moderne, il faudrait en effet accorder une place de choix à celles des traiteurs. En 
dehors des grandes maisons où les cuisiniers–domestiques assurent la préparation 
de repas d’apparat, seuls les traiteurs offrent la possibilité de profiter des plaisirs de 
la table à travers des préparations de qualité. A Paris, les traiteurs appartiennent à la 
corporation des maîtres pâtissiers–traiteurs et proposent à leurs clients des tourtes, 
des pâtés, des terrines, etc. En ville, la nourriture proposée par les traiteurs cor
respond le plus souvent à l’excellence dans l’art culinaire du temps. Les plats pré
parés par ces traiteurs lors des banquets donnés par les corps de ville de Bayonne 
et Toulouse au XVIIIe siècle, par exemple, révèlent l’excellence et la diversité de 
leur savoir–faire culinaire. Viandes rôties, potages, tourtes, vol–au–vent, crème ou 
légumes frits font partie de la vaste gamme des préparations qu’ils sont capables 
de réaliser24. 

23 L. S. M e r c i e r, Tableau de Paris, Paris 1781.
24 Archives municipales de Bayonne, CC 318, 320 et 330; Archives municipales de Toulouse, 

CC 2761, 2791 et 2800.
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En Suisse, lors d’un repas offert en 1776 par la bourgeoisie de la Neuveville 
au prince–évêque Frédéric de Wangen de Gerolsegg, et préparé par le traiteur 
Benedikt Affolter, les plats de chevreuil en galantine à la braise, d’oies grasses far
cies de boudins blancs ou les gâteaux de millefeuilles témoignent assez bien du raf
finement de leurs préparations25. Il est donc courant de retrouver les traiteurs à la 
pointe des innovations, sorte d’élément moteur dans les métiers de la restauration 
à travers l’Europe. Mais les traiteurs sont aussi capables de servir des repas et des 
plats plus communs, tout du moins pour les élites, à l’image du dîner des consuls 
de Limoges le 21 janvier 1762 composé des plats suivants: „un ragoût d’oreilles 
de cochon, un levraut, deux poulardes, des truffes, dessert, pain, vin ordinaire”26. 
Le nombre de plats est réduit, les modes de préparation sont assez simples et les 
aliments proposés (cochon, volaille rôtie) correspondent à la table quotidienne des 
élites urbaines. Le repas ordinaire servi aux tables d’hôte en Suisse à la fin du 
XVIIIe siècle qui comprend généralement une soupe, trois plats et un dessert, pour 
une somme équivalente environ à 10 livres de pain blanc s’inscrit dans le même 
registre27. Le traiteur répond donc bien aux attentes de sa clientèle en fonction de 
ses besoins et en offrant toujours l’avantage de fournir un plat ou un repas élaboré.

Comparables aux traiteurs par leur place dans la hiérarchie des lieux de res
tauration, les tavernes anglaises proposent également une table de qualité qui pré
figure la naissance des restaurants28. La diversité des mets servis en fait un lieu de 
restauration prisé. Située au cœur de la ville de Bristol, en face de l’Exchange, lieu 
de commerce pour les négociants de la ville, la „Bush Tavern”, par exemple, est 
un établissement renommé tenu par John Weeks29. Le repas de Noël, sans doute un 
peu exceptionnel, qui y est servi en 1790, illustre cependant assez bien ce que l’on 
peut déguster dans ce genre d’endroit. Il contient des potages, des poissons, du gi
bier, de la volaille, etc; on y retrouve du turbot, des pigeons rôtis, des chapons, des 
pâtés de gibier, du homard, des huîtres et même de la soupe de tortue très appréciée 
des Anglais encore à la fin du XVIIIe siècle. A Londres aussi, des tavernes réputées 
comme la „London Tavern” ou la „Crown and Anchor Tavern” fréquentées par une 
clientèle élégante proposent une cuisine de qualité30.

Les innovations incarnées par ces établissements se retrouvent en matière 
commerciale où ils mettent en œuvre, de manière précoce, différents moyens 
pour attirer leur clientèle. Les prémices de la publicité illustrés par l’apparition 

25 A bouche que veux–tu. Menus propos gastronomiques et littéraires des Lumières à la Belle 
Epoque, Neuchâtel 2004, Patrimoine de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, p. 211.

26 Archives municipales de Limoges, CC 25 (28).
27 B. K ü m i n, Eating Out before the Restaurant. Dining Cultures in Early–modern Inns, [dans:] 

Eating Out in Europe. Picnics, p. 71–87; A.–M. P i u z, L’économie genevoise de la Reforme à la fin de 
l’Ancien Régime, Genève 1990.

28 P. C l a r k, The English alehouse. A social history, 1200–1830, Londres 1983.
29 M.–N. F r i s o n, op. cit., p. 118.
30 S. M e n n e l, Français et Anglais à table du Moyen Age à nos jours, Paris 1987.
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des journaux d’annonces au XVIIIe siècle concernent assez largement auberges, 
pâtissiers et traiteurs. Certes, les enseignes jouaient depuis longtemps un rôle at
tractif, mais les annonces vont permettre de donner une dimension supplémentaire 
à cette démarche de séduction. En Pologne, les restaurateurs vantent les mérites de 
leur tables. Dans les villes anglaises, les tavernes utilisent largement ces journaux 
d’annonces. En France, les „Annonces, Affiches et Avis divers” qui voient le jour 
à Paris et dans la plupart des villes de province, à partir des années 1750–1760, of
frent une vitrine nouvelle pour ces professionnels31. Les arguments pour séduire la 
clientèle y sont bien souvent les mêmes: qualité de la table, propreté des lieux, bon 
prix. Il est indispensable de se faire connaître auprès de la clientèle car la concur
rence est parfois rude dans une ville comme Bordeaux où les établissements sont 
nombreux. Les annonces servent alors de véritables publicités:

M. Budos, traiteur, tenant l’Hôtel des Américains, depuis peu établi, rue du Pont 
de la Mousque, près la Bourse, ayant isue cul–de–sac–Douet, au–dessus de la
quelle est une enseigne, donne à manger à table d’hôte, régulièrement servie 
à deux heures, prend des pensionnaires & loue des appartements meublés; il don
nera tous les soins à satisfaire les personnes qui lui feront l’honneur de venir chez 
lui.

„Journal de Guyenne”, 21 juin 1785

La vogue des théories hygiénistes conduit à mettre en avant l’espace et l’aé
ration de l’établissement. Le service dans des maisons prestigieuses en tant que 
cuisinier, une formation à Paris lors d’une installation en province ou la référence 
à des clients renommés de l’aristocratie et de la cour servent aussi à la rhétorique 
publicitaire de ces annonces. Il s’agit bien de susciter l’envie des consommateurs 
en jouant sur tous les registres, du goût à la distinction sociale en passant par la 
santé. Pâtissiers, hôteliers et traiteurs donnent ainsi une image de modernité, pré
sentent leurs établissements comme des lieux d’innovations, mais aussi de bon 
goût. 

Ouvert aux nouveaux produits et aux nouvelles manières de table, le monde 
des auberges, des tables d’hôte et des traiteurs adopte aussi de manière précoce de 
nouvelles techniques culinaires. Potagers et casseroles sont deux principaux ins
truments qui modifient les modes de cuisson et engendrent le développement de 
nouveaux goûts. Le potager existe dès le XVIIe siècle, à partir du règne de Louis 
XIII, mais sa diffusion très lente ne s’opère véritablement qu’à la fin du Grand 
Siècle et au début du XVIIIe siècle. En 1721, „La Nouvelle maison rustique” de 

31 G. F e y e l, Presse et publicité en France (XVIIIe et XIXe siècles), „Revue historique”, t. CCCV, 
No 4, octobre 2003, p. 837–868; G. S a u p i n, Pratiques publicitaires dans les métiers du luxe dans 
trois villes provinciales de l’Ouest de la France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, [dans:] 
Retailers and consumers changes in Early Modern Europe. England, France, Italy and the Law 
Countries, dir. B. B l o n d é  et alii, Tours 2005, p. 103–124.
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Liger définit ainsi le potager: „en termes de cuisine, est une espèce de fourneau 
dans lequel on dresse les potages et où l’on fait cuire d’autres ragoûts. Un potager 
de cette sorte est ordinairement de maçonnerie avec des espèces de réchauds que 
l’on pratique dessus et un cendrier dessous fait en voûte”32. Or, ce nouveau support 
de cuisson est rapidement adopté par les métiers de bouche et, dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, il apparaît dans leurs cuisines. A la veille de la Révolution, 
le fourneau portatif vient compléter l’usage du potager. Grâce à des cuissons plus 
lentes et mieux contrôlées, le potager permet le développement des plats mijotés 
et des sauces33. L’utilisation de casserole en cuivre vient faciliter la confection de 
ce type de plats. La casserole représente une innovation technique majeure large
ment relayée par les métiers de bouche. C’est un ustensile nouveau dont l’usage se 
répand rapidement. Dans les livres de cuisine imprimés, il est intéressant de remar
quer que c’est d’ailleurs l’un des seuls et en tout cas le plus fréquent des ustensiles 
de la batterie explicitement indiqué dans les recettes. Toujours mentionnée lors de 
son utilisation, elle y sert à la préparation de bouillon, de coulis et de sauces. Ces 
casseroles sont bien présentes aussi dans les cuisines comme en témoigne leur fré
quence d’apparition, à plus de 80%, dans les intérieurs des métiers de bouche du 
Sud–Ouest de la France entre 1700 et 185034.

Les métiers de bouche sont bien des „filtres” qui favorisent les échanges35. 
Les lieux de restauration sont des espaces de transferts culturels entre les cultures 
alimentaires, de contact entre habitudes locales et goûts venus d’ailleurs, et d’ou
verture à la modernité.

NAISSANCE ET DIFFUSION DU RESTAURANT

Loin d’être immobile, le paysage de la restauration commerciale connaît de 
profonds changements à partir de la fin du XVIIe siècle. L’apparition des cafés et 
surtout la naissance du restaurant, selon des chronologies variables, vont en effet 
concerner toute l’Europe et offrir de nouvelles possibilités de boire et de manger 
hors de chez soi. En effet, si jusqu’au XVIIIe siècle, les élites sociales s’adonnaient 
aux plaisirs de bouche dans leurs intérieurs en organisant banquets et réceptions, 
grâce à ces nouveaux établissements, elles contribuent au développement de nou
velles habitudes et à donner une dimension nouvelle à la gastronomie.

La naissance du restaurant est entourée de nombreuses légendes et plusieurs 
lieux communs continuent d’être repris à son sujet d’un ouvrage à l’autre. Les 

32 L. L i g e r, La Nouvelle Maison Rustique, Paris 1721.
33 Sur l’innovation représentée par le potager, voir la mise au point très claire de F. Q u e l l i e r, 

La Table des Français. Une histoire culturelle (XVe–début XIXe siècle), Rennes 2007, p. 107.
34 Ph. M e y z i e, op. cit., p. 74.
35 A. C a p a t t i, M. M o n t a n a r i, op. cit., p. 23.
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travaux les plus récents et notamment ceux de Rebecca L. S p a n g  permettent 
aujourd’hui de mieux reconstituer la généalogie de ce nouveau lieu de restaura
tion qui a transformé en profondeur la gastronomie européenne en quelques décen
nies36. Depuis „l’Histoire de la vie privée des Français” de Pierre–Jean–Baptiste 
Le Grand d’Aussy publiée en 1782, la vulgate veut que le premier restaurant ait vu 
le jour à Paris en 1765 avec l’établissement d’un dénommé Boulanger. Le déve
loppement des restaurants se serait ensuite accéléré avec la Révolution française et 
l’abolition des corporations; les cuisiniers–domestiques employés dans les grandes 
maisons, notamment de l’aristocratie, se seraient installés à leur compte suite aux 
départs de leur maître sur les chemins de l’émigration. L’essor de la bourgeoisie 
au XIXe siècle aurait ensuite renforcé leur développement en offrant une clien
tèle croissante avec des valeurs nouvelles. Le restaurant serait donc le fils de la 
Révolution française et de l’essor de la bourgeoisie37. La réalité des choses est un 
peu plus complexe que ce récit pittoresque qui mérite d’être nuancé.

L’apparition du restaurant, invention française de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, s’inscrit en fait pleinement dans la société et l’économie d’Ancien Régime. 
Dans la lignée des tavernes anglaises qui proposaient déjà une nourriture variée, 
les premiers restaurants sont mis en place à l’initiative des traiteurs ou bien de 
cafetiers pour qui ils constituent une simple activité complémentaire au départ. 
Les restaurants sont une émanation des communautés de métiers et correspondent 
à une évolution des tables d’hôte. Les corporations comme celles des rôtisseurs, 
des traiteurs et des pâtissiers, loin de s’y opposer, vont au contraire apporter tout 
leur savoir–faire pour concourir à la pérennisation et la diversification de cette 
nouvelle forme de restauration. Loin d’être un obstacle à l’innovation, les cor
porations peuvent jouer un rôle stimulateur dans le développement de nouvelles 
pratiques alimentaires. Les premiers restaurants parisiens bénéficient d’ailleurs de 
privilèges royaux. La naissance du restaurant est étroitement liée aussi aux dis
cours diététiques du temps. Les premiers établissements qui voient le jour à Paris 
dans les années 1760–1770 ont en effet pour vocation de servir des bouillons à base 
de bœuf et des consommés „restaurants” leurs forces aux malades qui donnent leur 
nom à ce lieu de restauration. L’établissement de Boulanger, par exemple, a donc 
cette visée thérapeutique à sa création. Peu à peu, les restaurants vont cependant 
élargir la gamme des services proposés et représentés alors une innovation majeure 
dans l’histoire de la gastronomie.

Pour le „Dictionnaire de Trévoux” (1765), „les restaurateurs sont ceux qui ont 
l’art de faire les véritables consommés dits restaurants ou bouillons de prince et 
droit de vendre toutes sortes de crèmes, potages au riz, au vermicelle, œufs frais, 

36 R. L. S p a n g, The invention of the Restaurant. Paris and Modern Gastronomic Culture, 
Harvard University Press 2001.

37 Les restaurants dans le monde et à travers les âges, textes réunis par A. H u e t z  d e  L e m p s 
et J.–R. P i t t e, Grenoble 1990.
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macaroni, chapons au gros sel, confitures et autres mets salubres et délicats”. Cette 
définition en soulignant la diversité de mets proposés témoigne de l’évolution en 
train de s’opérer. Pourquoi les restaurants correspondent à une vraie rupture et 
se distinguent de formes plus anciennes de restauration commerciale? En premier 
lieu, le restaurant permet de manger à toute heure et à prix fixe des plats différents. 
Jusqu’à présent en effet, lorsqu’on dînait à table d’hôte, il fallait partager le repas 
unique à la table commune selon des horaires fixés à l’avance. Pour la première 
fois, chaque client est servi individuellement, signe d’une libération de la gourman
dise. Il peut choisir sur une carte ce qu’il veut manger. Les restaurants proposent 
en outre un cadre plus intime avec des salons particuliers et des tables individuelles 
ouvrant ainsi leurs portes à une nouvelle clientèle qui jusqu’ici ne fréquentait guère 
les établissements publics pour déguster un repas de qualité. Comme le rappelle 
Le Grand d’Aussy, „telle personne qui n’eût point osé aller s’asseoir à une table 
d’hôte pour y dîner, allait sans honte dîner chez un Restaurateur”38. A la veille 
de la Révolution, la plupart des restaurants sont installés au Palais–Royal et les 
plus renommés d’entre eux comme „Véry” et „Les Frères Provençaux” attirent une 
clientèle fortunée venue de l’Europe entière. En 1784, Mme Cradock prend plaisir 
à fréquenter ce genre d’établissement:

Ayant donc avisé un restaurant, nous y entrâmes. La maison est tenue par un 
Suisse qui fait en même temps l’office de cuisinier, et, en vérité, il ne peut en avoir 
de meilleur. Il nous fit servir des pigeons en papillottes, d’excellent Bourgogne et 
du pain exquis. La salle contenait huit tables, chacune de six couverts et dressées 
avec des nappes très propres39.

La qualité de la table y est associée au confort et à la propreté des lieux. Au dé
but du XIXe siècle, le restaurant est devenu un haut–lieu de la cuisine française que 
le célèbre gastronome Brillat–Savarin peut définir comme celui „dont le commerce 
consiste à offrir au public un festin toujours prêt, et dont les mets se détaillent en 
portion fixe, sur la demande des consommateurs”40. A Paris, on dénombre déjà 900 
restaurants en 1825. La carte imprimée datée de 1790 de „Véry”, restaurant situé 
rue du Feuillants au Palais–Royal, rend bien compte de ce que propose un restau
rant de luxe41. Parmi une soixantaine de plats répartis entre potages, entrées, rôts, 
entremets et desserts figurent des rognons de mouton à la brochette, des ris de veau 
glacé à l’oseille, des carpes frites, des cailles rôties ou des compotes de cerises. Ces 
mets illustrent un mélange entre cuisine aristocratique héritée des banquets servis 
dans les grandes maisons, et cuisine „bourgeoise” élaborée par les traiteurs, les pâ
tissiers et les rôtisseurs parisiens de l’Ancien Régime. De passage à Paris en mars 

38 P.–J.–B. L e  G r a n d  d’ A u s s y, Histoire de la vie privée des Français, Paris 1782.
39 Journal de Mme Cradock, p. 55.
40 J.–A. B r i l l a t – S a v a r i n, Physiologie du goût, Paris 1825.
41 J.–R. P i t t e, Les espaces de la bonne chère à Paris à la fin du XVIIIe siècle, [dans:] Géographie 

culturelle, Paris 2006, p. 880.
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1803, le voyageur allemand Johann Friedrich Reichardt dresse avec justesse le ta
bleau de l’institution gastronomique qu’est devenu le restaurant dans la capitale:

Rentrés en ville par la rive droite de la Seine, nous entrions, à sept heures, dans le 
magnifique établissement de Véry, „restaurateur, glacier, limonadier”, installé sur 
la terrasse des Feuillants. La splendide Mme Véry, trônant comme une Junon sur 
son estrade, surveillait avec une vigilance infatigable le service des deux salles 
du rez–de–chaussée, remplies de monde. Au–dessus, il existe des salons réservés 
aux dîners commandés, pour lesquels on paye jusqu’à cinq ou six louis par tête. 
Je ne vous ferai pas l’éloge de la cuisine de Véry: sa réputation a dû parvenir 
jusqu’à vous; elle est justifiée. J’ai glissé dans ma poche une carte de cet illustre 
restaurateur. Elle contient l’énumération de huit potages divers, quatorze hors 
d’œuvre, onze entrés de bœuf, dix de mouton; seize de veau, vingt–sept de vola
ille, seize espèces de poisson, treize rôtis, dix pâtisseries, vingt–neuf entremets, 
vingt–six desserts, fruits, fromages et autres, cinquante–cinq espèces de vin fra
nçais et étrangers, vingt–cinq sortes de liqueurs fines42.

Mais cette innovation n’est pas réservée exclusivement à la capitale, puisque 
plusieurs restaurants voient le jour, émanation là aussi d’autres métiers au départ, 
dans les grandes villes de province. Les premiers établissements sont ainsi men
tionnés à Bordeaux dans les années 1780 avec, par exemple, „le Café de la Marine”, 
dans lequel Mr Fromentin, propriétaire de l’établissement, tient „des tables de 
Restaurateur; il est pourvu d’un excellent cuisinier. On trouvera chez lui tous les 
mets et les fruits de saison” comme le signale une annonce parue en 1784 dans le 
„Journal de Guyenne”. Le développement du tourisme va renforcer le succès du 
restaurant. Vers le milieu du XIXe siècle, les guides à l’usage des voyageurs pré
sentent à leurs lecteurs les meilleurs restaurants avec des commentaires préfigurant 
les guides gastronomiques que nous connaissons aujourd’hui. Par exemple, selon 
le „Guide historique et pittoresque du voyageur en Europe par terre et par les ba
teaux à vapeur” (1837) il existe à Honfleur un „superbe restaurant où les visiteurs 
ont l’habitude de manger les délicieux mollusques [huîtres]”. Le restaurant, sur le 
modèle français, va également se diffuser peu à peu dans le reste de l’Europe. A la 
fin du XVIIIe siècle, le premier restaurant est mentionné à Hambourg. Plusieurs an
nonces parues dans la „Gazeta Warszawska” et dans les „Annonces et Avis divers 
de Varsovie” évoquent également ces établissements d’un genre nouveau (dénom
més traktiernia) inspirés du modèle français qui voient le jour en Pologne au cours 
des années 1781–178443. Mais c’est surtout au XIXe siècle que la multiplication 

42 J. F. R e i c h a r d t, Un hiver à Paris sous le Consulat, présenté et annoté par T. L e n t z, Paris 
2003, p. 463.

43 D. G l o w k a, Les produits français dans l’offre des commerçants varsoviens de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, [dans:] Le rayonnement culturel de la France en Europe centrale du XVIIe 
siècle à nos jours, sous la dir. d’O. C h a l i n e, J. D u m a n o w s k i, M. F i g e a c, Pessac 2009, p. 167.
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des restaurants s’opère. En 1800, douze restaurants existent déjà à Hambourg44 et 
le voyageur français Boucher de Perthes lorsqu’il se rend à Varsovie en 1856 peut 
constater sans surprise que le restaurant est une institution bien implantée dans la 
ville45.

De l’auberge au restaurant, la gamme des lieux de restauration commerciale 
dans l’Europe à l’aune du XIXe siècle est extrêmement large afin de pouvoir satis
faire aux attentes de clientèles variées. Les métiers de bouche ont su accompagner 
les transformations des goûts alimentaires tout en initiant de nouvelles consom
mations à l’image du restaurant. Cette économie de la restauration hors–foyer est 
en évolution constante entre le XVIe et le XIXe siècle, guidée d’un côté par une 
volonté de contrôler la production et les services proposés, et de l’autre par une 
liberté croissante de création dont les cuisiniers–restaurateurs de la fin du XVIIIe 
siècle fournissent l’exemple. Les métiers de bouche irriguent en quelque sorte les 
cultures alimentaires européennes par leurs innovations et le rôle moteur qu’ils 
jouent dans la gastronomie. Ce paysage de la restauration commerciale mériterait 
d’être encore mieux éclairé en utilisant notamment les archives judiciaires afin de 
pouvoir saisir leur fonctionnement au quotidien, la diversité de leur clientèle et 
des services proposés à travers des litiges et des conflits ordinaires. Une approche 
comparative à l’échelle européenne permettrait aussi de mieux voir quelles sont 
les différences et les similitudes entre les métiers: l’activité d’un traiteur est–elle 
la même à Paris et à Vienne? Une auberge italienne et une auberge espagnole fonc
tionnent–elles selon les mêmes principes? C’est en s’attachant notamment à l’étude 
de l’équipement utilisé, du décor et de nourriture servie dans ces multiples éta
blissement à partir des factures, des annonces et des inventaires après décès que 
l’on pourra mieux comprendre leur place dans l’alimentation des Européens de 
l’époque moderne, mais aussi les réticences que les voyageurs rencontrent parfois 
lors de leurs déplacements dans d’autre pays46. La contribution des auberges, des 
tavernes et des restaurants, comme lieu d’innovations et d’échanges, à la construc
tion et à l’évolution des pratiques alimentaires entre le XVIe et le XIXe siècle reste 
encore une voie à explorer.

44 B. S c h m i d t, Spécialités locales et coutumes culinaires dans les villes portuaires de l’Allema
gne du Nord à l’époque moderne et contemporaine, [dans:] La table et les ports. Cuisine et société 
à Bordeaux et dans les villes portuaire, sous la dir. d’A. H u b e r t,  M. F i g e a c, Bordeaux 2006, 
p. 212.

45 B. d e  P e r t h e s, Voyage en Russie, retour par la Lithuanie, la Pologne, la Silésie, la Saxe et le 
duché de Navarre; séjour à Wisebade en 1856, Paris 1859, p. 442: „Le domestique qui me servait 
m’apprit que j’étais chez le Véry de Varsovie, en ajoutant que lui–même avait fait ses premières armes 
au Palais–Royal [...] On est très bien servi chez ce Véry polonais dont les prix sont à peu près ceux de 
Paris”.

46 L’alimentation en Europe à l’époque moderne, Paris 2010, Collection U, p. 252–254.
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Commercial Eating–Houses in Early Modern Europe  
(16th–19th C.)

The article discusses changes which occurred on the territories ranging from Spain in 
the west to Hungary and Poland in the east, and which spanned the time from the sixteenth 
century through c. 1825. The author demonstrates that throughout the considered period in 
Europe there were significant groups of people (travellers, seamen, various kinds of 
workers) interested in consuming food out of their households. All these people would 
frequent different eating–places, which varied as to the menu, prices, and the conditions in 
which food was served, ranging from food peddlers on the streets to elegant inns. Public 
houses were situated chiefly in large towns and maritime harbours. A network of such 
eating–houses was also to be found in smaller townships and villages. These were chiefly 
oriented at the needs of people on the move, because the methods of travelling in those 
days required relatively frequent eating. Public houses were meeting–places and centres of 
exchange of various ideas related to foodstuffs and kitchen utensils (e.g. saucepans). Ever 
since the seventeenth century, Europe experienced the expansion of the coffee–shop, and 
from mid–eighteenth century — the restaurant, which were a French invention. While 
earlier, food was brewed in accord with the time of the day, and brought to the tables to be 
distributed between the interested persons, in restaurants each patron was served 
individually, and could ask for anything regardless of the time of the day, for a fixed price. 
Generally, restaurants offered meals which were a combination of elements of the 
aristocratic and bourgeois cuisine. Discussing the reasons of the success of the restaurant in 
Europe, the author pointed to two factors: the emigration of the French aristocracy from 
their country due to the revolution (and their professional cooks with them), and the rapid 
increase in numbers and importance of the bourgeoisie, with their specific life–style, very 
practical, but at the same time aspiring to at least some elements of the aristocratic model 
of living, including the cuisine.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 4, ISSN 0033–2186

JAROSŁAW DUMANOWSKI 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Instytut Historii i Archiwistyki

„Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów...” 
Nowe źródło do dziejów kuchni staropolskiej

W latach osiemdziesiątych XX w. doszło do odnowienia badań nad historią 
wyżywienia i powstania nowej subdyscypliny badawczej, która zerwała z anegdo
tyczną formułą opisu obyczajów i wyszła poza ramy historii gospodarczej. Było 
to m. in. efektem dyskusji nad projektami badań dziejów wyżywienia przedsta
wianymi w latach siedemdziesiątych na łamach „Annales”, wynikało też z inspi
racji płynących z innych nauk humanistycznych oraz wzięcia pod uwagę źródeł 
wcześniej przez historyków niedostrzeganych lub lekceważonych. Nowe projekty 
badań dziejów jedzenia konstruowano w opozycji do wczesnych ujęć „Annales”, 
dotyczących badania ilości i wartości odżywczej pożywienia. Zarzucano im przede 
wszystkim, że w ogóle nie dotyczą jedzenia, ale płodów rolnych, produktów i to
warów, które wcale nie są jedzeniem — tym, co się je1. Z drugiej strony dla po
wstania osobnej subdyscypliny duże znaczenie miała niepozbawiona akcentów 
krytycznych ocena projektu „Annales” przedstawiona na łamach samego pisma2.

Z inspiracji płynących spoza nauk historycznych dla nowego kierunku naj
ważniejsze stały się ujęcia semiotyczne, wpływ strukturalizmu oraz współpraca 
z etnologami i antropologami, historykami sztuki i literatury oraz językoznaw
cami. Wśród nowych źródeł szczególną rolę odegrały dawne książki kucharskie 
i traktaty kulinarne. Przedstawiane w szerokim kontekście porównawczym, badane 
jako zbiór technicznych instrukcji i porad, typ żywieniowego dyskursu oraz czy
telniczy fenomen, przy zastosowaniu metod tak jakościowych, jak ilościowych, 
dawne traktaty kulinarne w konfrontacji z innymi źródłami zaczęły powoli odkry
wać przed badaczami fascynujący świat dawnych wyobrażeń, dyskusji, wierzeń, 
symboliki i umiejętności związanych z jedzeniem. Rezultaty tych analiz stały się 

1 J.–L. F l a n d r i n, Preface [w:] Tables d’hier, tables d’ailleurs. Histoire et ethnologie du repas, 
red. J.–L. F l a n d r i n, J. C o b b i, Paris 1999, s. 17–20.

2 M. Ay m a r d, Pour l’histoire de l’alimentation: quelques remarques de méthode, „Annales 
ESC”, t. XXX, 1975, nr 2–3, s. 431–444; B. B e n n a s s a r, J. G o y, Contribution à l’histoire de la 
consommation alimentaire du XIVe au XIXe siècle, „Annales ESC”, t. XXX, 1975, nr 2–3, s. 402–430.

RAFAŁ JANKOWSKI 
Archiwum Główne 
Akt Dawnych
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punktem wyjścia do konstruowania szerszych opracowań i pierwszych społecz
no–kulturowych syntez historii jedzenia i kuchni, przedstawiających jedzenie jako 
ważną część dawnej tożsamości, nośnik komunikatów i wartości, a zarazem narzę
dzie rywalizacji społecznej3.

Próby przeniesienia tych doświadczeń na grunt polski borykały się przede 
wszystkim z problemami źródłowymi: dla okresu staropolskiego badacze mają do 
dyspozycji zaledwie dwie książki kucharskie. Ponieważ wydany w 1783 r. „Kucharz 
doskonały” Wojciecha Wincentego Wielądka jest tłumaczeniem popularnej francu
skiej książki kucharskiej, naprawdę „staropolskie” jest tylko „Compendium fercu
lorum” Stanisława Czernieckiego z roku 1682. Odnalezienie i opracowanie, w ra
mach wydawanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie serii „Monumenta Poloniae 
Culinaria”, zupełnie dotąd nieznanego, obszernego i szczegółowego tekstu kuli
narnego spisanego na dworze Radziwiłłów stwarza punkt wyjścia do dokonywania 
zestawień, porównań i ustaleń do tej pory — gdy poruszaliśmy się w kręgu jedne
go, na dodatek nieczytanego tekstu — zupełnie niemożliwych.

RĘKOPIS

Odnaleziony w Archiwum Głównym Akt Dawnych rękopis zatytułowany 
jest „Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a tak
że przyrządzania wszelkich potraw, pieczenia chleba, i inne sekreta gospodarskie 
i kuchenne”. Pochodzi z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego i jest związany 
z dworem Radziwiłłów. Rękopiśmienna księga o wymiarach 195x305x12 mm jest 
obłożona w półskórek. Widać na niej resztki wiązań, a na grzbiecie zachowana 
jest umieszczona na nalepce sygnatura „[L]OC XVI No 13”4. Proweniencję księgi 
potwierdza zapiska w katalogu rękopisów radziwilłłowskich z 1825 r., w którym 
odnotowano m. in. „Facykuł 9 [pozycja] 63. Książka in folio oprawna, w której 
są opisane sposoby smażenia konfitur, soków różnych, robienia pierników, ciasta 
i gotowania rozmaitych potraw. Egzemplarz 1”5. Trzeba przy tym pamiętać, że 
tytuł, którego używamy obecnie, został nadany dopiero po sporządzeniu tego ka
talogu. Zawarty w nim opis książki jest przy tym dokładnym odzwierciedleniem 
zarówno treści, jak układu naszego rękopisu. 

3 Np. Histoire de l’alimentation, red. J.–L. F l a n d r i n  et M. M o n t a n a r i, Paris 1996; The 
Cambridge World History of Food, red. K. K. K i p l e , K. C. O r n e l a s, t. I–II, Cambridge 2000; 
M. M o n t a n a r i, Food is culture, New York 2006; Food. The History of taste,red. P. F r e e d m a n, 
Berkeley and Los Angeles 2007; Ph. M e y z i e, L’alimentation en Europe à l’époque moderne. 
Manger et boire XVIe s.–XIXe s., Paris 2010.

4 AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (dalej: AR), dział (dalej: dz.) Rękopisy bibliotecz
ne (dalej: Rb), nr XV–275 (dział w opracowaniu, sygnatura stara, w przypadku innych sygnatur z tego 
działu — tymczasowe), s. 1.

5 Ibidem, nr 33, s. 14.
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Sporządzony około 1845 r. „Katalog ksiąg pozostałych ze znakomitej 
Biblioteki Nieświeźskiej JOO Książąt Radziwiłłów przy archiwum nieświeźskiem 
znajdujących się” w dziale „XV. Misca[l]lanea” wymienia rękopis o tytule „Moda 
bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości”, znanym nam 
z zapisu na stronie drugiej naszego manuskryptu. W katalogu opisano też format 
i okładkę księgi6.

W rękopisie widać wyraźnie kilka różniących się od siebie charakterów pisma, 
przy czym główna część, obejmująca tekst na stronach 2–83, napisana jest staran
nie jedną ręką. Od strony 83 do 96 znajdują się późniejsze dopiski, sporządzone 
różnymi charakterami pisma. Księga jest zachowana w stanie dobrym. 

W tekście brak jakiejkolwiek wzmianki o dacie jego spisania i autorstwie. 
Informacji o czasie i miejscu powstania książki kucharskiej dostarcza nam nato
miast analiza papieru, na którym spisano receptury. Zawiera on widoczny na wielu 
kartach filigran znany ze Słonimia, gdzie używanie takiego papieru odnotowano 
dla 1686 r.7 Tylko na dwu kartach widnieje inny filigran, znany z Rosienia (1687) 
i Wilna (1688)8. Na podstawie filigranów rękopis można datować na lata 1686–
1688, ewentualnie nieco późniejsze. Można też dużo ostrożniej przyjąć, że został 
on spisany u schyłku XVII lub na początku XVIII w. Za nieco wcześniejszą data
cją przemawia jednak charakterystyczny dla XVII w. krój pisma w głównej partii 
tekstu. Prawdopodobieństwo spisania go później maleje z każdym rokiem, choć 
teoretycznie jest możliwe, że papier z lat 1686–1688 (lub wcześniejszy, wspomnia
ne daty wskazują tylko występowanie filigranów) został zapisany np. kilkanaście 
lub dwadzieścia lat później. Dosyć dobre i liczne zachowanie filigranów, odna
lezienie dwóch różnych ich typów oraz — w przybliżeniu — taka sama datacja 
wydają się jednak nieprzypadkowe. Hipotezę o takim datowaniu tekstu wzmacnia 
kolejna, zupełnie niezależna przesłanka. Jak o tym piszemy niżej, struktura, treść, 
a nawet komentarz autora wskazują na związki rękopisu z drukowanym tekstem 
niemieckim z 1686 r. W pełni dowodzi to tylko faktu, że radziwiłłowska książka 
kucharska nie mogła powstać przed rokiem 1686, uważamy jednak, że zbieżność 
tych dat nie jest przypadkowa. Co więcej, o ile na rok 1686 wskazuje filigran wy
stępujący w tekście kilkadziesiąt razy, to późniejsze lata dotyczą znaku wodnego 
występującego tylko dwukrotnie. Filigran znany z lat 1687–1688 dotyczy na doda
tek końcowej partii późniejszych, dokonanych inną ręką dopisków i znajduje się na 
odrębnej zszywce papieru, co może świadczyć o późniejszym doszyciu tej części 
księgi. Tego typu rozważania są w gruncie rzeczy hipotetyczne, możemy jednak 

6 Ibidem, nr 36, s. 19.
7 E. L a u c e v i ć i u s, Popierius lietuvoje XV–XVIII a., Vilnius 1967, s. 139 i 216 (ilustracja fili

granu: ibidem, Atlasas, nr 2987, s. 417); vide. też.: idem, Bumaga w Litwie w XV–XVIII wiekach, 
Wilnius 1979, s. 133–134.

8 E. L a u c e v i c i u s, Popierius lietuvoje, s. 175 (ilustracja filigranu ibidem: Atlasas, nr 67, p.  8); 
vide też.: idem, Bumaga, s. 80.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



678 JAROSŁAW DUMANOWSKI, RAFAŁ JANKOWSKI

przynajmniej stwierdzić, że tekst „Mody bardzo dobrej...” został spisany w 1686 r. 
lub nieco później, prawdopodobnie w latach 1686–1688, ewentualnie w ciągu kil
ku kolejnych lat, choć najpewniej jeszcze u schyłku lat osiemdziesiątych XVII w.

Katalogi i inwentarze radziwiłłowskie nie notują żadnego innego rękopisu ku
charskiego, a katalogi druków bibliotek Radziwiłłów w Białej i Nieświeżu z dru
giej połowy XVII i z XVIII w. rejestrują: jeden egzemplarz pierwodruku z 1682 r. 
oraz dwa — dość późne — wydania dzieła Stanisława Czernieckiego9. 

AUTORSTWO TEKSTU

Nieznany nam autor rękopisu szczególne interesował się cukiernictwem. Jak 
sam stwierdzał w tekście: „na początku tej książki piszę o cukrze”10, a następnie 
szeroko, fachowo i bardziej szczegółowo niż w innych partiach tekstu omawiał 
sposoby wyrabiania leczniczych konfektów, konserwowania owoców, robienia so
ków oraz wypieku ciast, ciastek, tortów i pasztetów.

Przypuszczenie, że autorem tekstu mógł być cukiernik kieruje naszą uwa
gę na Jana Mikołajewskiego, cukiernika księżny Anny Katarzyny z Sanguszków 
Radziwiłłowej. W liście do swej pani z 21 lipca 1723 stwierdził on, że „lat 40 
blisko całej familiej Domu tego służę [...], lubo nie językiem, ale głową i ręko
ma służyłem”. Wynika z tego, że cukiernik pracował dla Radziwiłłów od około 
1683 lub 1684 r., a napisanie „Mody bardzo dobrej...” datowaliśmy na lata 1686–
168811. W cytowanym liście cukiernik donosił: „I że się zaczęło z rozkazania i woli 
W[aszej] Ks[iążę]cej M[o]ści Paniej i Dobrodziejki mojej miłościwej całoletnie 
teraźniejsze smażenie. Jako to agrest, kwiat pomarańczowy, poziomki, porzyczki, 
sok porzyczkowy, syrop poziomkowy i słoi róży, jaka tu było, wiśnie białe”12. 

9 Vide katalogi (w tym brudnopisy) bibliotek radziwiłłowskich: tzw. Wielkiej Biblioteki Nie
świeskiej (z ok. 1755 r.) i wcześniejsze: Biblioteki w Białej Anny Katarzyny z Sanguszków 
Radziwiłłowej z lat dwudziestych i trzydziestych XVIII w., (wyd. W. K a r k u c i ń s k a, w: Anna 
z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000, 
s. 174–285), Biblioteki Jakuba Flemminga przekazanej w 1745 r. do Nieświeża i Biblioteki z Żółkwi 
Sobieskich kupionej wraz z dobrami w 1739 r., AGAD, AR dz. Rb, nr 1–5, 7–13, 15 oryg. (także 
Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas w Wilnie, fond 459, op. 1, nr 1521, k. 104–157, kop.) 24 i 28–
29; AGAD, AR dz. XXVI, nr 463, s. 12–16; Nacyjanalny Gistaryczny Archiŭ Biełorusi w Mińsku, 
fond 694, op. 1, nr 454; AGAD, AR dz. Rb, nr 10, s. 12; ibidem, nr 11, s. 27–28; ibidem, nr 31, s. 17–
28; vide J. D u m a n o w s k i, „Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego, [w:] S. C z e r 
n i e  c k i, Compendium ferculorum albo zebranie potraw [dalej: Compendium], wyd. i oprac. J. D u 
m a n o w s k i  i M. S p y c h a j, z przedmową S. L u  b o m i r s k i e g o, Warszawa 2009, s. 50–52.

10 AGAD, AR dz. Rb, nr XV–275, s. 13.
11 AGAD, AR dz. V, nr 9666, J. Mikołajewski do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Biała 21 lipV, nr 9666, J. Mikołajewski do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Biała 21 lipJ. Mikołajewski do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Biała 21 lip

ca 1723, s. 2.
12 Ibidem, s. 1.
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Cukiernik Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, poza wyrobem „cu
krów” oraz wypiekiem ciast, zajmował się także „konfiturnictwem”, traktowanym 
wtedy jako osobny, ceniony fach. Wymienione przez niego soki, syropy i smażo
ne konfitury to według dawnej terminologii konfitury „mokre”. Wyliczenie owo
ców i przygotowywanych z nich przetworów jest tu lakoniczne, ale wręcz ide
alnie koresponduje z przepisami zamieszczonymi w „Modzie bardzo dobrej...”. 
Mikołajewski dbał też o zamówienie i wykonanie nowych „szaf i półek na fruk
ta zimowe”, wspomniał również o planach urządzenia nowej spiżarni13. Podobny 
zakres obowiązków miał także cukiernik księcia Michała Kazimierza zwanego 
„Rybeńko”, Michał Gildemberg (Goldemberg)14. 

Wskazanie na osobę Jana Mikołajewskiego nie rozstrzyga kwestii autorstwa. 
Biorąc jednak pod uwagę czas i miejsce jego pracy oraz związek między jego za
jęciami a treścią naszej książki, możemy przynajmniej przypuszczać, że mógł on 
zetknąć się z naszym rękopisem i być może znał jego autora.

Spośród hipotetycznych autorów oraz czytelników i użytkowników książ
ki można wskazać także kuchmistrzów Karola Stanisława Radziwiłła: niejakie
go Zarudnego, wymienionego w 1698 r.15 i Hornowskiego, odnotowanego w ro
ku 171016. U Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej służył Antoni 
Gło  wacki, kuchmistrz w latach 1737–1746, który później, od 1760 r. pracował 
u jej syna Hieronima Floriana17. Znanego nam Jana Mikołajewskiego, cukiernika 
Anny Katarzyny w latach 1723–1731, księżna pani odziedziczyła po swym mężu 
Karolu Stanisławie18. Miała także francuskiego konfiturnika, którym był przybyły 
z Saksonii (być może hugenota) Jean Paul Ebhardt w latach 1746–174919. 

Autor omawianego źródła chętnie sięgał do wzorców z krajów habsbur
skich, korzystał głównie z inspiracji płynących z południowych Niemiec i Włoch. 
Niektóre z tych wpływów są bardzo wyraźne, czasami nawet przybierają formę do
słownych zapożyczeń, co potwierdza wyrażone zresztą wprost w rękopisie zdanie, 
że autor znał język niemiecki i niektóre fragmenty tłumaczył z tego języka. 

13 Opis całej kampanii 1731 r., z opisem trudności (np. brak słoi z „herbami”; „kwiat i insze rzeczy 
przez okulary sam obierać muszę”), jakie napotkał, i z bardzo szczegółowymi kalkulacjami najcen
niejszego produktu, jakim był cukier: AGAD, AR dz. V, nr 9666, J. Mikołajewski do A. K. z San
guszków Radziwiłłowej, Biała 20 i 30 lipca 1731, s. 5–8 i 9–11.

14 AGAD, AR dz. V, nr 4883, M. Gildemberg do M.K. Radziwiłła, Żółkiew 24 sierpnia 1751, 
14 sierpnia 1754 oraz b.d. i m., s. 1–6; ibidem, nr 4395, M. Gildemberg do M.K. Radziwiłła, Żółkiew 
26 czerwca i 9 sierpnia 1752, s. 1–6.

15 AGAD, AR dz. XI, nr 50, s. 125; AR dz. II ks., nr 63, s. 95.
16 AGAD, AR dz. VI, nr II–79, k. 94v.
17 AGAD, AR dz. XXI, nr G 41, s. 3 i 4–5.
18 U Radziwiłłów od ok. 1683 r.
19 J. D u m a n o w s k i, R. J a n k o w s k i, „Według swej największej wiedzy, smaku i umiejęt

ności”. Osiemnastowieczne kontrakty kuchmistrzów z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
„Miscellanea Historico–Archivistica”, t. XVII, 2010, s. 141, 143.
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680 JAROSŁAW DUMANOWSKI, RAFAŁ JANKOWSKI

Autor naszego rękopisu był mężczyzną. W recepturze na „Cytryny w talerzy
kach w cukrze i kwaśnym wewnętrzeniem” (nr 52) wypowiedział się w pierwszej 
osobie: „Cytryny, jako wyżej opisałem, kraj w talerzyki, kostki odrzucając”. Z ko
lei w przepisie na „Skórki limoniowe i pomarańczowe” (nr 56), radząc pozbyć się 
albedo (białej gorzkiej skórki) z cytryny, zwrócił się bezpośrednio do czytelnika: 
„żebyś to łyżką mógł wyskrobać tak, aby skórka żółta przezroczysta była”. Mamy 
tu naszkicowaną tylko, ale typową sytuację, w której autor, kulinarny specjalista 
i mężczyzna, kieruje swe słowa do innego mężczyzny, spodziewając się, że będzie 
nim kucharz, cukiernik lub konfiturnik wielkiego pana, być może zresztą (biorąc 
pod uwagę, że mamy do czynienia z rękopisem) jego kolega lub następca na dwo
rze Radziwiłłów.

Omawiane źródło, wykazujące wiele podobieństw do stylu kuchni opisywanej 
w nowożytnych książkach kucharskich z terenu Niemiec, Czech i Włoch, a także 
do dzieła Czernieckiego, w sposób bezpośredni odwołuje się głównie do jednego 
tekstu: „Ein Koch– Und Artzney–Buch” — pierwszej austriackiej książki kuchar
skiej wydanej w 1686 r. w Grazu. Choć nie ulega wątpliwości, że autor chwila
mi kopiował receptury z tej książki, nasz rękopis nie jest tylko jej tłumaczeniem 
i przeróbką. Zawiera ponad dwa razy więcej przepisów kulinarnych niż książka 
z Grazu i tylko w niektórych z nich — w różnych stopniu — odwołuje się do prze
pisów z tego dzieła. Przed przedstawieniem pierwszej austriackiej książki kuchar
skiej i wskazaniem związków między obu tekstami opiszemy najpierw zawartość 
radziwiłłowskiej książki kucharskiej.

STRUKTURA KSIĄŻKI

Omawiane źródło zawiera 363 receptury przedstawione w trzynastu rozdzia
łach. Na pierwotny, właściwy tekst, przypada 317 przepisów (w rękopisie strony 
2–83). Staranny czystopis tej partii tekstu został uporządkowany i poddany prze
myślanej, choć nie zawsze konsekwentnej redakcji. Tytuły rozdziałów i następnie 
tytuły samych receptur zostały wyróżnione większym krojem pogrubionego pisma. 
W tekście samych receptur naniesiono nieliczne poprawki i dopiski. 

Pozostałe receptury to późniejsze, mniej staranne, bardziej chaotyczne dopi
ski. O ile w zasadniczej części książka zawiera receptury o ściśle kulinarnym cha
rakterze, to wśród 46 pozostałych zapisek zdarzają się także wskazówki dotyczą
ce przechowywania żywności, a także porady weterynaryjne i dotyczące hodowli 
zwierząt. 

W pierwszej części książki, zatytułowanej „Moda bardzo dobra smażenia róż
nych konfektów i innych słodkości”, opisano 60 różnych ciast, słodyczy i przetwo
rów z owoców oraz ziół. Po „cukrowych” pączkach, obwarzankach i kołaczkach 
umieszczono serię przepisów na soki i konfitury. W tekście wyodrębniono także 
serię przepisów na przetwory z pigw. Rozpoczyna je receptura opisująca sposób 
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konserwowania tych owoców w winie. Jej ogólnikowy tytuł „Z pigw rzeczy różne” 
formalnie dotyczy tylko tego jednego przepisu (nr 45), jednak najwyraźniej odnosi 
się do zbioru kilku kolejnych receptur. Z tego typu brakiem konsekwencji spoty
kamy się zresztą także w innych miejscach. Na końcu tej części opisano sposo
by konserwowania w cukrze i miodzie cytryn, oraz tzw. cytrynady (kandyzowane 
skórki z cytrusów), smażone pomarańcze i sok z cytryn. 

Starannie zredagowane są pierwsze rozdziały drugiej partii dzieła, zatytu
łowanej „Rzeczy kuchenne”. Po logicznie skonstruowanym, choć niemającym 
osobnego tytułu rozdziale o potrawkach (termin ten odnosił się także do musów 
i sufletów) oraz polewkach, następuje krótki (8 przepisów) rozdział zatytułowa
ny „Polewki i sapory różne”. Kolejny rozdział, zatytułowany „Ryby”, zawiera 
17 przepisów, przy czym obok dań rybnych znalazła się tu także włoska menestra, 
czyli gęsta zupa warzywna, kapłon z kalarepą oraz galareta z wywaru na cielęcinie 
i drobiu. Daniami rybnymi są natomiast przygotowane ze szczupaka „Kiszki post
ne” i „Cielęcina postna” (nr 101–102). 

Następujący po rybach rozdział „Torty różne” zawiera opis dziewięciu tart. 
Choć dominują w nim wypieki ze słodkim nadzieniem, pojawiają się także „tor
ty” z raków i kwaśnej kapusty. W rozdziale „Pasztety różne” opisano „pasztety” 
w tradycyjnym sensie tego słowa, czyli mięsa, ryby lub inne składniki zapiekane 
w cieście. W następnym rozdziale przedstawiono „Ciasta różne francuskie i treto
wane”. Z 17 zamieszczonych w nim przepisów większość dotyczy właśnie ciast 
„tretowanych” (smażonych), a zwłaszcza różnego rodzaju pączków. Słodkim wy
piekom poświęcone są także rozdziały „Pierniczki i kołaczki różne” (10 receptur) 
oraz „Biszkokty różne” (7 receptur). 

Po serii przepisów na słodkie wypieki następuje liczący 16 receptur rozdział 
zatytułowany „Potrawy mięsne”. Większość z nich to potrawy z kapłona, obok 
którego opisano także jarząbka, gęś, kurczęta, a także dania z wołowiny i sztukę 
mięsa. 

Kolejne części nie są już wydzielone w tak logiczny i jednoznaczny sposób. 
W rozdziale zatytułowanym „Regestr potraw albo tortów” opisano „torty” (tarty) 
tak z ciasta francuskiego, jak kruchego, oraz pasztety. W następnym rozdziale autor 
po raz trzeci opisał „Polewki”. Po zaledwie czterech polewkach umieszczono jed
nak jeszcze 107 najróżniejszych już przepisów. W tej partii konstrukcja tekstu naj
wyraźniej się załamuje. Niektóre przepisy dotyczą potraw opisanych w poprzed
nich rozdziałach, przedstawiają jednak ich zmienione, nowe wersje, np. „Pączki 
migdałowe tretowane” (nr 217), „Pączki migdałowe pieczone” (nr 218), „Potrawa 
z raków” (nr 239) i występujący po raz trzeci „Tort z raków”(nr 242).

Ostatni rozdział głównej części dzieła zatytułowano „O różnych cukrach 
i migdałach”. Obejmuje on 28 przepisów na różne ciasta i wypieki, a także prze
twory z pigw, cytryn, jabłek, a nawet receptury na polewkę, barszcz i dania rybne. 
Tekst tego rozdziału i całej, spisanej na czysto, zasadniczej części tekstu, kończy 
się na stronie 83 przepisem zatytułowanym „Leniwety” (nr 317). 
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Bezpośrednio po tej recepturze rozpoczynają się późniejsze, mniej staranne 
dopiski. Pierwsze z nich nawiązują do poprzedniego rozdziału o słodyczach, ale 
na kolejnych kartach odnajdujemy już porady dotyczące wina, piwa, oleju oraz 
przepisy na gotowanego szczupaka, pieczoną kuropatwę, musztardę, a także „ba
by” z grochu i ikry. Obok porad dotyczących konserwowania i przechowywania 
żywności, w tej części tekstu znajdujemy także porady w ogóle niezwiązane z je
dzeniem. 

Mimo wielu niekonsekwencji, rękopis „Mody bardzo dobrej...” nosi ślady 
przemyślanej redakcji. Książka była więc albo przeznaczona do publikacji, albo 
została tak skonstruowana, by ułatwić korzystanie z rękopisu. Miał on wyraźnie 
użytkowy charakter, a autor traktował swój tekst jako pewną całość, a nie przypad
kowy zbiór kolejno dopisywanych receptur. Przy opisie poszczególnych technik 
i procedur wielokrotnie odwoływał się do informacji zamieszczonych wcześniej20. 

Autor zapewne przepisywał receptury z własnego brudnopisu lub gotowego 
dzieła. Ważnym źródłem przepisów była wspomniana wyżej książka „Ein Koch– 
Und Artzney–Buch”.

EIN KOCH– UND ARTZNEY–BUCH

Książka ta zajmuje ważne miejsce w dziejach kuchni południowych Niemiec, 
Austrii i Europy Środkowej. Cztery edycje, z lat 1686, 1688, 1690 i 1696, nie za
pewniają jej co prawda miejsca wśród kulinarnych bestsellerów tamtych czasów, 
jednak jej wpływ na sztukę kulinarną i wzorce żywieniowe w pełni uwidocznił się 
dopiero w następnym stuleciu. Zachował się tylko jeden egzemplarz pierwszego 
wydania z 1686 r., znany dosyć dobrze dzięki reprintowi z 1992 r. oraz opraco
waniu Herty N e u n t e u f l21. Tak zwana pierwsza austriacka książka kucharska to 
w istocie dwa teksty, wydane razem i opatrzone podwójnym tytułem22. Receptury 
kulinarne zawiera tylko część pierwsza, podczas gdy w drugiej opisano sposoby 
przyrządzania różnych leków. We właściwej książce kucharskiej znajdujemy także 
receptury o charakterze leczniczym, zawsze jednak są to przepisy ściśle kulinarne. 
W części drugiej opisano natomiast lekarstwa w postaci różnych „wód”, maści, 

20 Na przykład receptury: Cukier dęty biały z formy (nr 7), Sok jabłeczny w formę (nr 38), Cytryny 
w cukrze i miedzie (nr 51), Skórki limoniowe i pomarańczowe (nr 56), Ryż w cieście tretowany (nr 124), 
jedna z wersji na Tort z raków (nr 174), Szczupak nadziewany (nr 95), Pasztet migdałowy, to jest sam 
kraniec (nr 114).

21 H. N o t a k e r, Printed Cookbooks in Europe, 1470–1700. A Bibliography of Early Modern 
Culinary Literature, Houten 2010, s. 267–268; Ein Koch– Und Artzney–Buch, reprint wydania 
z 1686 r., komentarz K. E d l i n g e r, Graz 1992; H. N e u n t e u f l, Kochkunst im Barock. Aus der Welt 
der steirischen Küche um 1686, Graz 1992.

22 Folget das Koch–Buch, Folget das Artzney–Buch — Ein Koch– Und Artzney–Buch, Grätz 1686, 
s. 1, 119. 
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„plastrów”, balsamów, olejków, „proszków” i kadzideł, w większości stosowanych 
jako okłady, służących do przemywania, płukania czy okadzania. Tekst rękopisu 
radziwiłłowskiego wykazuje przede wszystkim związki z pierwszą, czysto kulinar
ną partią druku z 1686 r. Jedynym chyba przykładem dosyć swobodnego nawiąza
nia do receptury z „Arzney–Buch” jest przepis „Róża w cukrze” (nr 13), który jest 
skróconą i zmienioną wersją receptury „Ein guten Zucker–Rosath zu machen”23. 

Właściwa książka kucharska, stanowiąca pierwszą część „Ein Koch– Und 
Artzney–Buch”, składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest 
piernikom, „cukrom” i konfiturom, drugi dotyczy wypieku różnych ciast, a kolej
ny opisuje potrawy mięsne. Rozdział czwarty zawiera przepisy na zupy. Bardziej 
szczegółowego opisu wymaga treść rozdziału piątego („Von allerley Köch”), 
w którym opisano dania nazywane wtedy po polsku „potrawami”, czyli smażone 
na patelni lub zapiekane w piecu suflety, omlety, musy i gęste potrawki24. W szó
stej części zamieszczono receptury na potrawy mleczne (choć czasem, na baro
kową modłę, bez mleka), a w następnym rozdziale opisano pasztety (mięsa, ryby 
i warzywa zapiekane w cieście). Rozdział ósmy to „Wszelkiego rodzaju potra
wy z ryb”, a liczący zaledwie cztery receptury ostatni rozdział o „Różnego ro
dzaju rzeczach” to porady dotyczące konserwowania i przechowywania żywności 
oraz wyrobu sera. Opisana w tym dziele kuchnia jest przykładem sztuki kulinar
nej charakterystycznej dla południowych Niemiec, a zwłaszcza Bawarii i Austrii. 
Najlepiej widać to w rozdziałach poświęconych słodyczom i ciastom.

Zestawienie tytułów rozdziałów obu książek, mimo wielu podobieństw, nie 
jest jednak w pełni miarodajne ze względu na daleko posuniętą umowność tych 
podziałów. Dotyczy to zwłaszcza książki radziwiłłowskiej, ale i w przypadku „Ein 
Koch– Und Artzney–Buch” nie zawsze jesteśmy do końca pewni, czy mamy do 
czynienia z tytułem przepisu czy rozdziału. W tekście polskim takich niekonse
kwencji jest znacznie więcej i układ niektórych fragmentów wymyka się czasem 
precyzyjnym podziałom.

Najbardziej podobne do siebie, zarówno z punktu widzenia formalnego, jak 
i ze względu na treść, są pierwsze rozdziały obu książek, poświęcone „cukrom”, 
konfektom i konfiturom. Rozdział niemiecki obejmuje też „lecelty”, czyli pierni
ki, które w tekście polskim, oprócz jednego przypadku („Piernik wideński biały”, 
nr 22), opisano w osobnym rozdziale, zawierającym wyłącznie przepisy na pier
niki. Jeden rozdział tekstu niemieckiego często odpowiada kilku partiom książki 
radziwiłłowskiej. W tekście polskim rozdziałów jest więc nieco więcej, w wyniku 
czego klasyfikacja potraw jest bardziej rozwinięta, choć nie zawsze konsekwent
na. Niektóre z tych niekonsekwencji mogą być zresztą odbiciem wahań związa
nych z tłumaczeniem czy przeróbką tekstu niemieckiego. Dotyczy to zwłaszcza 
rozdziału „Rzeczy kuchenne”, którego tytuł przypomina niezbyt jasny „Allerley 

23 Ein Koch– Und Artzney–Buch, s. 165.
24 H. N e u n t e u f l, op. cit., s. 37.
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Köch” z książki austriackiej. Podobnie jak w wersji niemieckiej, w tekście polskim 
w rozdziale tym zamieszczono przede wszystkim przepisy na dania przypomina
jące smażone lub zapiekane potrawki, musy, suflety lub omlety zwane w książce 
radziwiłłowskiej po prostu „potrawami”. Zapewne z powodu niezrozumienia tak 
samego niemieckiego tytułu, jak jego funkcji, w tekście polskim wyraźnie zazna
cza się wahanie, czy „Rzeczy kuchenne” to tytuł jednego z rozdziałów, czy całej 
części książki.

Samo podobieństwo struktury i tytułów rozdziałów nie dowodzi jednak związ
ku między obu tekstami. Zastosowana klasyfikacja wskazuje na główne działy ów
czesnej kuchni, w której w XVII w. zachwycano się smakowymi, konserwującymi, 
ozdobnymi i leczniczymi właściwościami cukru, rozwijano elitarną sztukę „pasz
tetnictwa” i ceniono delikatność duszonych mięs, potrawek i musów. W książkach 
kucharskich wydawanych w krajach katolickich zwykle wyodrębniano i rozbudo
wywano rozdziały poświęcone potrawom rybnym i w ogóle daniom postnym.

O tym, że autor omawianego manuskryptu sięgał do pierwszej austriackiej 
książki kucharskiej świadczą zamieszczone w obu tekstach receptury. Liczne 
przepisy z „Mody bardzo dobrej...” przypominają opisy potraw z książki z Grazu. 
Mimo to uznajemy nasz rękopis za tekst oryginalny, a świadczy o tym choćby fakt, 
że receptury z dworu Radziwiłłów są przeszło dwa razy liczniejsze od przepisów 
austriackich. Poza tym powtarzanie modnych typów potraw, czy opisywanie dań 
o 0tych samych nazwach, było w XVII w. szeroko rozpowszechnione, a nowych, 
zupełnie oryginalnych tekstów kulinarnych powstawało wówczas niewiele i nie za
wsze cieszyły się taką sławą i uznaniem, jak ich czasem popularniejsze przeróbki. 

Autor „Mody bardzo dobrej...” szczególnie chętnie czerpał z tekstu „Ein 
Koch– Und Artzney–Buch” przy opisie ciast i słodyczy. Receptura na „Pączki 
migdałowe” jest kopią przepisu „Mandel–Krapffen zu machen”, a „Drugie pączki 
migdałowe” to „Andere Mandel–Krapffen in dem Schmaltz gebachen”. „Pączki 
workowe” to z kolei „Sack–Kuchen zu machen”. Najważniejsze chyba, bo wprost 
w polskim tekście wyrażone odwołanie do oryginalnej receptury znajdujemy 
w przepisie na „Pączki strykowe albo puszkowe z migdałów” (nr 127). Autor wersji 
polskiej zaznaczył, że pączki należy wypiekać „z przedniej mąki pszennej”, choć 
„w niemczyźnie jest, że krochmalnej”. Nieufność radziwiłłowskiego sługi wzbu
dził austriacki przepis „Spritz–Krapffen von Mandel”, w którym rzeczywiście za
leca się używanie krochmalu, „Krafft–Mehl” (wyrabianego wówczas ze zboża lub 
warzyw). Polski tytuł nie zawsze ułatwia odnalezienie austriackiego pierwowzoru, 
np. „Piernik wideński biały” to swobodne tłumaczenie tytułu receptury „Springerl 
zu machen” 25. 

Prawie dosłowną kopią tekstu niemieckiegos („Rosmarin–Süppel”) jest także 
krótki przepis na „Polewkę rozmarynową” (nr 84). Następująca po nim receptura 
na „Polewkę goździkową” odwołuje się raczej do polskiego opisu polewki rozma

25 Ein Koch– Und Artzney–Buch, s. 4, 41.
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rynowej, a nie do tekstu niemieckiego, który jest tylko streszczeniem poprzedniego 
przepisu. Do tekstu „Ein Koch– und Artzney–Buch” nawiązują także przepisy na 
dania ze szczupaka. Dotyczy to zwłaszcza słynnego w całej Europie przepisu na 
„Szczupaka po polsku” (nr 86) — „Ein Hechten in einer Polnischen Suppen” oraz 
kilku kolejnych receptur na tę tak cenioną w kuchni staropolskiej rybę (nr 86, 90, 
91). 

Nawiązywanie do tekstu niemieckiego nie zawsze oznacza dosłowne tłuma
czenie. Przepisy polskie są często krótsze, przy czym sam początek receptury jest 
zwykle tłumaczony najdokładniej. Wskazaliśmy tylko najbardziej widoczne i ewi
dentne przykłady takich zapożyczeń, których w polskim tekście jest więcej, z regu
ły jednak nie są one dosłowne i stanowią raczej przeróbkę receptur z Grazu. 

Większość przepisów z pierwszej austriackiej książki kucharskiej skopio
wano potem w wydanej po raz pierwszy w 1697 r. i wielokrotnie wznawianej 
w następnym stuleciu słynnej książce kucharskiej „Freywillig auffgesprungenen 
Granat–Apffel”, która swą sławę zawdzięczała przede wszystkim wysoko urodzo
nej autorce, księżnie Marii Eleonorze Rozalii26. W ten sposób powstaje co prawda 
wątpliwość, czy autor rękopisu zachowanego w Archiwum Radziwiłłów nie korzy
stał raczej z któregoś z wydań dzieła księżny, co mogłoby podważyć siedemnasto
wieczną datację naszego rękopisu. Bezsporny pozostaje fakt, że tekst polski musiał 
powstać po roku 1686, a datowanie znajdujących się na papierze znaków wod
nych na lata 1686–1688 dodatkowo podkreśla znaczenie tej daty. Teoretycznie, 
jak wskazywaliśmy wcześniej, było możliwe, że zakupiony w latach osiemdziesią
tych papier wykorzystano wiele lat później. Autor naszych receptur mógł sięgnąć 
do któregoś z wczesnych wydań „Freywillig aufgesprungener Granat–Apffel”. 
Księżna na Troppau, oprócz „Szczupaka po polsku”, opisała także przygotowy
wanego na polską modłę łososia27, którego próżno by jednak szukać zarówno 
w książce z Grazu, jak w tekście polskim, choć powinien chyba przyciągnąć uwagę 
naszego autora. 

Wśród różnic najciekawsze są te, z którymi są związane pewne wahania czy 
nawet błędy autora tekstu polskiego. Jeden z nich dotyczy wspomnianego już nie
porozumienia z tłumaczeniem tytułu rozdziału „Von allerley Köch”, co kuchmistrz 

26 H. N o t a k e r, op. cit., s. 273–274; A. W u r m, Translatorische Wirkung. Ein Beitrag zum 
Verständnis von Übersetzungsgeschichte als Kulturgeschichte am Beispiel von deutschen Über
setzungen französischer Kochbücher in der Frühen Neuzeit, „Saarbrücker Beiträge zur Sprach– und 
Translationswissenschaft”, t. XVII, 2008, s. 188–189, Anhang, s. 287–288, online: http://scidok.sulb.
uni–saarland.de/volltexte/2008/1254; E l e o n o r a  M a r i a  R o s a l i a,  H e r z o g i n  z u  T r o p  p a u 
u n d  J ä g e r n d o r f, Ein gantz neues und nutzbahres Koch–Buch, Wien 1697; seria kolejnych wydań 
jest znana przede wszystkim jako Freywillig aufgesprungener Granat–Apffel des Christlichen Sa
maritans (1699, 1701, 1704, 1708, 1709, 1710, 1717, 1720, 1724, 1727, 1729, 1731, 1738, 1741, 
1752, 1754, 1863). 

27 Frischen Lachs in der Pohlnischen suppe — Freywillig aufgesprungener Granat–Apffel des 
Christlichen Samaritans, Leipzig 1709, s. 555.
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Radziwiłłów oddał jako „Rzeczy kuchenne”. W rezultacie nie był on pewien, czy 
sformułowanie to odnosi się do jednego rozdziału, czy do prawie całej książki 
(oprócz słodyczy i konfitur). Eleonora Maria Rozalia wyraźnie uściśliła ten tytuł, 
który w jej tekście brzmi już „Von allerley koch– und muß”28. Księżna zwraca więc 
czytelnikowi uwagę, że rozdział ten dotyczy nie „rzeczy kuchennych” w ogóle, ale 
tzw. „potraw” (potrawek), czyli różnego rodzaju musów i sufletów. Najwyraźniej 
autor tekstu polskiego nie znał tego uściślenia. 

Rozstrzygający wydaje się argument dotyczący cytowanej już uwagi polskie
go kuchmistrza, że mimo zalecenia autora niemieckiego („w niemczyźnie jest, że 
krochmalnej”), zalecał wypiek pączków „z przedniej mąki pszennej” (nr 127). 
Tekst z zaleceniem użycia mąki krochmalnej znajduje się tylko w „Ein Koch– Und 
Artzney–Buch”, podczas gdy księżna Eleonora zdążyła już poprawić uznaną za 
pomyłkę wskazówkę autora książki z Grazu29.

Pierwsza austriacka książka kucharska stanowiła ważne źródło natchnienia dla 
radziwiłłowskiego autora, który — inspirując się jej przepisami, przerabiając je 
i kopiując — zachował jednak oryginalny, polski charakter dzieła.

NOWY OBRAZ KUCHNI STAROPOLSKIEJ?

„Moda bardzo dobra...” to tekst niezwykły, unikalny i jedyny w swoim ro
dzaju. Obok wspomnianego „Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego 
z 1682 r. jest jedynym obszernym i szczegółowym polskim tekstem kulinarnym 
z XVII w. 

Oparcie prawie całej dotychczasowej wiedzy o dawnej sztuce kulinarnej na 
jednym tekście prowadzi do poruszania się w zaklętym kręgu specyficznego ty
pu kuchni, ograniczonego zestawu potraw i wreszcie jednego, indywidualnego 
typu języka. „Compendium ferculorum” ciągle kryje przed nami wiele tajemnic. 
Niektóre terminy użyte przez Czernieckiego znamy tylko z jego dzieła. W 1783 r. 
zostały one niezbyt precyzyjnie wyjaśnione przez Wojciecha Wielądka, a później 
powtórzone przez Samuela Bogumiła Lindego30.

„Moda bardzo dobra...” zawiera około 25% więcej tekstu, niż dzieło kuchmi
strza Lubomirskich. Przepisy zamieszczone w książce radziwiłłowskiej są zwykle 
znacznie obszerniejsze i bardziej szczegółowe od receptur Czernieckiego. Choć na 

28 Cf. np. wybór przepisów z opracowaniem: Ein neues und nutzbahres Koch–Buch, wyd. 
W. F i s c h e r, Rosenheim 1976, s. 38.

29 Freywillig aufgesprungener Granat–Apffel des Christlichen Samaritans, Leipzig 1709, s. 515. 
30 Słownik kuchenny i spiżarniany. Wykład porządkiem alfabetycznym słów do kuchni i spiżarni 

używanych, [w:] W. W i e l ą d k o, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodar
stwem, t. II, Warszawa 1783, s. 429–458; J. D u m a n o w s k i, O lekturze i edycji dawnych książek 
kucharskich, „Wiek Oświecenia”, t. XXVII, 2011, (w druku).
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kartach omawianego rękopisu natrafiamy także na krótkie, zdawkowe wskazów
ki31, nawiązujące do tekstu poprzedniej receptury, większość przepisów zawiera 
dość staranny opis kolejnych procedur kulinarnych. Jedną z najważniejszych róż
nic, w porównaniu z tekstem Czernieckiego, jest częstsze odwoływanie się do miar 
i proporcji. Autor książki radziwiłłowskiej szczególnie często i dokładnie podaje 
miary w przypadku receptur na słodycze, zwłaszcza lecznicze „konfekty” przy
gotowywane z zastygłego syropu oraz różnych ziół i korzeni. W innych przepi
sach przewiduje on różne odstępstwa od normy i wielość możliwych wariantów. 
W przepisie „Chleb na wety” (nr 152), po dokładnym określeniu ilości wszystkich 
składników, autor zaznaczył, że zasadniczym celem tej receptury jest przygotowa
nie takiego słodko–korzennego wypieku, który z wyglądu byłby bardzo podobny 
do chleba razowego. Użyte przyprawy miały przede wszystkim nadać ciastu odpo
wiedni kolor i ich dawkowanie musiało być podporządkowane temu właśnie celo
wi — „wszakże nie pod wagę bierze się korzenie”.

Opisane w rękopisie receptury obfitują w praktyczne porady, których próżno 
by szukać w dziele Czernieckiego. Świadczą one o wyraźnie użytkowym charak
terze tekstu, a różne rady, ostrzeżenia i zwracanie uwagi na dobór produktów, po
trzebę korygowania miar i procedur dowodzą doświadczenia autora i umiejętności 
przewidywania problemów pojawiających się w czasie przygotowywania potraw. 
Autor radził więc np. zaopatrywać się w cytryny przywożone z Włoch pod koniec 
października, a odpowiednie stężenie zasolenia wody sprawdzać przez wrzucanie 
do niej świeżych jaj, które powinny pływać w roztworze. W przepisie na „Drugie 
biszkokty z migdałów” (nr 149) zalecał dokładnie i długo rozcierać ciasto „bo
by się to krupiło”. Opisując „Osobliwej dobroci biszkokty na formach” (nr 150), 
ostrzegał z kolei przed szybkim twardnieniem ciasta, a w innych recepturach zwra
cał uwagę na takie szczegóły, jak rozmiar papieru, na którym piecze się ciasto, 
sposób nakładania żaru, odłuszczania grochu, czyszczenia garnków, rozbiór mięsa, 
sposoby smażenia oraz gotowania, czas podania potrawy itd. W przepisie zatytu
łowanym „Recepta na chleb amburski” (nr 307) podkreślono z naciskiem, że jajka 
należy ubijać przez całą godzinę. Co więcej, należało je koniecznie „wszytko na 
jednę stronę ubijać, nie przestawając, żeby im nie dać zwodnieć”. Praktycznym 
rozwiązaniem tego problemu było zmienianie się osób ubijających jajka („ale się 
mogą na to odmieniać, żeby nie wszytek jeden ubijał”). 

Rękopis radziwiłłowski w dużej mierze dotyczy działów sztuki kulinarnej, 
które Czerniecki traktuje jako drugorzędne. Dotyczy to zwłaszcza sztuki cukier
niczej i pieczenia ciast. W tekście manuskryptu receptury na słodycze, ciasta i de
sery, oprócz początkowej części zatytułowanej „Moda bardzo dobra smażenia róż
nych konfektów i innych słodkości”, znalazły się także w kolejnych rozdziałach 
opisujących torty, ciasta pieczone i smażone, pierniki i kołacze, biszkopty, polewki 

31 Np. Potrawa ryżowa, Potrawa tej podobna, Polewka gwoździkowa, Polewka mleczna (nr 62–
63, 85, 181).
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i wreszcie rozproszone w ostatniej, dopisanej później części rękopisu. Nie licząc 
tych dopisków, ciastom i słodyczom poświęcono w całości lub choćby częściowo 
aż osiem z trzynastu rozdziałów. Biorąc pod uwagę podkreślaną już wyżej wy
jątkową dokładność tych właśnie receptur, oznacza to, że przyrost naszej wiedzy 
w tej dziedzinie staropolskiej sztuki kulinarnej jest ogromny.

Kuchnia opisana w książce radziwiłłowskiej jest z jednej strony podobna, 
a z drugiej różna od kuchni Czernieckiego. Niewątpliwie w obu przypadkach ma
my do czynienia z barokowym stylem kuchni, charakteryzującym się upodoba
niem do wyrazistych, ostrych i kontrastowo dobieranych smaków oraz stosowa
niem efektów wizualnej i smakowej iluzji. Ponieważ w „Modzie bardzo dobrej...” 
dużo miejsca poświęcono deserom i ciastom, tego rodzaju estetyka uwidocznia się 
zwłaszcza w przepisach na słodycze. Autor z upodobaniem łączył cukier z ostrym, 
palącym smakiem i wyrazistym aromatem egzotycznych przypraw. Szczególne 
miejsce zajmował tu imbir, z którym spotykamy się już w drugim przepisie książ
ki („Imbier pieczony”), opisującym rodzaj cukierków z zastygłego i przypieczo
nego syropu zmieszanego z białym imbirem w proszku. Imbir pojawia się także 
w przepisach na „Past cesarski”, „Cukier na piersi”, „Strucle na żołądek” i „Śliwy 
w drugi sposób sucho” (nr 10, 9, 20 i 32). Past oznacza tu pasztet, jak z baroko
wym upodobaniem do iluzji i maskarady nazywano bloki cukrowe wypełnione 
zestawami ostrych przypraw i ziół. Taki cukrowy „pasztet” wyrabiano z imbiru, 
cynamonu, goździków, kwiatu muszkatołowego z dodatkiem wódki cynamonowej, 
różanej lub szałwiowej, całość zatapiając w masie cukrowej. Te i inne korzenie 
dodawano do całego szeregu „cukrów”, konfektów i słodkich wypieków. Oprócz 
znanych nam dobrze pierników, połączenie słodkiego z ostrym jest w tekście pod
stawą smaku tzw. leceltów i żelceltów, morszeli, niektórych ciast biszkoptowych, 
sucharków i bloków z masy owocowej zwanych „serami” lub „pierniczkami”.

Cukier jako konserwant otwierał przed barokowymi artystami kuchni nowe 
możliwości. Oprócz iluzji smakowej, konstruowania skomplikowanych fuzji sma
ków i tworzenia zaskakujących doznań sensorycznych, umożliwiał nowe doznania 
wizualne. Ich odbiorcy, traktujący cukier jako nowość, lekarstwo i ozdobę, ceniący 
właśnie iluzję, zaskoczenie i koncept, byli na takie walory słodyczy szczególnie 
wrażliwi. Wrażliwość tę potęgował fakt krótkiej, sezonowej dostępności owoców 
i ciągle mało znane konserwujące właściwości cukru. Doskonałym przykładem 
jest tu receptura na „Śliwy sucho” (nr 31), zawierająca opis pracochłonnego skleja
nia śliwek w syropie „aże będzie kłąb wielki podługowaty na kształt wielkiej jakiej 
śliwy”. Przymocowana do niej gałązka z liśćmi miała jeszcze wzmacniać wraże
nie, że mamy do czynienia z jednym wielkim owocem. Misternie skonstruowana 
wielka śliwa, choć podsuszona i oblepiona cukrem, naszym przodkom — przy
zwyczajonym do twardych suszów owocowych — musiała się wydawać owocem 
świeżym i niezwykłym.

Podobną dbałość o efekt wizualnej iluzji możemy zauważyć np. w dwóch 
przepisach na „Syr z pigw”, całej serii receptur na „kaszę” z pigw, jaj, migdałów, 
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chleba, bułek, koguta, raków, jabłek, nerek czy mózgu. W większości przepisów 
na najróżniejsze rodzaje „kaszy”, kasza nie pojawiała się w ogóle, jednak wszyst
kie opisane w nich potrawy przypominały ją wyglądem, konsystencją i fakturą. 
Z siekanego i roztartego mięsa, jajek, migdałów czy chleba z różnymi dodatkami 
i nieodłączną wódką różaną przyrządzano dosyć gęste ciasto, które następnie go
towano lub pieczono. Zasiadający za stołem biesiadnik, który otrzymywał „Kaszę 
żemelkową” (z bułek „żemelek”), „Kaszę z mózgu”, „Kaszę nerkową” czy nie
winnie już zgoła zapowiadającą się „Kaszę wyborną” (nr 229, 230, 228 i 231), 
nie był do końca pewien, co naprawdę znajduje się na jego talerzu. By się o tym 
przekonać, musiał zacząć jeść i uruchomić całą pamięć swego smaku, by odkryć, 
że kasza jest z raków, bułki czy nerek. Jednak nie odkrycie prawdziwego smaku 
i składu potrawy było tu najważniejsze. Zgodnie z barokową estetyką najbardziej 
ceniono te chwile niepewności, iluzję, która atakowała nie tylko oczy, ale i smak. 
Identyfikacja potrawy nie była przy tym prosta, gdyż w przepisach na oryginalną 
kaszę czy inne specjały głównym celem barokowego kuchmistrza była zmiana, 
komplikacja i ukrycie pierwotnego smaku potrawy.

Opisy dań mięsnych i rybnych, a także polewek i potrawek, potwierdza
ją z kolei główną cechę stylu kuchni staropolskiej, tak rzucającą się w oczy 
u Czernieckiego: ostry, palący smak, będący efektem obfitego szafowania egzo
tycznymi przyprawami i łączenia wielu z nich w jednym przepisie. Na kartach 
„Mody bardzo dobrej...” nieco rzadziej niż w „Compendium ferculorum” pojawia 
się szafran, co jest efektem znacznie większego udziału słodyczy w tym zbiorze. 
Tę luksusową przyprawę radziwiłłowski kuchmistrz radził stosować do sosów, po
traw z drobiu i dzikiego ptactwa oraz dań rybnych. Szafran często występował 
także we wspominanych wyżej recepturach na fałszywą „kaszę” z różnych składni
ków, w niektórych ciastach, polewkach i pierogach. 

Z innych ostrych przypraw najczęściej odnotowywano pieprz, imbir, cynamon 
oraz gałkę i kwiat muszkatołowy. Cynamon, często wymieniany przez autora w re
cepturach na słodycze i torty owocowe, pojawiał się poza tym w przepisach na 
torty słone i pasztety, owocowe i słodko–ostre potrawki, sosy do drobiu, dzikiego 
ptactwa i ozorów. Pieprz pojawia się w recepturach na pierniki i jest najczęściej 
stosowaną przyprawą w potrawach mięsnych i rybnych, a także w pasztetach oraz 
słonych „tortach”. Imbir, często wzmiankowany w opisach słodyczy, występu
je przede wszystkim w przepisach na dania z ryb, a także w potrawkach, sosach 
i „tortach” słodkich. Z kwiatem i gałką muszkatołową spotykamy się szczególnie 
często przy opisie słodyczy oraz polewek, sosów, tortów i drobiu, a nieco rzadziej 
— ryb. Z kolei goździki, często wymieniane w recepturach na słodycze, zalecane 
są także w recepturach na sosy, ryby i pasztety. 

Katalog opisywanych w rękopisie przypraw jest znacznie szerszy i obejmu
je także pieprz długi, pieprz kubebę, rozmaryn, anyż, koriander (kolendrę) i inne. 
O wiele większe znaczenie smakowe mają jednak inne dodatki stosowane jako 
przyprawy, przede wszystkim wino, cukier, migdały, cytryny, limonki, a także 
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skórki cytrynowe i pomarańczowe, rodzynki, wódka różana i ocet. Łączone w róż
nych, skomplikowanych i wymyślnych kompozycjach z ostrymi przyprawami 
egzotycznymi, nadawały staropolskiej kuchni charakterystyczny smak, oparty na 
łączeniu ostrego, kwaśnego i słodkiego, przekraczaniu nieutrwalonych jeszcze gra
nic między słodkim a słonym oraz wzmacnianiu doznań smakowych przez silne 
aromaty róży, migdałów i cytrusów. 

Cukier, traktowany często jako główny składnik całej serii słodyczy, używany 
jest w naszym zbiorze przepisów także jako przyprawa. Autor radzi więc dodawać 
go do potrawek, np. ryżowej, migdałowej, jabłkowej czy pigwowej, dań z jaj, ale 
także raków, drobiu, dzikiego ptactwa, a zwłaszcza do ryb. Przypomina to dosyć 
wyraźnie styl kuchni opisanej w „Compendium ferculorum”, gdzie cukier był do
dawany, oprócz ciast, tortów i nielicznych słodyczy, dokładnie do tych samych 
potraw, co w „Modzie bardzo dobrej...”. Cechą charakterystyczną jest tu praw
dziwa fascynacja cukrem, widoczna zarówno w przepisach na słodycze w naszym 
rozumieniu tego słowa, jak i na słodkie i słone ciasta, pasztety, mięsa, polewki czy 
ryby. 

Jest to wyraźny relikt kuchni średniowiecznej, w której cukier był przede 
wszystkim przyprawą dodawaną na równi z pieprzem czy szafranem właśnie do 
mięs i ryb. W Europie popularność cukru jako przyprawy używanej razem z solą, 
szafranem, imbirem, cynamonem i pieprzem osiągnęła swój szczyt w XVI w. Wraz 
ze zwiększaniem się jego podaży (choć niekoniecznie w jej wyniku) stopniowo 
zmieniała się funkcja cukru32. W XVI w. uważano, że właściwie nie ma potraw 
i produktów, do których nie mógłby być dodawany. Jako uniwersalna przyprawa 
zrównał się wtedy z solą i prawie całkowicie wyparł z kuchni elitarnej tak ceniony 
wcześniej miód33. W „Kucharzu francuskim” („Le cuisinier françois”) z 1651 r., 
biblii kucharzy w całej siedemnastowiecznej Europie, miód nie pojawia się ani 
razu. Co zaskakujące, zupełnie go nie ma w innym słynnym dziele de la Varenne’a 
— „Konfiturniku francuskim” („Le confiturier françois”) z roku 1660 i tylko dwa 
razy występuje w „Pasztetniku francuskim” („Le patissier françois”) z 1653 r.34

Wbrew potocznym wyobrażeniom dotyczącym kuchni tradycyjnej, w staro
polskich książkach kucharskich miód i potrawy przyrządzane z jego dodatkiem 
pojawiają się rzadko. Prawie w ogóle nie ma go w dziele Czernieckiego. Autor 
wymienia co prawda miód w „Memoriale”, a później opisuje rodzaj czosnkowo–
miodowego gąszczu do kapłona i podaje dwa przepisy na ciasto postne „zyngowa
ne” (tzn. polewane) miodem. W dwóch ostatnich przypadkach stwierdza jednak, że 

32 S. W. M i n t z, Sweetness and power. The Place of Sugar in Modern History, New York 1986, 
s. 86–87.

33 T. S. P e t e r s o n, The Cookbook That Changed the World: The Origins of Modern Cuisine, 
Stroud 2006, s. 18–19.

34 La Varenne’s Cookery: The French Cook, The French Pastry Chef, The French Confectioner, 
tłum. i komentarze T. S c u l l y, Totnes 2006, s. 380, 479.
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„mogą też te wszytkie ciasta być przez miodu”. Na uwagę zasługuje fakt, że użycie 
miodu do ciasta w „Compendium ferculorum” jest identyczne jak w „Pasztetniku 
francuskim”, gdzie autor wyraźnie stwierdził, że „pozłotę” do ciast z żółtek w cza
sie postu można zastąpić przez użycie szafranu, ikry szczupaka lub właśnie mio
du35. Miód jest zatem tylko zamiennikiem normalnie stosowanych składników. 

W rezultacie, mimo upodobania do smaku słodkiego, miód jest w pierwszej 
opublikowanej polskiej książce kucharskiej składnikiem zupełnie marginalnym. 
Nieco częściej pojawia się w rękopisie radziwiłłowskim. Wzmiankowany jest nie
spełna dziesięć razy, z czego trzy to tylko charakterystyczne porównania cukru 
z miodem, poglądowe rady dotyczące sposobów przyrządzania syropu z cukru 
(np. „zwarz cukier, aby gęstej nieco był niż miód przetapiany”). Miód jest więc 
tu czymś znanym powszechniej niż cukier, ten ostatni jest jednak postrzegany ja
ko produkt bardziej ceniony, elitarny i dużo lepiej nadający się do celów kulinar
nych. Kilka kolejnych wzmianek dotyczy warunkowego zastąpienia cukru przez 
miód, który jako istotny składnik receptur pojawia się tylko w przepisach „Róża 
w miedzie”, „Konfekt dobry na paraliż i zawrócenie głowy”, „Cytryny w cukrze 
i miedzie”, „Pierniczki przednie z cukru i miodu” i w weterynaryjnej poradzie 
„Kiedy koń płacze” (nr 42, 49, 51, 142 i 363). Miód był zwykle niezbędnym skład
nikiem musztardy uważanej za dodatek niezwykły i wyrafinowany. Prawie zawsze 
jednak występował obok cukru i wydaje się, że był (o ile w ogóle się pojawiał) 
głównie uzupełnieniem, dodatkiem do cukru — jedynego godnego zaufania źródła 
słodyczy.

Prawdziwa euforia wobec cukru i marginalizowanie roli miodu, co ze skromne
go polskiego materiału przebija tylko częściowo, to zjawiska ogólnoeuropejskie36. 
Cukier powszechnie uważano za znacznie zdrowszy od miodu; średniowieczna 
i nowożytna dietetyka widziała w nim przede wszystkim środek ułatwiający tra
wienie. Z tego powodu w tradycji europejskiej i chrześcijańskiej został uznany za 
pokarm postny. Nieznany w starożytności klasycznej i będącej podstawą chrześci
jańskiej nauki o poście dietetyce humoralnej, cukier został ostatecznie zakwalifiko
wany do pokarmów postnych przez św. Tomasza z Akwinu37. Autorytet Akwiniaty 
przesądził, że powszechne w XIII w. postrzeganie cukru jako lekarstwa nie zosta
ło później — gdy stawał się on kolejno: ozdobą, przyprawą, konserwantem, sub
stancją słodzącą i wreszcie po prostu jedzeniem — zakwestionowane. Wyłączenie 
cukru z surowych postnych zakazów i ograniczeń oznaczało, że zwłaszcza w kra
jach katolickich odgrywał on szczególną rolę — akceptowanego w poście luksusu 

35 S. C z e r n i e c k i, op. cit., s. 128, 171–172; F. P. d e  l a  Va r e n n e, Le patissier françois, 
Paris 1653, s. 11–12.

36 A. C a p a t t i, M. M o n t a n a r i, Italian Cuisine. A Cultural History, tłum. A. O’ H e a l y, New 
York 2003, s. 96–97.

37 T. R i c h a r d s o n, Sweets. A History of Candy, New York 2003, s. 147–148.
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i przyjemności, produktu, który umożliwiał tworzenie wyrafinowanych dań kuchni 
postnej.

Post, który w Polsce i krajach północnych przybrał szczególnie surową formę, 
był jednym z najważniejszych czynników kształtujących kuchnię i zwyczaje ży
wieniowe katolików38. Najbardziej rozwiniętym działem kuchni staropolskiej były 
potrawy z ryb słodkowodnych. Polski post, znacznie surowszy niż w południo
wych Niemczech, we Francji czy Włoszech, był zresztą bardziej polski (Ieiunium 
Polonicum) niż katolicki39, a wynikającą z niego kulinarną specjalizację dostrze
gano i doceniano w całej Europie. Większość polskich potraw, znanych i serwo
wanych w innych krajach, to głównie przyprawiane na ostro i kwaśno gotowane 
ryby (najbardziej znanym przepisem jest „Szczupak po polsku”, opisywany już od 
XV w.). Długie okresy postu i związanego z nim (nawet wśród elit) głodu rodziły 
reakcję w postaci upodobania do potraw mięsnych i tłuszczu. Wobec zakorzenionej 
w kulturowych i religijnych tabu niechęci do wieprzowiny szczególną rolę odgry
wał tu tuczony drób (kapłony i gęsi) oraz tzw. skopowina (mięso z kastrowanych, 
tuczonych baranów).

W „Compendium ferculorum” liczący sto przepisów rozdział o daniach ryb
nych został przedstawiony jako jeden z trzech podstawowych działów sztuki ku
linarnej. Czerniecki hołdował tradycyjnym, bardzo surowym wymogom dotyczą
cym postu i w pełni przestrzegał zakazu spożywania nie tylko mięsa, ale także jaj, 
masła, mleka i sera. Z podobnym i konsekwentnym rozróżnianiem potraw post
nych od mięsnych spotykamy się także w „Modzie bardzo dobrej...”. W przepisie 
na „Szczupaka w słoninie” (nr 97) autor radził więc w wersji postnej zastąpienie 
słoniny białym chlebem, a zamiast wywaru mięsnego zalecał użycie polewki gro
chowej. W serii przepisów wyraźnie oznaczonych jako postne brak nie tylko mięsa 
i słoniny, lecz także nabiału i jaj. Jednocześnie w recepturach postnych szczególnie 
wyraźnie widać wysiłek kucharza, by — mimo skrupulatnego przestrzegania reli
gijnych ograniczeń — przygotować potrawę nie tylko smaczną, ale i wyrafinowa
ną40. Przy potrawach postnych chętnie uciekano się do barokowego efektu iluzji. 
„Kiszki postne” oraz „Cielęcina postna” (nr 101, 102 i 315) były przygotowywa
ne ze szczupaka, przy czym zasadniczy wysiłek kucharza polegał na nadaniu tym 
potrawom wyglądu dań mięsnych. W pierwszym z przepisów wskazano jeszcze 
na możliwość przyrządzania kiełbasek ze szczupaka, a wszystkie mięsnopodobne 
wyroby służyły z kolei do przygotowania postnego pasztetu, w którym starannie 
układano obok siebie rybne „kiszki”, „kiełbasy” i „cielęcinę”. W przepisach na 

38 J. K r a c i k, Post po staropolsku, „Nasza Przeszłość”, t. LXXV, 1991, s. 65–90. 
39 Do takiego wniosku dochodzili także zagorzali obrońcy „polskiego postu”, np. T. M ł o 

d z i a n o w s k i, Kazania i homilyie na niedziele doroczne, t. III, Poznań 1681, s. 280.
40 J. D u m a n o w s k i,  Smak wesela. Uczty weselne w Polsce XVII–XVIII w., [w:] Amor Polonus, 

czyli miłość Polaków, red. T. G r z y b k o w s k a, D. Wa l a w e n d e r – M u s z, Z. Ż y g u l s k i, t. II, 
Warszawa 2010, s. 105–127.
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„Biankę postną”, „Polewkę postną” i „Barszcz postny” (nr 310–312) zakazane 
w czasie postu mleko zastępowano mleczkiem makowym lub migdałowym. Do 
postnego barszczu przyrządzano nawet specjalne postne jaja, z białkami z zagęsz
czonego mąką białego barszczu i żółtkami z barszczu z szafranem, cynamonem, 
pieprzem, rodzynkami i siekanym szczupakiem.

Zabiegi takie były charakterystyczną cechą połączenia kuchni zarazem postnej 
i elitarnej z barokową wrażliwością. Najbardziej luksusowy dział kuchni postnej 
stanowiły jednak potrawy rybne, które w radziwiłłowskiej książce kucharskiej są 
reprezentowane przede wszystkim przez dania ze szczupaka oraz — w dużo mniej
szym stopniu — karpia i węgorza. Do dań postnych nie aspirują z kolei wielo
krotnie w książce opisywane raki, które zawsze przyrządzano z dodatkiem masła, 
mleka, śmietany lub jaj. Popularne w „Compendium ferculorum” ślimaki w na
szym rękopisie występują tylko raz. Gotowane w wywarze z mięsa, również nie 
spełniały wymogów postu. W przeciwieństwie do dzieła Czernieckiego, kucharz 
Radziwiłłów nie zamieścił w swym zbiorze przepisów na potrawy z żółwi i ostryg. 
Próżno by w nim też było szukać trufli, topinamburu czy kaparów. „Moda bardzo 
dobra...”, opisując kuchnię elitarną, w swoim stylu podobną do sztuki kulinarnej 
Czernieckiego, przedstawia jednak styl bardziej swojski, w nieco mniejszym stop
niu opierający się na egzotycznych, rzadkich składnikach, a częściej sięgający do 
produktów lokalnych, jak owoce, w tym ich różne odmiany, ber (włośnica ber, 
roślina zbożowa podobna do prosa), bez czarny, barszcz zwyczajny, berberys, czy 
grzybień biały.

Mimo częstego sięgania po wzory obce, zwłaszcza południowoniemieckie, 
ale także francuskie, włoskie i hiszpańskie, w „Modzie bardzo dobrej...” opisano 
liczne dania uznawane za klasykę kuchni polskiej, w szczególności potrawy z ryb 
i raków, pierogi, żur, polewkę z zielonego barszczu, bigos (bez kapusty), kaszę czy 
też tzw. „sery” z pigw i jabłek. Książka radziwiłłowska opisuje przede wszystkim 
kuchnię magnacką, w dużej mierze kosmopolityczną. W zamieszczonych w niej 
recepturach widać jednak także wyraźne cechy (ówczesnej, a nie dzisiejszej) kuch
ni polskiej: upodobanie do ostrych przypraw, dań rybnych i drobiu, łączenie sma
ków kwaśnych i ostrych ze słodkimi itd. Mimo naszej bardzo ograniczonej wiedzy 
o dawnych kuchniach regionalnych41, na jej kartach możemy też dostrzec pew
ne cechy kuchni z ziem północno–wschodnich: Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i Podlasia (pierogi, wspomniane „sery” owocowe czy zwłaszcza — będąca przod
kiem babki ziemniaczanej — baba grochowa). Przechowywana w Archiwum 
Radziwiłłów książka kucharska służyła zapewne kuchmistrzom i cukiernikom 
z dworów w Nieświeżu, Białej i innych rezydencji Radziwiłłów. Bardziej swojski, 
praktyczny i użytkowy charakter receptur to kolejny przykład atrakcyjności i nie
zwykłości tekstu, spisanego zaledwie kilka lat po ukazaniu się drukiem najstarszej 
polskiej książki kucharskiej. 

41 J. D u m a n o w s k i, Smak i tożsamość, s. 306–320.
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Podobnie jak u Czernieckiego, w radziwiłłowskiej książce kucharskiej margi
nalną rolę odgrywa wieprzowina. Oprócz użycia jej jako tłuszczu (słoniny, sadła, 
smalcu) oraz sięgania po wieprzowe kiszki, z opisem osobnej potrawy z wieprzowi
ny spotykamy się w tekście zaledwie dwa razy („Nadzienie do prosięcia z kapusty”, 
nr 259 i „Głowa wieprzowa”, nr 275). Wśród późniejszych dopisków odnajdujemy 
jeszcze dwie receptury na słoninę (nr 332, 333), trudno jednak uznać je za przykła
dy samodzielnych dań. Opisane w naszym zbiorze kiełbasy i kiszki przyrządzano 
głównie z kapłonów, cielęciny, a nawet ryb. Niechęć do wieprzowiny, uważanej za 
pośledni, niegodny elity i niezdrowy rodzaj mięsa, była w nowożytnej kuchni sze
roko rozpowszechniona i w różny sposób uzasadniana. Spotykamy się z nią także 
w znanej naszemu autorowi „Ein Koch– Und Artzney–Buch”42. Wieprzowina by
ła „nieczysta”, powszechnie obawiano się związanych z jej spożywaniem chorób, 
nieufnie traktowała ją także ówczesna dietetyka humoralna. Łączenie twierdzenia 
o szkodliwości dla zdrowia z jednoczesnym przekonaniem o jej społecznej niż
szości jest szeroko udokumentowane w dawnych pismach dietetycznych i litera
turze kulinarnej43. Wieprzowinę uznawano za zbyt pospolitą, banalną i prostacką 
dla przedstawicieli elit, nie była więc godna odnotowania w opisujących elegancką 
kuchnię dawnych książkach kucharskich. Jednocześnie jej udział, podobnie jak in
nych rodzajów mięsa, w wyżywieniu niższych warstw społecznych był niewielki. 
Popularne wyobrażenie o kuchni „staropolskiej” jako opartej na potrawach z wie
przowiny, dotyczy tak naprawdę wieków XIX i XX. Ślady powolnego zwiększania 
się jej roli kulinarnej obserwujemy zresztą już w XVIII stuleciu, był to jednak 
proces długi i skomplikowany. 

W „Modzie bardzo dobrej...” zwraca uwagę niewielka liczba dań z dziczy
zny, kojarzonych zwykle z kuchnią staropolską. Myślistwo nie mogło zapewnić 
wyżywienia dworu liczącego setki ludzi, a mięso z dzikich zwierząt nie mogło 
być podstawą menu wielkich uczt. Z całą pewnością dziczyzna pojawiała się na 
polskich stołach częściej niż w wiekach późniejszych, wbrew współczesnym po
tocznym wyobrażeniom nie była jednak najważniejszym działem kuchni staropol
skiej. W tekście „Mody bardzo dobrej...” o sarnach i zającach wspomniano jedynie 
dwukrotnie. Charakterystyczną cechą dawnej kuchni była za to popularność po
traw przyrządzanych z dzikiego ptactwa. Choć w książce radziwiłłowskiej takich 
receptur jest zaledwie kilka, to i tak natrafiamy na jej kartach na głuszca, jarząbka, 
kosa i „ptaszki sidelne”.

Stanisław Czerniecki i wielu odwiedzających w XVII w. Polskę podróżników 
twierdzili, że Polacy nie jedzą zup. Za zupy nie uważano przy tym barszczu, po

42 H. N e u n t e u f l, op. cit., s. 21–22.
43 S.K. H e r c i u s, Bankiet narodowi ludzkiemu od Monarchy Niebieskiego zaraz przy stworzeniu 

świata z różnych ziół, zbóż, owoców, bydląt, zwierzyn, ptastwa, ryb etc. zgotowany, Kraków 1660, 
s. 31; P. J. M a r p e r g e r, Vollständiges Küch– und Keller–Dictionarium, Hamburg 1716, s. 1062–
1063.
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lewek czy rosołu, rezerwując to miano dla francuskich „potaziów”. Również i ta 
obserwacja znajduje swe potwierdzenie w treści „Mody bardzo dobrej...”. Opisane 
w niej lekkie polewki z piwa, wina, migdałów czy mleka nie były wówczas uważa
ne za zupy i z pewnością nie należały do najważniejszych potraw kuchni radziwił
łowskiej. Tego typu konstrukcja może nam się wydawać dziwaczna, historyczność 
jedzenia i kuchni oznacza jednak nie tylko zmiany składników potraw i technik 
ich przygotowywania, ale także zmiany w klasyfikacji i definiowaniu pożywienia, 
a nasi przodkowie nie mieli przecież szans, by poznać nasze, także jak najbardziej 
historyczne, poglądy na te kwestie.

Głównym celem niniejszej publikacji jest właśnie wskazanie, że kuchnia i je
dzenie to zjawiska historyczne — zakorzenione w czasie, zmieniające się wraz 
z jego upływem, niegdyś definiowane, opisywane i postrzegane inaczej niż dzisiaj. 
Wynika to z tego, że kuchnia jest częścią kultury. „Moda bardzo dobra...” stanowi 
świadectwo swojej epoki, opisuje kuchnię barokową, odwołuje się do dawnych 
wyobrażeń o zdrowiu i wyższości społecznej, a więc wyraża tożsamość tak twór
ców, jak odbiorców dawnej sztuki kulinarnej.

Odnalezienie obszernego, szczegółowego i oryginalnego tekstu kulinarne
go z XVII w., mimo wielu problemów związanych z jego identyfikacją i analizą, 
stwarza szanse na rozwój badań nad historią jedzenia w nawiązaniu do pytań i me
tod znanych z europejskiej i amerykańskiej kulturowej historii kuchni i wyżywie
nia. Odnaleziony tekst jest cenny nie tylko dla historyków; powinien też wzbudzić 
zainteresowanie wielu innych badaczy: humanistów (językoznawców, etnologów 
i antropologów, literaturoznawców, historyków sztuki, archeologów) oraz etnobo
taników, zoologów czy specjalistów z dziedziny gastronomii, ekologii, nauk o ży
wieniu, wreszcie badaczy i propagatorów dawnych tradycji kulinarnych, a także 
realizatorów programu produktów regionalnych i tradycyjnych. 

Omawiany wyżej tekst kulinarny został oddany do rąk Czytelników w dru
gim tomie serii „Monumenta Poloniae Culinaria” pod redakcją Jarosława Du ma
nowskiego pt.: „Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słod
kości, a także przyrządzania wszelkich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta 
gospodarskie i kuchenne” (Warszawa 2011). Publikowane receptury (a jest ich 363) 
z „Mody bardzo dobrej...” do tej pory były całkiem nieznane. Ich lektura pozwoli 
Czytelnikowi odkryć zapomniany smak kulinarnego baroku i wsłuchać się w rytm 
kuchennej staropolszczyzny

‘A Very Good Method for Frying Various Confectionary...’:  
A New Source for the History of the Old Polish Cuisine

The article concerns a newly discovered, hitherto unknown, handwritten cookbook, 
which functioned at the Radziwiłł family court. For nearly three decades now, cookbooks 
and culinary treatises are considered important source material for the cultural and social 
history of nourishment, which developed in result of inspirations stemming from the realms 
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of ethnology, cultural anthropology, history of literature and art, linguistics, and in result 
of discussions conducted in the nineteen–seventies, concerning the Annales research 
project on feeding rations. Reflections of this type in Polish historiography are rare. This 
underdevelopment is due to the fact that Polish source materials in this field are far less 
abundant, not to mention the prolonged ignoring by Polish historians of the establishing, 
progress, and institutionalization of research on the history of the cuisine and of the cultural 
history of eating. The newly discovered text, and the continuation of searching for further 
source materials allow for hopes that systematic research on the history of the cuisine will 
also establish itself in Poland.

The cookbook in question is text–abundant, detailed and fairly well edited. It contains 
a wide array of cooking recipes. The dating, conducted on the basis of the watermarks 
combined with internal criticism of the recipes themselves, points to the years c. 1686–
1688. Because we know of only one other text from the era, which is related to cooking, the 
Compendium Ferculorum by Stanisław Czernicki (publ.: 1682), the new discovery provides 
an opportunity for substantial broadening of our knowledge on old Polish cuisine, 
nourishing models, fasting and dieting. Terminological findings and the comparison of the 
two types of cooking permit to view Czernicki’s work in a different light. The linking of 
certain fragments of the discovered manuscript with the first Austrian cookbook published 
in 1686, helped considerably to date the new source more precisely and pointed to an 
important direction of the import of fashions and culinary models (previously historians 
predominantly looked to France and Italy).

The analysis of the manuscript contents demonstrates that the chief features of the 
cuisine described in the cookbook are: archaism and Central–European style setting. The 
recipes promote sharp exotic spices, taste contrasting and illusions, combining the sour 
with the sweet, moreover they advocate the medieval type of use of sugar as addition to 
meats and fish; all this constitutes a culinary model far from French concepts. On the other 
hand, the developed techniques of refining sugar and production of sweets, pastry and 
desserts, point to the occurring change. Modernization nevertheless, does not infringe the 
strict rules of the Catholic fast. Apart from easily discernible Central–European (Austrian, 
or generally German) influences in style, one cannot fail to observe national, or even 
regional (north–eastern, stemming from the Grand Duchy of Lithuania and the Podlachia 
territory) accents. The more popular, local character of this cuisine is demonstrated by the 
use of certain products and choice of dishes.

The newly discovered and critically edited cookbook creates a chance for the 
development of research on old culinary culture and nourishment models, and on linguistic, 
dietetic, botanical, zoological and aesthetic, as well as various other issues linked with the 
production and consumption of food.
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Od węgrzyna do szampana. 
Wino, smak i wyróżnienie w Polsce  

XVII– XVIII w.

Analizując korelację pomiędzy modą na wino a kreowaniem smaku i przemia
nami elitarnej tożsamości należy zwrócić uwagę na kilka problemów. Pierwszy 
z nich określają kwestie: W jaki sposób wino pojawiło się w „kraju piwa”? Jaka 
była jego recepcja? Czy wino zastępowało miejscowe napoje, czy było tylko do
datkowym elementem zestawu rodzimych trunków? 

Ukazanie momentu, w którym wino zdobywa silną pozycję na polskich sto
łach, prowadzi do postawienia kolejnych pytań, pogłębiających analizę jego sukce
su w Rzeczypospolitej: Które wina i dlaczego cieszyły się największym wzięciem? 
Czy za popularność danego wina odpowiadał jego smak, czy moda? Czy możemy 
zaobserwować ewolucję smaku wina — i ukazać przemianę gustu — na przykła
dzie win węgierskich, które następnie zastępowane były winami francuskimi?

Trzecim problemem jest związek wina z hierarchią społeczną. Należy tu po
stawić przede wszystkim pytanie o związek pomiędzy zmianą rodzaju spożywane
go trunku i poczuciem przynależności do elity. Czy opozycję węgrzyn–szampan 
możemy uznać za odpowiednik antynomii starodawny–nowoczesny? W jaki spo
sób dobry smak staje się przepustką do elity?

Zaobserwowane przejawy odwrotu od konsumpcji węgrzyna na rzecz win 
francuskich to ważny element kosmopolityzacji elity szlacheckiej w XVIII w. Jest 
to świadectwo recepcji kultury francuskiej wyrażonej przez negację estetyki baro
kowej i przyjęcie nowego wzorca kulturowego wyrażonego formułą francuskiego 
dobrego smaku (bon goût). Konsekwencją tego procesu jest waloryzacja pojęcia 
smaku i znawstwa win czyli swoistej protoenologii, która stanie się jednym z ele
mentów konstytuujących elitarną tożsamość, rodzajem elitarnej wiedzy i barierą 
społeczną trudną nie tylko do przekroczenia, ale nawet do zauważenia i właściwe
go odczytania.
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WINO I HISTORIOGRAFIA

Obecność wina na staropolskim stole nadal jest traktowana bardziej w katego
riach obyczajowej ciekawostki, aniżeli przedmiotu badań historyków i antropolo
gów. Historia wina może być jednak „narzędziem umożliwiającym badanie daw
nych postaw wobec tradycji i nowości, swojskości i obcości. Pozwala na ukazanie 
w świetle zróżnicowanych i wzajemnie uzupełniających się źródeł form rywali
zacji społecznych, technik socjalizacji oraz tworzenia i wzmacniania społecznych 
więzi”1. Bogata francuska historiografia dotycząca społecznej i kulturowej roli wi
na praktycznie nie znajduje swojego odpowiednika w Polsce2. W rezultacie to pra
ce francuskich historyków i geografów muszą stanowić punkt wyjścia do refleksji 
na temat historii kulturowej wina w Polsce. Francuska historiografia winiarska, 
umożliwiająca spojrzenie na ten trunek z szerszej perspektywy, pokazuje np., że 
wina z Bordeaux swoją pozycję w świecie zawdzięczają nie tylko swojemu specy
ficznemu terroir czy zastosowaniu odpowiednich szczepów winorośli. Wpływ na 
ich jakość ma również położenie geograficzne winnic, uwzględniające specyfikę 
rynków i gusta klientów. Przesłanki do tego twierdzenia znajdziemy w klasycz
nej już dziś pracy Rogera D i o n3, który analizując szerokie spektrum źródeł, od 
poezji po relacje podróżników, przedstawia historię wina we Francji od czasów 
pierwszych winnic do momentu narodzin kolei. Henri E n j a b l e r t4 zwrócił uwa
gę na zagadnienie czasu i okoliczności powstania francuskich grand cru — win 
jakościowych, zaś Marcel L a c h i v i e r5 podjął wyzwanie nakreślenia monogra
fii francuskich winnic. Syntezy dziejów wina dokonać zamierzał również Gilbert 
G a r r i e r6, pisząc historię społeczną i kulturową wina. Autor ten koncentruje się 
jednak na samym trunku, pozostawiając w tle winiarzy i proces uprawy winorośli. 
Bardziej interesuje go, jaką rolę odgrywało wino w społeczeństwie, jak wygląda
ło jego spożycie w poszczególnych grupach społecznych na przestrzeni wieków, 
jak zmieniała się moda na wino i sposób jego konsumpcji. W kontekście badań 
historycznych nad wyżywieniem należy wspomnieć również prace Jean–Louis 

1 J. D u m a n o w s k i, Gorzałka, piwo i wino. Szlacheckie picie i jego materialna oprawa w XVIII 
wieku [w:] Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, red. S. A c h r e m 
c z y k, Olsztyn 2006, s. 154.

2 Warto zwrócić uwagę na rozwój badań nad gastronomią historyczną w Polsce dzięki istnieniu 
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa PTH) www.historiakuchni.pl oraz 
serii Monumenta Poloniae Culinaria pod red. J. D u m a n o w s k i e g o  (Pierwszy tom: S. C z e r 
n i e c k i, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i oprac. J. D u m a n o w s k i  i M. S p y 
c h a j  z przedmową S. L u b o m i r s k i e g o, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. I, Warszawa 2009).

3 R. D i o n, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle, Paris 2010.
4 H. E n j a l b e r t, Histoire de la vigne et du vin. L’avènement de la qualité, Bordeaux 1975.
5 M. L a c h i v e r, Vin, vigne et vignerons en région parisienne du XVIIe au XIXe siècle, Paris 1982.
6 G. G a r r i e r, Histoire social et culturelle du vin, Paris 2008.
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699OD WĘGRZYNA DO SZAMPANA

F l a n d r i n a7. Warto zauważyć, że twórca gastronomii historycznej w swoich pra
cach poświęcił stosunkowo dużo miejsca kwestiom kuchni i trunków w Polsce. 

Studia nad historią wina stanowią również element szerszego spojrzenia na 
kulturę szlachecką doby nowożytnej. U Jana Stanisława B y s t r o n i a8 wino po
jawia się w kontekście obyczajowym, jako główny rekwizyt szlacheckich uczt. 
Z kolei biologiczny wymiar historii wina zaprezentował Zbigniew K u c h o w i c z9 
w rozprawie o wpływie odżywiania na stan zdrowia osiemnastowiecznego społe
czeństwa. W tym przypadku wino jest przede wszystkim rozpatrywane jako alko
hol — używka, lekarstwo, kosmetyk. Obraz wina węgierskiego w polskiej literatu
rze od średniowiecza po pozytywizm przedstawił Jerzy J a k u b n i u k10. W pracach 
Elżbiety K o w e c k i e j11, ukazujących raczej społeczny niż gospodarczy aspekt 
wyżywienia, wino prezentowane jest w kontekście konsumpcji na dworze ma
gnackim. Znacznie szerzej zagadnienie to analizuje Andrzej K l o n d e r12, zwra
cając uwagę na kulturowy kontekst produkcji, dystrybucji i konsumpcji trunków 
w Prusach Królewskich. Natomiast Jarosław D u m a n o w s k i  w swych pracach 
kontynuuje tradycje gastronomii historycznej stworzonej przez Flandrina i anali
zuje kontekst kulturowy konsumpcji trunków przez polską szlachtę, jak również 
materialną oprawę picia13.

Mimo istniejących opracowań, które uwzględniają różne aspekty historii wi
na, wciąż brakuje zakrojonych na szeroką skalę projektów syntezy dziejów wina 
w Polsce14. Opracowanie kulturowej i społecznej roli tego trunku w dobie nowożyt
nego państwa polskiego mogłoby stać się ważnym elementem badań nad ówcze

7 J.–L. F l a n d r i n, M. F l a n d r i n, Regards occidentaux sur les banquets de Pologne aux XVIIe 
et XVIIIe siècles [w:] Między polityką a kulturą, red. C. K u k l o, Warszawa 1999, s. 307–317; 
J.–L. F l a n  d r i n , Boissons et manières de boire en Europe du XVIe au XVIIIe siècle [w:] L’imaginaire 
du vin, red. M. M i l n e r, M. C h a t e l a i n, Marseille 1983, s. 309–314.

8 J. S. B y s t r o ń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII, t. I–II, Warszawa 1994.
9 Z. K u c h o w i c z, Wpływ odżywiania na stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w XVIII wie

ku, Łódź 1966.
10 J. J a k u b n i u k, Kariera wina węgierskiego w literaturze polskiej, Warszawa 1965.
11 E. K o w e c k a, Dwór najrządniejszego w Polszcze magnata, Warszawa 1993; eadem, W salo

nie i kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1984.
12 A. K l o n d e r, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku, Wrocław 

1989.
13 J. D u m a n o w s k i, Gorzałka; idem, De l’argent au verre. Manières de boire de la noblesse 

polonaise au XVIIIe siècle [w:] Le verre et le vin de la cave à la table du XVIIe siècle a nos jours, red. 
Ch. B o u n e a u, M. F i g e a c, Bordeaux 2007, s. 243–249; idem, Les harengs et la bière: la nourriture 
à Gdańsk aux XVIIe et XVIIIe siècle [w:] La table et les ports. Cuisine et société à Bordeaux et dans les 
villes portuaires, red. A. H u b e r t, M. F i g e a c, Bordeaux 2006, s. 283–295.

14 Badania nad historią wina dotyczą głównie winnic zielonogórskich: B. K r e s, Winiarstwo na 
ziemi lubuskiej, Poznań 1972; A. T o c z e w s k i, Tradycje zielonogórskiego winiarstwa, Zielona Góra 
2001; idem, Zielonogórskie winobranie, Zielona Góra 2005; A. B o r k o w s k a, M. K u l e b a, Z. M a 
z i a r z, Bibliografii zielonogórskiego winiarstwa, Zielona Góra, 2006.
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sną tożsamością i wyróżnieniem. Zmiana zawartości kielicha, ilości spożywanych 
trunków oraz sposobu ich podawania ukazuje przemiany zachodzące w społeczeń
stwie, toteż w badaniach nad kulturą szlachecką trudno uciec od analizy roli wina 
w ekspresji elitarnej tożsamości. Jeszcze bardziej frapujące wydaje się zagadnienie 
nowożytnego pojęcia smaku, które w XVII w. nabrało szerszego znaczenia, stając 
się jednym z kryteriów rozróżnienia społecznego15.

ŹRÓDŁA I METODOLOGIA

Badania nad winem w kontekście jego społecznej i kulturowej roli wymaga
ją szerokiego korpusu źródłowego, przy jednoczesnym korzystaniu z wielu me
tod i łączeniu ich ze sobą. W rachunkach i regestrach win istotna jest nie tylko 
ilość, ale i kontekst, w jakim jest ono kupowane, np. do kuchni, na stół, kupowane 
w konkretnym czasie, na szczególne okazje. Wino pojawia się często w relacjach 
cudzoziemców z ich pobytów w Rzeczypospolitej. Warto zatem spojrzeć na akt pi
cia trunku jako na sposób wyrażania przynależności nie tylko do danej grupy spo
łecznej, ale i obszaru kulturowego — Południa, czyli „krajów wina”, lub Północy, 
„krajów piwa”. Pijaństwo czy wstrzemięźliwość w piciu stają się pojęciami rela
tywnymi16, podobnie zresztą jak smak czy raczej wyobrażenie o nim. Dysponując 
pamiętnikami, korespondencją, poradnikami czy literaturą piękną, odkryjemy wie
le opisów dotyczących konsumpcji wina, sposobów na poprawianie smaku czy 
chociażby próby odnotowania i komentowania walorów smakowych (określanie 
trunku mianem: „anielski”, „ohydnie dobry”, „haniebnie dobry”, „miękki”, „gę
sty” itp.). Problem dla badacza mogą stanowić same nazwy win, w polskich źró
dłach często zapisywane fonetycznie, przy stosowaniu różnych wariantów zapisu 
i skrótów lub jedynie numerowane. Nie jest możliwa identyfikacja koloru i smaku 
wszystkich trunków, jednak pomocne mogą okazać się stosowane w źródłach po
równania, np. wino podobne do kapki17, smakujące jak tokaj.

Trudności w identyfikowaniu poszczególnych gatunków wynikają z powszech
nego w całej Europie Środkowej i Wschodniej procederu fałszowania wina. Fał
szerstwa zatarły granicę między tym, co moglibyśmy nazwać węgrzynem, a jego 
podróbką. Skala tego zjawiska wskazuje na to, że mniej zamożna szlachta, której 
nie było stać na zapewnienie sobie wina odpowiedniej jakości, mogła konsumować 
trunek fałszowany, uważając go za węgierski. W tych okolicznościach powstawa
ła iluzja dzielenia wyobrażeń o smaku z innymi konsumentami win węgierskich. 

15 J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie smaku [w:] Historia życia prywatnego, red. R. C h a r t i e r, t. III, 
Wrocław 2005.

16 Idem, Boissons.
17 Kapka uznawana była za jedno z najdroższych win węgierskich, służyło często do poprawy 

smaku win gorszej jakości.
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701OD WĘGRZYNA DO SZAMPANA

Nasuwa się pytanie, czy badając wino w okresie nowożytnym możemy mówić 
o winie francuskim, węgierskim, hiszpańskim, czy jedynie o pewnym konstrukcie? 
Przykład wina dostarczanego przez Holendrów do Gdańska pokazuje, że określe
nie „wino francuskie” było rozumiane dość swobodnie. Problem ten dotyczy rów
nież win węgierskich. Brak norm określających smak i charakter wina z danego 
obszaru18 sprawiał, że trudno było o dokładny wzorzec do skopiowania. O winie 
francuskim kupowanym przez Holendrów, a następnie odpowiednio wzmacnianym 
i doprawianym, możemy powiedzieć, że było fałszowane, zmieniany był bowiem 
jego naturalny smak. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy holenderskie praktyki 
zostały zaadaptowane przez winiarzy francuskich 19. 

Do uzyskania pełnego obrazu roli wina francuskiego w kreowaniu tożsamości 
polskiej szlachty w XVIII stuleciu niezbędna jest korelacja źródeł tak polskich, 
jak francuskich. Korespondencja handlowa winiarzy z Bordeaux, wraz z dzien
nikami przedstawicieli handlowych domów szampana, stanowi nieocenione źró
dło wiadomości o konsumpcji wina w Polsce XVII i XVIII w. Na marginesach 
ksiąg zawierających listę zamówień, wina oddane w komis oraz faktury wysta
wione kupcom, znajdziemy cenne notatki dotyczące jakości zamawianego wina, 
wymagań kupujących i gustów mieszkańców danego regionu, jak również zapiski 
ujawniające, jak wyglądała polityka handlowa sprzedawców win, jakimi metoda
mi posługiwali się oni, aby sprzedać swoje trunki i zyskać nowych klientów, nie 
tracąc już pozyskanych. Niezbędne jest również uzupełnienie tych źródeł o rela
cje cudzoziemców, inwentarze, listy i księgi rachunkowe. Dzięki wieloaspekto
wemu spojrzeniu na obecność wina w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w.20 oraz 
wyjściu poza próbę ilościowego ujęcia konsumpcji, dostrzec możemy niezwykle 
ważną rolę wina w procesie kształtowania elitarnej tożsamości. Z pozoru bowiem 
błahe uwagi cudzoziemców, drobne zapiski w księgach rachunkowych, anegdoty 
i przepisy w kalendarzach, dotąd nie zauważane, a przynajmniej nie analizowane, 
są w stanie ukazać skomplikowany proces przemian społecznych zachodzących 
w dobie oświecenia.

18 Vide R. D i o n, op. cit., s. 440–442.
19 Sposób, w jaki doprawiano francuskie białe wina przeznaczone na rynek Północy, był tajemnicą 

ściśle strzeżoną przez Holendrów. Proceder ten nie tylko dostosowywał wina do oczekiwań konsu
mentów, lecz także sprawiał, że delikatny trunek lepiej znosił transport morski. Colbert sam zaanga
żował się w sprowadzenie z Amsterdamu osoby, która wiedziała jak odpowiednio mieszać wina. 
Spotkało się to z głębokim sprzeciwem bordoskich winiarzy. Vide A. K r a a t z, La compagnie français 
de Russie. Historie du commerce franco–russe aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1993, s. 56. 

20 Część wykorzystanych źródeł pochodzi z początku XIX w., są to głównie materiały dotyczące 
handlu szampanem z Maison Clicquot w latach 1802–1810.
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WINO I MIÓD

Zanim w Polsce rozpowszechniła się moda na wino, prym wśród napojów fer
mentacyjnych wiodły miody pitne21. Były trunkiem niezwykle popularnym. Syciło 
się je już od czasów piastowskich, zaś o pierwszych miodosytniach wspomina się 
w XIV stuleciu22. Dolewano do nich sok z malin lub wiśni; tak powstawały cenione 
maliniaki i wiśniaki23. Za najlepsze uważano miody ukraińskie, żmudzkie, kowień
skie i tomaszowskie24. Jan Chryzostom Pasek bardziej cenił sobie dobry miód25 niż 
petercyment26. Jednak w XVII w. dominacja tych trunków na polskich stołach do
biegła końca. Wraz z ekspansją win, sprowadzanych z Węgier, Francji, Hiszpanii 
i innych krajów, miodosytnictwo traciło stopniowo na znaczeniu. Miód pitny prze
stał być uważany za napój wyjątkowy27 a jego miejsce zajęło wino, szczególnie 
węgierskie, które uchodziło za najlepsze. 

Moment, w którym zagraniczne wina zdobywały coraz większą popular
ność, zbiegł się w czasie z upadkiem nie tylko miodosytnictwa, ale i rodzimego 
winiarstwa28. Sprowadzane coraz częściej od XVI w. wina zagraniczne przewyż

21 H. Va u t r i n, (La Pologne du XVIIIème siècle vue par un précepteur français, Hubert Vautrin, 
présentation de M. C h o l e w o – F l a n d r i n, Paryż 1966, s. 87), tak wyjaśnia ich pochodzenie 
i popularność jaką zyskały sobie w Rzeczypospolitej: Si les Polonais était encore sauvage, l’eau de ce 
marais suffirait à sa soif, mais la civilisation l’ayant réduit à l’esclavage et à un travail forcé, il lui fait 
une liqueur plus restaurante que émousse le sentiment de ses misères. Il est à présumer que le lait aigri 
à été première liqueur fermentée dont il ait fait usage. A celle–là a succédé l’hydromel. 

22 Z. G l o g e r, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1958, s. 218–219.
23 J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Petersburg i Mohylew 1855, s. 137.
24 Ł. G o ł ę b i o w s k i, Domy i dwory, Warszawa 1830, s. 106.
25 J. Ch. P a s e k, Pamiętnik Jana Chryzostoma na Gosławicach Paska, Lwów 1857, s.177.
26 Gatunek wina hiszpańskiego o mocnym aromatycznym smaku. Często używano petercymentu 

do dosładzania i poprawiania innych, słabszych win.
27 Przemijanie mody na miody pitne uchwycił m.in. I. K r a s i c k i, Pan Podstoli, Kraków 1860, 

s. 12.
28 Nazwy miejscowości nawiązujące do uprawy winorośli i produkcji wina oraz źródła rękopi

śmienne potwierdzają, że wino wytwarzano w Polsce od XII w., badania archeologiczne zaś przesuwa
ją ten czas na połowę wieku X. Pojawienie się wina w Polsce związane było z przyjęciem chrześcijań
stwa. Przybywające z krajów romańskich zakony benedyktynów i cystersów wraz z zamiarem 
krzewienia wiary chrześcijańskiej na ziemiach polskich przyniosły również winną latorośl. Rodzime 
wino stało się produktem łatwiej dostępnym dopiero w XIV w., co związane jest z rozprzestrzenianiem 
się winnic poza dobra kościelne. Mimo wieków doświadczeń i prób okiełznania kapryśnego klimatu, 
z nadejściem XVI w. winiarstwo rodzime chyli się ku upadkowi. Schyłek produkcji wina przypada na 
okres, w którym klimat jest szczególnie nieprzychylny dla winorośli. K. Jeżowa, analizując upadek 
polskich winnic zaznacza, że to zmiana typu gospodarki oraz rosnąca popularność zboża, znacznie 
tańszego w uprawie i nie tak delikatnego jak winorośl, na równi ze zmianami klimatu przyczyniły się 
do upadku winnic: A. M a ł e c k i, Studyum nad Bullą Innocentego II z roku 1136, „Roczniki Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XX, Poznań 1894, s. 421; J. K o s t r z e w s k i, Kultura 
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703OD WĘGRZYNA DO SZAMPANA

szały jakością produkty polskich winnic, o których niepochlebnie wypowiadał się 
w 1565 r. nuncjusz papieski Juliusz Ruggieri29.

Jean Le Laboureur w relacji z podróży do Polski zauważył, że dla prawdzi
wego szlachcica punktem honoru jest uczcić przyjaciela najlepszym z możliwych 
win, czyli winem węgierskim, i to w dużych ilościach30. Ten nadmiar trunków 
i znane już w Europie picie ponad miarę, według Laboureura było w Polsce wyra
zem gościnności i hojności. Ponieważ w XVII w. polskie winnice praktycznie nie 
dostarczały wina na szlacheckie stoły, musiało być ono sprowadzane z Niemiec, 
Francji, Hiszpanii czy nawet Grecji, co niewątpliwie czyniło je trunkiem drogim 
i luksusowym31. 

W krajach niewytwarzających wina trunek ten traktowano w sposób szcze
gólny32. W momencie pojawienia się w „kraju piwa”, uzyskiwał on automatycznie 
wysoki status. Jego obecność w liturgii nadawała mu znamiona napoju wyjątkowe
go. Jeśli dodamy, że był to towar importowany, czyli obcy, wzbudzający ciekawość 
i do tego wymagający posiadania niemałych funduszy na jego zakup, otrzymamy 
doskonałe narzędzie służące wyróżnieniu społecznemu. 

Pozycja, jaką osiągało wino, wbrew pozorom nie eliminowała zupełnie kon
sumpcji miodów pitnych. Analizując zawartość szlacheckich piwnic w XVIII w., 
dostrzegamy, że obok win węgierskich i francuskich, nadal gromadzone są szla
chetne miody pitne — lipiec, maliniak, dereniak — określane często jako stare33. 
Nie brak, tak w zamówieniach, jak regestrach piwnicznych, innych trunków: szla

prapolska, Poznań 1945, s. 48; M. K w a p i e n i o w a, Początki uprawy winorośli w Polsce, „Materiały 
Archeologiczne”, t. I, 1959, s. 354; K. J e ż o w a, La culture de la vigne en Pologne, [w:] Comptes 
rendus du Congrés International de Géographie, Varsovie 1934, t. IV–VI, Warszawa 1938, s. 100.

29 „Są także winogrona w Małej Polsce, w Krośnie, na pograniczu Śląska, ale choć dobre do jedze
nia, wino z nich kwaśne, bo nie mogą dojrzeć zupełnie do wczesnej zimy, a niekiedy winne latorośle 
do szczętu wymarzają w czasie tęgich mrozów i śniegów, przez pięć miesięcy na ziemie leżących”:, 
Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, oprac. J. G i n t e l,  t. I, Kraków 1971, s. 127.

30 La regale de Pologne ne se fait point sans boire, c’est également faire honeur et le recevoir, que 
de s’en mieux acquitter; et c’est une émulation un peu obstinée parmy les Nobles, dont la canfe est 
genereuse, quoy que l’abus en soit blafmable; car comme ils sont d’vn paysqui ne produit point de vin, 
ils ne croyent pas bien recevoir vn amy, s’ils ne font profusion du plus cher qui est ce–luy de Hongrie; 
et il n’y aura point de festin où la despense du vins ne surplasse celle des viandes: J. L e  L a b o u r e u r, 
Relation du voyage de la Royne de Pologne, Troisieme et dernier parti, Paris 1647, s. 8.

31 Idem, Traite du royaumes de Pologne, s. 47. Popularność wina węgierskiego potwierdzają liczPopularność wina węgierskiego potwierdzają licz
ne uniwersały, które już w XVI w. głoszą zakaz wyjazdu na Węgry po wino: S. B u j a k , Materiały do 
historii miasta Biecza (1361–1632), Kraków 1914; Archiwum Państwowe w Poznaniu [dalej: APP], 
Miscellanea sygn. 4010.

32 W krajach Północy wino konsumowano również w odmienny sposób niż na Południu. Nie roz
cieńczano wina wodą, pito trunki nie do posiłku, etc. Vide P. G i l l e t, Par mets et par vins. Voyages et 
gastronomie en Europe XVI–XVIII siècles, Paris 1985.

33 W XVIII i w XIX w. w regestrach trunków wymieniane są beczki starego miodu oraz butelki 
dereniaku, lipca i maliniaku: APP, Majątek Konarzewo, sygn.140; AGAD, Archiwum Potockich 
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704 DOROTA LEWANDOWSKA

chetnych wódek, win hiszpańskich, greckich, włoskich i innych. Obserwując jed
nak proces recepcji wina w Rzeczypospolitej w XVII w. zauważymy szczególną 
przewagę win węgierskich34. Dlaczego polska szlachta tak bardzo chwaliła je so
bie, a nisko ceniła np. francuskie? Czy za popularnością danego wina kryły się 
upodobania smakowe? Czy mamy do czynienia ze zmianą gustu, czy zmianą sma
ku wina?

POLSKI WĘGRZYN

Gdy wino stawało się modnym trunkiem, miody pitne zaczęto uznawać za 
„niegodne” i staromodne; naprzeciw nich stanęło wino węgierskie, które królować 
będzie na stołach, zyskując wręcz miano wina polskiego35.

Najpopularniejsze w Polsce węgrzyny to nie tylko ciężkie, słodkie tokaje. 
W pierwszej połowie XVI w. wachlarz smaków win węgierskich był bardzo sze
roki; były one delikatne, kwaśne, lekkie, mocne. Jeśli zaś chodzi o kolor, zdecy
dowanie przeważały wina białe36. Dopiero w wieku XVII win czerwonych przyby
wa, nawet w regionach, które wcześniej szczyciły się produkcją białych. Wszystko 
dzięki kadarce — szczepowi, który przywędrował do węgierskich winnic wraz 
z Turkami i Serbami. 

Do Rzeczypospolitej sprowadzano zatem zarówno trunek biały, jak czerwo
ny, o smaku bądź mocnym i korzennym, bądź słodkim, jak na przykład tokajskie. 
W księgach ekspensy domowej, spisach win znajdujących się w piwnicach czy 
rachunkach od kupców tym trunkiem, najczęściej spotykamy się z określeniem „wi
no węgierskie”, bez precyzowania smaku i koloru. Odrębnie traktowane jest wino 
świętojurskie i edenburskie, tańsze od trunku nazywanego „winem węgierskim”37. 

z Jabłonnej, sygn.119; Archiwum Radziwiłłów, sygn. XXVI/ 252; Archiwum Gospodarcze Wilanowa, 
sygn. 115, s. 3; Archiwum Państwowe w Krakowie [dalej: APK], Archiwum Sanguszków, Archiwum 
Podhoreckie II, sygn. 131, s.183,193,384; Archiwum Podhoreckie IV, sygn. LXXI.

34 W korespondencji z XVII w. znajdziemy wiele wzmianek o sprowadzaniu wina węgierskiego 
do Rzeczypospolitej: AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, korespondencja, sygn. 1660; Archiwum 
Radziwiłłów, sygn. XI/122.

35 Biester przebywając w Warszawie zaznacza, że można tu otrzymać doskonałe wina węgierskie, 
które — jeśli są mocne — nazywa się winami polskimi: W. Z a w a d z k i, Polska stanisławowska 
w oczach cudzoziemców, t. II, Warszawa 1963, s. 229.

36 W pierwszej połowie XVI w. biskup Miklos Olah opisał węgierskie wina i regiony winiarskie. 
Według jego relacji, z najlepszych win słynął region sremski, a także regiony Somogy, Baranya, 
Pozsony, Sopron, Eger, Borsod, Ùjvar, Veszprém i Zala. Vide M. O l a h, Magyarorszag leirasa, [w:] 
Régi utazasok Magyarorszagon és Balkan–félszigeten, 1057–1717, red. I. S z a m o t a, Budapeszt 
1891, s. 550–551, za M–F. Va j d a, Production et consommation de vin en Hongrie XVIIe–XVIIIe 
siècles, [w:] Le verre et le vin, s. 214.

37 A. K l o n d e r, op. cit, s. 67–71.
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W źródłach z XVIII w. znajdziemy zapiski dotyczące wieku lub przeznaczenia 
trunku. Mamy zatem wino węgierskie na kuchnie, ordynaryjne, stołowe i stare38. 
Węgierskie trunki mogły być również kojarzone ze smakiem miodów. W tym wy
padku mielibyśmy do czynienia z dostosowaniem wina do już istniejącego kano
nu smakowego, do którego trudno było dopasować się winom francuskim, niepo
chlebnie nazywanym kwaśnymi cienkuszami. Sprowadzane głównie drogą morską, 
przez Gdańsk, konsumowane były w większości na północy Rzeczypospolitej. Do 
ich późniejszej nobilitacji przyczyniła się z pewnością „rewolucja”, która rozpo
częła się we Francji w drugiej połowie XVII w. W tym czasie powstały prawdziwe 
wina jakościowe. Poniekąd tę znaczącą poprawę jakości zawdzięczamy popularno
ści, jaką wino osiągnęło w krajach Europy Północnej39. Henri Enjalbert40 zauwa
ża, że jeszcze w XVII w. pojęcie terroir praktycznie nie odgrywało większej roli. 
Klasyfikacja win odbywała się na podstawie koloru — claret, białe i czerwone. Do 
połowy stulecia nie mamy zatem do czynienia z niczym szczególnym, jeśli cho
dzi o wina z Bordeaux. Dopiero udział Holendrów w handlu francuskimi winami 
w Europie Północnej oraz konkurencja ze strony coraz popularniejszych nowych 
trunków — wódki, kakao i kawy, wymusza na bordoskich winiarzach pracę nad 
jakością ich produktów41. W tym samym czasie rozwijają się winnice w Burgundii 
i Szampanii. Wymagająca staje się nie tylko klientela zagraniczna, ale i paryska. 
Upodobanie do luksusu, przepych panujący w Wersalu oraz imitowanie jego cha
rakteru przez inne europejskie dwory, a także francuską i angielską bogatą bur
żuazję, przyczyniły się do powstania szlachetnych win, za które nie wahano się 
płacić wysokich cen.

Wspomniana już rola holenderskich pośredników w handlu francuskim winem 
jest ważna w analizie recepcji wina francuskiego w krajach Północy. Holendrzy 
upodobali sobie zwłaszcza delikatne, białe wina francuskie. Jeszcze w pierwszej 
połowie XVIII w. zauważamy w regionie Bordeaux znaczną przewagę eksportu 
win białych42. Nie wszystkie z nich konsumowane były na miejscu; część, zwłasz
cza te tańsze i gorszej jakości, przeznaczona była dla krajów Północy. Umiejętnie 
dosładzane i wzmacniane wina wysyłane były m.in. do Gdańska. Takie praktyki43 

38 AGAD, Archiwum Gospodarcze Wilanowa, sygn. 115, s. 1–4; APP, Majątek Rogalin Raczyńscy, 
sygn. 35, s. 46–47; Poznań Gr., sygn. 1188, k. 421–422v.

39 V. N a h o u m – G r a p p e, Histoire du vin: un choix socioculturel et technique dans la France 
d’Ancien regime, [w:] L’Imaginaire du vin, s. 303.

40 H. E n j l a b e r t, Comment naissent les grandes crus: Bordeaux, Porto, Cognac, „Annales 
ESC”, t. VIII, 1953, nr 3, s. 315–328; nr 4, s. 457–474. 

41 S. P i n k a r d, A revolution in taste. The rise of french cuisine, New York, 2009, s. 211–233.
42 Przykładowe dane z lat 1738–1740 pokazują, że statki wyruszające z Bordeaux wywoziły 

ok. 27 tys. beczek wina białego i tylko około 3 tys. beczek wina czerwonego (R. D i o n, op. cit., 
s. 425–438).

43 O tym, w jaki sposób odbywa się handel francuskim winem na Północy pisze sam Colbert: Les 
Hollandois viennent tous les ans dans les rivières de Garonne et Charente avec trois à quatre mille 
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706 DOROTA LEWANDOWSKA

wzbudziły dość szybko niepokój Francuzów. Z jednej strony pośrednictwo holen
derskie sprawiało, że ich wina docierały do miejsc, w których wcześniej nie były 
dobrze znane, z drugiej jednak mieszanie i wzmacnianie białych win z regionu 
Bordeaux psuło reputację francuskich win wśród konsumentów angielskich.

Aby sprostać zamówieniom holenderskim, francuscy winiarze często dosto
sowywali swoje trunki do wymagań kupców. W rejonie Bergerac wino wysyłane 
z Francji było już na miejscu wzmacniane i zmieniane44. Popyt na tanie, słabe, białe 
wina był tak duży, że doprowadzono do jego nadprodukcji, co walnie przyczyniło 
się do jego demokratyzacji we Francji. Poszukiwanie jakości wina wynikało więc 
z potrzeby wyróżnienia się bogatej bordoskiej burżuazji. W rezultacie rozpoczęto 
selekcję szczepów odrzucając te, które — choć bardziej produktywne — dawa
ły wino mizernej jakości. Zbiory odbywały się w kilku etapach, a zbierano tylko 
dojrzałe owoce. Prawdziwą sztuką stała się umiejętna produkcja wina oraz jego 
konserwacja, dzięki której otrzymywano trunki o mocnym smaku, doskonałe do 
długoletniego przechowywania. Według Enjlaberta w XVII w., w ciągu pięćdzie
sięciu lat zrobiono więcej dla poprawy jakości win bordoskich, niż w ciągu sześciu 
poprzednich stuleci45. Dzięki tej „rewolucji” do Gdańska docierało coraz więcej 
trunku francuskiego, który w Prusach Królewskich stał się popularniejszy od reń
skiego46. W Europie Północnej wina węgierskie nie miały aż tak dużego zasięgu. 
Znacznie łatwiej było o trunki z Francji, Hiszpanii i Włoch. Do Gdańska docierały 
przede wszystkim ładunki białego wina francuskiego, głównie za pośrednictwem 
Holendrów. Francuzi nie ignorowali jednak komercyjnego potencjału rynków 
Północy. Utworzyli Kompanię Północną, której celem była ekspansja handlowa 
Francji w tej części Europy. Według dyrektorów Kompanii, analizujących dostawy 
do Polski, wino francuskie, podobnie jak reńskie, nie cieszyło się w niej popular
nością tak dużą, jak węgierskie. Francuzi musieli zatem wysyłać trunki o smaku 
zbliżonym do węgierskich. Temu wymogowi mogły sprostać mocne wina z rejonu 
Bordeaux47. Widzimy, jak potężnym narzędziem w walce o nowe rynki był smak.

vaisseaux enlever les vins pendant les mois d’octobre, novembre et décembre. Ils portent tous ces vins 
dans leur pays, [...] en consomment le tiers ou environ; les deux autres tiers sont conservés, accommo
dés et frelatés, et ensuite, lorsque la mer s’ouvre au moi de mars ou d’avril, rechargés sur les mesmes 
vaisseaux et portés en Allemagne, mer Baltique et autres pays du Nord, où les vins de France se 
consomment. Ces mesmes vaisseaux reviennent chargés de bois, chanvre, fer et autres marchandises 
de gros volume, qui servent à leurs bastimens; c’est ce qui produit leur puissance et l’abondance de 
leure peuples et de leurs gens de mer: P. C l é m e n t, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. II, 
Paris 1861–1882, s. 462–463.

44 A. J o u a n e l, Bergerac et la Hollande. Les vins de Monbazillac, le papier, les relations familia
les, Bergerac 1951.

45 H. E n j l a b e r t, Comment naissent les grandes crus.
46 A. K l o n d e r, op. cit., s. 66.
47 P. B o i s s o n n a d e, P. C h a r l i a t, Colbert et la Compagnie de Commerce du Nord, Paris 

1930, s. 101.
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707OD WĘGRZYNA DO SZAMPANA

W 1671 r. minister Ludwika XIV, Colbert, przekazał dyrektorom Kompanii 
Północnej wskazówki dotyczące wysyłki wina dla Duńczyków. Miały one być 
najwyższej jakości, lepsze od dostarczanych przez Holendrów48. Według Rogera 
Diona mieszkańcy Północy tak przywykli do win francuskich serwowanych przez 
Holendrów49, że trudno im było docenić naturalny smak nie doprawianych win 
z Bordeaux50. 

W drugiej połowie XVIII w. znaczenie Holendrów w handlu winem uległo 
zmniejszeniu51. Już w latach trzydziestych tego stulecia utracili zainteresowa
nie winami z regionu Bordeaux. Największe straty ponosili winiarze z Bergerac 
i Saite–Foy, gdzie produkcja wina nastawiona była na potrzeby holenderskie. 
Trudno było wówczas sprzedać delikatne, białe trunki o kiepskiej jakości. Z cza
sem konsumenci zaczęli wymagać, aby wina były coraz to bardziej likworowe. 
Pod koniec XVIII w. roczny przywóz trunków burgundzkich i szampańskich do 
Gdańska oscyluje w granicach od 7 tys. do 20 tys. butelek. Początek XIX w. przy
nosi wzrost importu, który waha się od 12 tys. do 55–65 tys. butelek rocznie52. 
W tym okresie, jak wynika z zasobów archiwów bordoskich, najbardziej intensyw
ne kontakty handlowe z Gdańskiem utrzymywali kupcy niemieccy z Bordeaux53. 

48 Je suis persuadé que si vous prenez bien garde à l’avenir de ne leur envoyer que de bonnes 
marchandises et des vins de bonne qualité, comme ils n’en on jamais eu par les mains des Hollandois 
que de frelatés, et par conséquent considérablement diminués de leur bonté, vous parviendrez à en 
trouver une consommation très grande dans toute l’estendue de ce pays–là: P. C l é m e n t, op. cit., 
s. 626.

49 Il faut considérer que la commerce que les Hollandais font dans le Nord les rend hardis à enle
ver beaucoup de nos vins et eaux–de vie, ayant fait de si fortes habitudes avec les marchands de vin de 
la mer Baltique que ceux–ci aiment presque autant les faire venir d’Hollande que de les ordonner en 
France, d’autant mieux que les Hollandais les scavent faire rebouillir, mixtionner et ajuster au goût 
des gens du Nord et qu’ils conviennent du prix avant de les leur envoyer; ce son des liaisons qui ne se 
rompent qu’avec le temps et on craindrait qu’il ne fût fort dangereux de donner ainsi occasion aux 
Hollandais de se piquer, que cela pourrait les porter à se passer de nos denrées et à s’en pourvoir 
ailleurs sans que nous puissions compter que les gens du Nord y suppleassent suffisamment: 
Ch. H u e t z  d e  L e m p s, Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne de Louis XIV, Paris 
1975, s. 114.

50 R. D i o n, op. cit., s. 459.
51 Vide P. B u t e l, Les négociants bordelais, L’Europe et les îles au XVIIIe siècle, Paris 1974, s. 60.
52 Cz. B i e r n a t, Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815, Warszawa 1962, 

(tabl. 33).
53 Archiwa kupieckie Archives Departamentales Bordeaux zawierają dokumenty związane z bli

sko 650 domami handlowymi. Wśród nich znajdziemy obszerne informacje na temat kupców niemiec
kich prowadzących swoje domy w Bordeaux — Hoffman & Jacobi oraz Bluth & Hopffner są dla nas 
szczególnie ważne ze względu na zachowaną korespondencję z kupcami gdańskimi i szczecińskimi, 
a także zestawienia zamówień, faktury i inne dokumenty poświadczające handel winem i produktami 
kolonialnymi. Vide A. R u i z, Présence de l’Allemagne à Bordeaux: du siècle de Montaigne à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale, Bordeaux 1997.
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708 DOROTA LEWANDOWSKA

Informacji na temat upodobań klientów dostarcza nam korespondencja z kup
cem gdańskim Ernestem Ferdinandem Wikke, zachowana w archiwach domu 
Hoffman & Jacobi. W liście z 20 stycznia 177054 skierowanym do J. Ch. Jacobi55, 
Wikke wspomina o dostawie win francuskich głównie z Cadillac i Loupiac. 
Tamtejsze trunki musiały cieszyć się sporą popularnością, gdyż nie tylko wspo
mniane zostały w korespondencji, lecz także pojawiały się często na liście zama
wianych towarów. W księdze zamówień domu Hoffman & Jacobi, handlującego 
winem i towarami kolonialnymi, znajdujemy zapiski o trunkach zamówionych 
przez Wikkego w latach 1763–177656. Wśród składanych zamówień najczęściej 
pojawia się białe vin de cotes. W mniejszych ilościach, zamawiane przeważnie po 
dwie beczki, występują wina czerwone z Cahors, Medoc, Margeaux. Na szcze
gólną uwagę zasługują zamówienia na wina z Cadillac, Loupiac i Ceron. Trunki 
produkowane w tych regionach to vins liquoreux, zbliżone zatem w smaku do to
kajów57. 

Procedura dostosowywania smaku wina do gustów odbiorców pokazuje, że 
mamy do czynienia ze stałym w gruncie rzeczy wyobrażeniem tego, co dobre, mo
dyfikowanym zapewne nieznacznie przez nowe smaki58. Odwrót od konsumpcji 
win węgierskich jest oznaką podążania za modą francuską, nowym stylem ubioru 
i zachowania. Wybór win francuskich, których smak przypominał węgierskie, po
kazuje jednak przywiązanie do starego, znanego smaku. Jednak z czasem nastę
pują na tym polu zmiany. Wina słodkie są wypierane przez korzenne, zwłaszcza 
dla potrzeb kobiet, preferujących raczej trunki francuskie, niż ciężkie węgrzyny. 
Dostępnych jest sporo win wytrawnych, jednak nieustającą formułą pojawiającą 
się przy ich zamówieniach czy to z Bordeaux, czy z Szampanii, jest określenie ich 
jako liquoreux, czyli teoretycznie przypominające smakiem wina węgierskie, kró
lujące do tej pory w szlacheckich piwnicach i sercach.

54 Archives départamentales de la Gironde (dalej: ADG), Fonds des négociants, Papiers de 
la Maison Hoffman & Jacobi, korespondencja, sygn. 7B/1544: E. E. Wikke do J.Ch. Jacobi, Gdańsk 
20 stycznia 1770.

55 Johann Christian Jacobi pochodził z Penzlina w Meklemburgii, do Bordeaux przyjechał w la
tach czterdziestych XVIII w., zmarł w 1776 r.

56 ADG, Fonds des négociants, Papiers de la Maison Hoffman & Jacobi, sygn. 7B/1553. Wina za
mawiane przez kupca Wikke: wino białe vin de cotes: 1763 r. — 10 beczek; 1770 r. — 30 beczek; 
1772 r. — 30 beczek; wina z Cadillac: 1770 r. — 10 beczek; 1772 r. — 8 beczek; wina z Loupiac: 
1766 r. — 10 beczek; 1768 r. — 8 beczek; wina z Seron (oryginalna pisownia vin de Seron — chodzi 
tu prawdopodobnie o wina z regionu Ceron): 1763 r. — 10 beczek; 1766 r. — 10 beczek; 1770 r. — 
6 beczek, 1772 r. — 10 beczek.

57 Wina wysyłane przez inne domy handlowe, m.in. Maison Schröder et Schyler również cha
rakteryzowały się smakiem cenionym w Rzeczypospolitej: P. J e a n n i n, La clientèle étrangère de 
la maison Schröder et Schyler, de la guerre de Sept Ans à la guerre d’Indépendances, „Bulletin du 
Centre d’histoire des espace atlantiques”, série n., t. III, 1987, s. 156.

58 Archiwum Veuve Clicquot (dalej: AVC) Livre de commision vin: sygn.1 A 1F 099 E, 1 A 1F 
100 F.
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709OD WĘGRZYNA DO SZAMPANA

Porównanie smaku trunków prowadzi do konstatacji, zgodnie z którą na zie
miach polskich mamy do czynienia z płynną ewolucją upodobań smakowych. 
Poczynając od miodów pitnych, przez wina węgierskie, na francuskich skończyw
szy. W stosunku do pojęcia smaku pojawiają się jednak wątpliwości. Oparte na 
źródłach profile smakowe poszczególnych win nie są z pewnością kompletne59, 
jednak ich analiza umożliwia prześledzenie zmian preferencji. Należy zaznaczyć, 
że przy wyborze trunku na szlachecki stół, ważne były: smak, kolor i miejsce po
chodzenia. W XVIII w. coraz częściej zamawiano wina, które moglibyśmy nazwać 
markowymi, czyli pochodzących z konkretnego regionu, winnicy, rocznika, po
siadających odpowiednie walory smakowe i wygląd. Im więcej szczegółowych 
danych, tym trunek był trudniejszy do podrobienia i w rezultacie lepiej spełniał 
funkcję czynnika kwalifikującego do elity. Zjawisko to będzie szczególnie widocz
ne w przypadku win szampańskich.

WYRÓŻNIENIE I HIERARCHIA

Od kiedy wino zawitało na polskie stoły, stało się czymś więcej, niż tylko 
trunkiem zaspokajającym pragnienie. Jego wyjątkowość oraz moda określająca, 
jakie napoje są uznawane za najlepsze, sprawiły, że szybko zostało ono włączo
ne do katalogu środków znamionujących przynależność do elity. Kultura picia 
w Rzeczypospolitej, która w XVII i jeszcze w XVIII w. dziwiła cudzoziemców 
przybywających z Południa, uległa zmianie w drugiej połowie stulecia. Drogie 
węgrzyny ustępują starym burgundom60 mieszanym z wodą, oraz winu szampań
skiemu61. 

59 Wielokrotnie wina określane są zdawkowo, często jedynie numerowane. Należy brać również 
pod uwagę kwestię fałszerstw. Często zatem określenia dotyczące wina węgierskiego lub francuskiego 
(dobre, niedobre, słodkie, kwaśne etc.) mogą określać imitację sprzedawaną jako oryginalny trunek.

60 AGAD, Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, sygn. 86, s. 35; APP, Majątek Konarzewo, 
sygn.140, k. 22; E. K o w e c k a, op. cit., s. 208. Wino z Burgundii było znane i cenione w Rzeczy
pospolitej już dużo wcześniej. Kiedy jednak w Polsce nadchodzi moda na wina francuskie, burgund 
zaczyna znacznie częściej pojawiać się na szlacheckich stołach. Do najlepszych burgundów, zamawia
nych w setkach butelek, należały m.in. Chambertin, Beaun, Nuits, Volnay, Pommard. Czerwone wina 
z Burgundii zamawiano najczęściej w Krakowie. Wina te cieszyły się również sporym zainteresowa
niem kupców warszawskich.

61 Innym czynnikiem, który sprzyjał rozprzestrzenieniu się mody na wina francuskie, były pro
blemy z importem trunków węgierskich, spowodowane m.in. nową polityką celną Habsburgów na 
Węgrzech oraz rozbiorami. W 1754 r. sprowadzono łącznie 8523 beczki wina węgierskiego, pięć lat 
później liczba ta zmniejszyła się do 2853 beczek, zaś w 1765 r. — do 236: G. K o m o r o c z y, 
Borkivitelunk eszak fele, Kassa 1944, s. 228, 230, 253, za I. C s a p l a r o s, Sprawy polskie w literatu
rze węgierskiej epoki Oświecenia, Warszawa 1961, s. 17–18; K. K u k l i n s k a, Handel Poznania 
w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa–Poznań 1976, s. 85.
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Odwrót od trunków węgierskich na rzecz francuskich związany był z upo
wszechnieniem się francuskiej koncepcji dobrego smaku (bon goût). François 
Massialot62 przyznawał, że jedynie w Europie panuje dobry smak. W słowniku 
Trevoux z połowy XVIII w. znajdziemy definicję dobrego smaku, według której 
nie wynika on z posiadania rozległej wiedzy. Jest zatem wartością ulotną, nie moż
na się go nauczyć, należy się z nim urodzić63. Siedemnastowieczna koncepcja do
brego smaku, jako „daru natury” niezależnego od pochodzenia, stanu posiadania 
lub wiedzy sprawiła, że wykazanie się dobrym smakiem w towarzystwie stało się 
nowym kryterium rozróżnienia społecznego. Było to również pierwsze pojęcie, 
które odnosiło się do jednostki jako konsumenta64.

Recepcja kultury francuskiej na ziemiach polskich wiązała się zatem nie tylko 
z modą, językiem czy literaturą, lecz także formułą dobrego smaku, wyrażającą 
się m.in. w doborze odpowiednich trunków. Wino francuskie przestało funkcjono
wać jako dotychczas stygmatyzowany kwaśny cienkusz65. By jednak zyskać miano 
elitarnego, musiało czekać do czasów „rewolucji” jakościowej, gdy renomę zy
skały wina bordoskie i burgundzkie. Nie bez znaczenia jest również pojawienie 
się musującego szampana, który nie tylko w Polsce dokonał rewolucji w katalogu 
trunków. 

Prawdziwa ekspansja win szampańskich w krajach Północy rozpoczęła się 
w latach osiemdziesiątych XVIII w. W szlacheckich piwnicach pojawiały się już 
butelki z musującym szampanem66. Dzięki swej wyjątkowości i popularności, jaką 
zdobywał w świecie arystokracji, napój ten w Polsce szybko stał się konkurencją 
dla najlepszych węgrzynów. Szampana można było napić się na redutach, czy też 
w czasie uroczystych kolacji, w trakcie których pojawiał się w towarzystwie wina 
tokajskiego67. 

Francuskie domy handlowe zajmujące się sprzedażą trunku produkowanego 
w Szampanii zainteresowane były ekspansją na Północ. Wśród nich na szczególną 

62 Francuski kucharz, żył w latach 1660–1733, autor książek kucharskich: Nouveau Cuisinier roy
al et bourgeois (1691); Nouvelle Instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits (1692); 
Le Cuisinier roïal et bourgeois, qui apprend à ordonner toute ſorte de Repas en gras & en maigre, 
& la meilleure maniere des Ragoûts les plus delicats & les plus à la mode. Ouvrage tres–utile dans les 
Familles, & ſingulierement neceſſaire à tous Maîtres d’Hôtels, & Ecuiers de Cuiſine (1705).

63 J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie smaku, s. 352.
64 Ibidem, s. 354.
65 W XVII i na początku XVIII w. ustawy antyzbytkowe zezwalały na picie podczas uroczystości 

rodzinnych tanich win francuskich; niżej od nich w hierarchii trunków znajdowały się już tylko wina 
śląskie. Gdańska ordynacja z 1734 r. nakazywała, by w czasie chrzcin służba mogła pić jedynie kwa
śne, białe wino francuskie: E. K i z i k, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne 
w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk, 2001, s. 104–108.

66 AGAD, Archiwum Morskich i Dzieduszyckich, sygn. 86, s. 35; APP, Majątek Konarzewo, 
sygn. 140, k. 22.

67 Ibidem, sygn. 52, s. 25.
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711OD WĘGRZYNA DO SZAMPANA

uwagę zasługuje działalność Maison Clicquot68. Na początku XIX w. na podbój tej 
części Europy wyruszył przedstawiciel tej firmy, Louis Bohne69. W trakcie podróży 
skrupulatnie notował swoje obserwacje w dziennikach70. Nowatorskie podejście 
do Północy, jakim wykazał się Bohne, sprawiło, że nie skolonizowany do tej pory 
przez szampan rynek stanął otworem dla Maison Clicquot. Bohne szczycił się tym, 
że dzięki jego działaniom udało się pozyskać Galicję, która wcześniej nie była bra
na pod uwagę przez producentów win szampańskich71. 

Carnets de voyage prowadzone przez Bohne’a są szczególnie cennym źródłem 
do badania gustów ówczesnych konsumentów win szampańskich. Kupiec dostrze
gał, zwłaszcza w południowej części ziem polskich, przywiązanie do smaku wę
grzynów72. Opisywał nie tylko smak, jaki powinien mieć szampan wysyłany do 
Polski. Bacznie przypatrywał się również kupcom i ich zwyczajom73. 

Analizując zamówienia na wino szampańskie, składane przez największych 
klientów Maison Clicquot, znajdujemy potwierdzenie opinii Bohne’a o gustach 
mieszkańców poszczególnych regionów. W Krakowie najbardziej ceniony był 
szampan bardzo likworowy, przypominający węgierski miód i musujący, w War

68 Maison Clicquot założony w 1772 r. przez Philippe’a Clicquot–Murion. Na początku swej dziaMaison Clicquot założony w 1772 r. przez Philippe’a Clicquot–Murion. Na początku swej dziaNa początku swej dzia
łalności zajmował się handlem tekstyliami. Jego syn François, poślubił w 1798 r. Barbe–Nicole 
Ponsardin. W 1805 r. po śmierci syna, Philippe wycofał się z prowadzenia firmy, którą przyjęła młoda, 
licząca 27 lat wdowa po François Clicquot.

69 Louis Bohne (? — 1821), urodził się w Mannheim. Karierę przedstawiciela handlowego rozpo
czął w 1790 r. w Maison Veuve J. Ronns. W 1801 r. spotkał François Clicquot. Spotkanie to zaowoco
wało długoletnią współpracą Bohne’a z Masion Clicquot.

70 AVC, Premier carnet de voyage de Louis Bohne, sygn. 1A 1E 103; Deuxième carnet de voyage 
de Louis Bohne, sygn. 1A 1E 104; Troisième carnet de voyage de Louis Bohne, sygn. 1A 1E 105.

71 Depuis quelques années, les négociants danzickois ne me voient plus de bien bon oeil parce que 
je leur ai déniché la Gallicie où, avant moi, le champagne ne faisait point d’affaires: AVC, Deuxième 
carnet de voyage de Louis Bohne, Second voyage, octobre 1802 — mars 1804, [w:] M. E t i e n n e, 
Veuve Clicquot Ponsardin. Aux origines d’un grand vin de Champagne, Paris 1994, s. 260. Po tym, jak 
Bohne i szampan Clicquot zyskali uznanie w tym regionie, inne domy szampana również przystąpiły 
do ofensywy handlowej. 

72 Dans cette partie de la Pologne, nos vins ainsi que ceux de Bourgogne étoient bûs avec fureur 
avant le partage, mais maintenant tout le monde est rebutté par la trop grande quantité de difficultés 
et l’on se console avec les vins de Hongrie que l’on a délicieux icy. Il n’en est pas de même à Warsowie 
qui est sous la domination prussienne: on pet les avoir comme on veut et on en jouit grassement: AVC, 
Premiere carnet de voyage de Louis Bohne, sygn. 1A 1E 103, fol. 59–69.

73 Le négociant, très solide et très aisé en général, exerce encore l’ancienne hospitalité vis–à vis 
des étrangers, mais il faut avoir mangé, bu et joué avec eux avant leur parler affaires et le plus sûr 
moyen d’en faire est d’avoir l’air de ne pas beaucoup s’en soucier: ibidem, Deuxième carnet de 
voyage de Louis Bohne, sygn.1A 1E 104, fol 79; Przedstawiciel Maison Clicquot zaznacza również, że 
przed rozbiorami sytuacja w Gdańsku była o wiele korzystniejsza dla handlu winem. W pierwszych 
latach XIX w., kiedy Bohne odwiedza miasto portowe, zamawia się tam jedynie 30 tys. butelek wina 
rocznie, natomiast przed rozbiorami do Gdańska dostarczano do 120 tys. butelek i 40 tys. beczek wina 
z Bordeaux.
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sza wie zaś bardzo słodki i musujący. Przeważnie szampany kierowane na rynek 
niemiecki i dalej na wschód były dosładzane syropem lub cukrem. Dowodem na 
upodobanie mieszkańców Północy do słodkich trunków jest relacja przedstawicie
la handlowego domu szampana Möet & Chandon. Hebel w korespondencji z Jean–
Remi Möet nadmieniał, że w krajach Północy wytrawne wina z Sillery nie cieszą 
się zbytnią popularnością: I faut être connaisseur et amateur pour ce vin qui doit 
être sec, de couleur ambrée, et sans musse74. Wytrawne wina szampańskie fak
tycznie nie znajdowały odbiorców w Polsce, choć obok Ay i Cremant, szampan 
Sillery uważany był za najlepsze wino z regionu Szampanii. W latach 1790–1817 
wśród wysyłanych do Polski szampanów z Maison Möet najwięcej (blisko połowa) 
było musujących. Niewielki procent stanowiły wina różowe i różowe musujące 
— zaledwie jedną dziesiątą z ponad 21 tys. butelek eksportowanych przez Möet 
w tym okresie. Najciekawsze jest jednak to, że blisko jedna czwarta zakupionych 
w Polsce win to trunki białe wytrawne i niemusujące75. Jeśli zatem chodzi o wi
na szampańskie, gust Polaków, nie był jednolity. Maison Clicquot, który pierwsze 
dostawy do Polski rozpoczął dopiero w 1802 r., wysyłał zdecydowanie więcej win 
białych musujących76. Najczęściej w zamówieniach spotykamy się z trunkami mu
sującymi, dosładzanymi cukrem bądź syropem, zazwyczaj pierwszej lub drugiej 
jakości. 

Analiza zamówień kupców z ziem polskich na wina z Francji pokazuje, że 
dużym powodzeniem cieszyły się tzw. vins liquoreux — trunki wzmacniane i do
sładzane. W przypadku kupców handlujących winami z Bordeaux, Burgundii 
czy Szam panii, dostrzegamy tendencję raczej do dostosowywania się do gustu 
Polaków, niż do narzucania im nowych smaków. Widać to również na przykładzie 
win bordoskich Pauliac i Ceron, których smak zbliżony był do tokajów.

W przypadku szampana mamy niekiedy również do czynienia z imitacją, co 
wyraźnie świadczy o popularności tego trunku, którego picie stało się w wyższych 
sferach wręcz obowiązkiem. Dość wcześnie pojawiły się przepisy na trunki przy
pominające musującego szampana77. Skala fałszerstw dokonywanych na danym 
gatunku wina potwierdzała jego wysoką pozycję. Zaświadcza o tym opowieść 
Josefa Franka, przebywającego w Polsce na początku XIX w., o polskim posiada
czu ziemskim i jego niezwykłym skąpstwie w stosunku do lekarza, który go leczył: 

74 Archiwum Möet & Chandon, sygn. 18 J 501, 5 sierpnia 1790, k. 213, za: B. M u s s e t, Vignobles 
de Champagne et vin mousseux. Histoire d’un mariage de raison 1650–1830, Paris 2008, s. 603.

75 Archiwum Möet & Chandon, sygn. 18 J 121 do 126, za B. M u s s e t, op. cit, s. 602.
76 Sporym powodzeniem cieszyły się wina rose. W zamówieniach składanych przez kupców 

z Poznania, Warszawy, Gdańska czy Torunia, wina białe musujące stanowią dwukrotność zamawia
nych win różowych. Zamawiano również wina z Sillery jednak nie białe wytrawne, lecz musujące: 
AVC, sygn. 1A 1E 092, k 6. jesień 1806; Do wyjątków należą zamówienia, w których wyraźnie zna
czone jest, że wysłane wina mają być niemusujące i wytrawne: AVC, sygn. 1A 1E 095, Livre de comis1A 1E 095, Livre de comis
sions vin 1802–1803, s.62; sygn. 1A 1E 095, Livre de comissions vin 1802–1803.

77 K. K l u k, Dykcyonarz roślinny..., t. III, Warszawa 1804, s. 17; S. T r e m b e c k i, Pokarmy, [w:] 
Pisma wszystkie, t. III, Warszawa 1953, s. 208–209. Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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„Po wyzdrowieniu kazał on napełnić wodą źródlaną tuzin butelek od wina szam
pańskiego, które zakorkowawszy i zasmoliwszy, posłał swemu lekarzowi, będąc 
pewny, że ten je złoży w piwnicy, nigdy zawartości nie spróbuje i nie dowie się, że 
został oszukany. Jakoż istotnie, w lat kilkanaście potem, po śmierci owego leka
rza, znaleziono wszystkie, co do jednej butelki, nietknięte. Spadkobiercy, zachwy
ceni znalezionym skarbem, pospieszyli wypić za zbawienie duszy nieboszczyka. 
Można sobie wyobrazić, jakim było ich rozczarowanie”78. Historia ta rysuje kolej
ny ważny aspekt funkcji prestiżowych trunków, w tym wina szampańskiego. Nie 
jest już ono tylko środkiem, za pomocą którego demonstrowane jest bogactwo do
mu. Szampana czy burgunda przechowuje się w piwnicy, z dala od biesiadników, 
nawet ich nie skosztowawszy. Rozwija się nowa sztuka — przechowywania trun
ków, dobierania odpowiednich roczników i rodzajów. Tajemna wiedza o winach 
w połączeniu z dobrym smakiem staje się kolejnym elementem pozwalającym na 
wyróżnienie i ukazanie przynależności do elity. 

*

Upowszechnienie spożycia wina we Francji w drugiej połowie XVII w. dało 
impuls do poszukiwania nowej jakości, która pozwoliłaby mu na nowo stać się 
przepustką do elity. W Rzeczypospolitej wino, jako napój zagraniczny, od początku 
było wyznacznikiem elitarności. Picie go było przywilejem zarezerwowanym naj
pierw tylko dla dworu królewskiego i najbogatszej szlachty. Trunek, który w cią
gu XVII stulecia stał się stałym składnikiem szlacheckich uczt, możemy uznać 
również za element konstytuujący ówczesną tożsamość. Węgrzyny były wyrazem 
przywiązania do tradycji, opozycji wobec nowomodnych obyczajów zyskujących 
popularność w drugiej połowie XVIII w. Natomiast szampan utożsamiany był z ko
smopolityzmem, podążaniem za nową modą i porzuceniem tradycji. Wino węgier
skie stało się zatem ostoją dla miłośników tradycji, symbolem czasów „złotej wol
ności”. Sam wybór trunku może być zatem traktowany jako przyjęcie określonej 
postawy: tradycjonalistycznej, polskiej, sarmackiej — w przypadku win węgier
skich — lub kosmopolitycznej, nowomodnej w przypadku trunków szampańskich. 
Wybór ten nie musiał być jednoznaczny79. Ewolucyjnie przebiega również zmiana 
smaku wina. Trunki przesyłane na rynki Północy długo pozostawały pod wpły
wem gustów mieszkańców tych terenów. Dostosowanie wina do odbiorcy miało 
być gwarancją jego sprzedaży. Fascynacja winami z Francji w połowie XVIII w. 
jest zatem związana bardziej z modą na kulturę francuską, niż ze smakiem tamtej
szych win. Większość bowiem np. win szampańskich, trafiających na te tereny, nie 
przypomina w smaku szampanów pijanych w Paryżu czy Londynie. W Warszawie, 
Krakowie czy Berlinie pijano trunki likworowe, dosładzane syropem bądź cukrem. 

78 Cudzoziemcy o Polsce, t. II, s. 235.
79 Przykładem przenikania się barokowej estetyki i francuskiego bon goût są m.in. reduty urządza

ne przez księcia Radziwiłła: J. D. O c h o c k i, Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, Wilno 1857, 
s. 279.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



714 DOROTA LEWANDOWSKA

Mamy zatem do czynienia raczej ze zmianą smaku kulturowego aniżeli faktyczną 
przemianą gustów smakowych. W połowie XVIII stulecia wyraźnie zaznaczony 
jest odwrót od konsumpcji win węgierskich na rzecz francuskich. Nie jest on jed
noznaczny z radykalną zmianą preferowanych smaków. Wina dosładzane i wzmac
niane nadal mają więcej zwolenników, niż wytrawne. Dobry smak, umiejętność 
docenienia odpowiednich win nie jest dany wszystkim konsumentom tego trunku. 

Kwestią zasadniczą staje się wybór odpowiedniego wina. Waloryzacji podle
gał już nie tylko kraj pochodzenia, lecz także smak, jakość, region, winnica czy 
rocznik, co szczególnie dobrze widać na przykładzie szampana. Dopiero kombina
cja tych elementów tworzy niepowtarzalny trunek, którego walory potrafi rozpo
znać jedynie znawca. Stąd elementem wyróżniającym jest już nie tylko samo wino, 
lecz także wiedza o nim oraz dobry smak, umożliwiający rozpoznanie win dobrych 
i modnych. Smak, to już nie tylko zmysłowe wrażenia pochodzące z degustacji, 
lecz także wiedza o tym, jak powinno smakować dane wino i który z trunków nosi 
miano vin d’honneur.

From Hungarian Wines to Champagne: Wine, Taste and Distinction  
in Poland (17th–18th C.)

Although, in early modern Polish history, wine was not only very popular, but also 
became one of the elements expressing social status, it has not became the subject of far–
ranging research as yet. The social and cultural dimensions of wine consumption are still 
considered curiosity items related to local customs. But, research on the history of wine can 
reveal much more: it can point to former forms of social rivalry, to the changes in tastes and 
aspirations.

The article aims at demonstrating that the loss of interest in Hungarian wines among 
the Polish gentry, and their favouring of the French wines in the 18th century, was an element 
of the process of acquiring cosmopolitan features. It is an aspect of the reception of the 
French culture by the aforementioned social class, which demonstrated itself in the rejection 
of baroque aesthetics and substituting them by a new cultural model, which found 
expression in the French formula of bon goût. This process resulted in upgrading of the 
notion of taste and wine connoisseurship, i.e. creating a “protoenology” of sorts, which 
became one of the constitutive elements of elite identification and social distinction. 

The author traces the evolution of the position of particular beverages on the basis of 
Polish and French source materials. Starting with Hungarian wines, and using the instance 
of the French Champagne wine, the mechanism of using a given wine in the expressing of 
elite identity is presented. 

The analysis of the changing fashion in wine consumption, taste preferences and the 
development of the art of tasting, demonstrates that the element which allows for social 
distinction is not the wine by itself, but the awareness of the information associated with it, 
and the ability to recognize the good and fashionable wines. Flavour does not depend solely 
on organoleptic impressions derived from tasting, but is also based on the knowledge of 
how a given wine should taste and which of the wines is known as the vin d’honneur.
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MAŁGORZATA KARPIŃSKA
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Historyczny

„Kapustnik” versus ostrygi. 
Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych

Najpewniej tylko nieliczni z wojskowych i polityków decydujących się na 
emigrację po klęsce powstania listopadowego mieli świadomość, że niebawem sta
ną się bohaterami „mitu ocalenia”1. Dla większości była to decyzja spontaniczna, 
a troszczono się głównie o sprawy najprostsze: pozostającą w kraju rodzinę czy za
opatrzenie w środki do życia. Te łagodziła wspólnota tułaczej drogi — większość 
opuszczała kraj w mniejszych lub większych grupkach. Wierzono także, że emi
gracja będzie krótka, a rychły kolejny zryw powróci wychodźców na „ojczyzny 
łono”. Wyjazdowi towarzyszyły jednak przygnębienie i lęk przed nowym, niezna
nym doświadczeniem2. Taki stan umysłów wiązał się z dylematami i obawami naj
bardziej codziennymi, ogniskując się w symbolicznym a powszechnie zrozumia
łym strachu przed obcym „gorzkim, drogim” chlebem. Tak Seweryn Goszczyński 
opisywał wspólne obawy przepowiadając też, wbrew powszechnym nadziejom, 
„my tu nieprędko pić i jeść będziemy!”3 Inny anonimowy poeta z lękiem przepo
wiadał „tułaczy chleb”4.

Oczywiście, ów „obcy chleb” był figurą stylistyczną. Tymczasem już następ
nego dnia po przekroczeniu granicy emigranci doświadczyli wielu nowości, tak
że kulinarnych. Na terenie większości krajów niemieckich, polskich emigrantów 
przyjmowano entuzjastycznie, często organizując na ich cześć uczty, suto zakra
piane alkoholem5. Gościnność była tak duża, że jedną z kolumn we Frankfurcie 

1 A. W i t k o w s k a, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, s. 51.
2 Taki nastrój opisał m.in. J. B a r t k o w s k i, Wspomnienia z powstania 1831 r. i pierwszych lat 

emigracji, oprac. E. S a w r y m o w i c z, Kraków 1966, s. 145 i I. D o m e j k o, Pamiętniki (1831–
1838), wyd. J. T r e t i a k, Kraków 1908, s. 39.

3 S. G o s z c z y ń s k i, Wyjście z Polski, [w:] Biblioteka Klasyków Polskich, pod red. T. P i n i e g o, 
t. IV: Dzieła zbiorowe Seweryna Goszczyńskiego, wyd. Z. Wa s i l e w s k i, Lwów 1904, s. 44. Wiersz 
ten powstał na noclegu przed przekroczeniem granicy pruskiej.

4 J. F. Z i e l i ń s k i, Wspomnienia z tułactwa, wyd. E. W r ó b l e w s k a, Warszawa 1989, s. 75.
5 Ibidem, s. 101–102; J. B a r t k o w s k i, op. cit., s. 142–146; J. A. P o t r y k o w s k i, Tułactwo 
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nad Menem uraczono wystawnym obiadem w domu publicznym. Zarówno przy
bytek, jak posiłek były „prawdziwie królewskie”. Pito i jedzono w towarzystwie 
pań tego zakładu ubranych symbolicznie–patriotycznie w białe suknie przepasa
ne amarantowymi wstęgami. Były tańce, śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 
i „Poloneza Kościuszki”, a potem damy zapewniły emigrantom satysfakcjonujące 
sam na sam6. 

Tak gorące powitanie nie należało do rzadkości, a jednak pierwsze doświadcze
nia, przynajmniej kulinarne, dla wielu Polaków nie były zachęcające7. W Czechach 
emigranci krytykowali zwyczaj nieskrobania ryb przed podaniem na stół8, w Pru
sach wszystkie potrawy wydawały się im słodkie9, a w Alzacji zdumiewało picie 
kawy z „głębokiego talerza” z podrobionym do niej chlebem10. We Francji raziły 
zbyt gęste i słodkie zupy, omlety z zieleniną oraz kolejność i sposób podawania 
dań. Krytykowano nazbyt częste przygotowywanie pieczeni na rożnie, a zupełnie 
nie do zaakceptowania było jadanie sałaty jako oddzielnego dania11. Trudno było 
się też przyzwyczaić do oliwy, tęskniono do masła12. Zdecydowanie nie podobał 
się obyczaj późnych obiadów13. We francuskim jadłospisie pojawiały się też pokar
my nieznane czy odstręczające14. Z rezygnacją godzono się jeszcze na nabiał i wa
rzywa, choć podkreślano deklasujący polskich wojskowych charakter tych produk
tów. Jedzenie takie, wedle emigrantów, z istoty swej przynależne było pasterzom15. 

Polaków we Francji. Dziennik emigranta, cz. I, Kraków 1974, s. 56–57; M. M o c h n a c k i, Dzieła, 
t. I: Listy, Poznań 1863, s. 11. Tylko w Prusach nastroje i przyjęcie było często odmienne.

6 J. A. P o t r y k o w s k i, op. cit., t. I., s. 71–75.
7 Droga na emigrację nie miała, mimo częstych pozorów, nic z radosnego doznania zderzenia z in

ną kulturą, stąd zapewne częste nieufne i niechętne postawy cf. K. Ł e ń s k a – B ą k, O pokarmach, 
smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Opole 2010, s. 65n. 

8 W. D a r a s z, Pamiętnik emigranta, przygotował do druku, wstęp i przypisy A. R y n k o w s k a, 
Wrocław 1953, s. 19.

9 S. K o n a r s k i, Dziennik z lat 1831–1834, przygotowali do druku B. Ł o p u s z a ń s k i  i  A. S m i r 
 n o w, Wrocław etc. 1973, s. 50.

10 W. S z o k a l s k i, Pamiętniki, wyd. R. W i e r z b i c k i, „Archiwum Historii i Filozofii Me
dycyny”, t. II, 1925, z.1, s. 109. Chodziło zapewne nie tyle o głęboki talerz, ale o używaną powszech
nie do dziś miseczkę zw. boule.

11 W. D a r a s z, op. cit., s. 39. 
12 J.F. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 157; M. M o c h n a c k i, op. cit., s. 13.
13 M. M o c h n a c k i , op. cit., s. 62 i 103.
14 O odmienności kulinarnej rzeczywistości Rzeczypospolitej i Francji cf. J. L. i M. F l a n d r i n, 

Regards occidentaux sur les banquets de Pologne aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, [w:] Między poli
tyką a kulturą, red. C. K u k l o, Warszawa 1999, s. 307–317. 

15 Ibidem, s. 77. W Panu Tadeuszu pojawia się duża różnorodność nazw potraw, warzyw i owo
ców spożywanych w Soplicowie. Z serów jest jednak tylko twaróg, co potwierdza taki właśnie stosu
nek szlachty do nabiału. Cf. M. G i e r g i e l e w i c z, Gastronomia Mickiewicza i jej rodowód literacki, 
[w:] Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu, Londyn 1955, s. 399.
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Z odrazą natomiast większość reagowała na propozycje jedzenia mięczaków16 czy 
baranich nóżek17.

Dla wielu emigrantów było to pierwsze w życiu doświadczenie z nową, inną 
kulturą. Poza granice ziem polskich podróżowali wcześniej nieliczni. Trudno nie 
dostrzec, że ten pierwszy kontakt wywoływał u wychodźców odruch porównywa
nia i przyspieszonego definiowania własnej tożsamości, także kulinarnej. Polacy 
w świat wyruszali z ukształtowanym gustem, przyzwyczajeniami dietetycznymi 
i wyobrażeniami o charakterze i wartości określonych posiłków18. Dla większo
ści z nich to, co jadali w domu, w kręgu sąsiedzkim czy rodzinnym, zlewało się 
w synonim pojęcia kuchni polskiej. Pojęcie to należało do kategorii, którą można 
określić mianem „kuchni w umyśle”19. Dotyczyło bowiem nie jakiegoś ustalonego 
kanonu, ale raczej dość indywidualnego wyobrażenia i przekonania o narodowych 
korzeniach różnych potraw, czasem zupełnie niezależnie od stanu faktycznego. 
Zabieg ten sprzyjał spłaszczaniu regionalizmów i odwoływaniu się do elementów 
kuchni plebejskiej. 

Pojęcie polskiej kuchni narodowej wyraźnie kształtowało się na przełomie 
XVIII i XIX w. w atmosferze narastającego lęku wobec ekspansji „nowego”. Pisał 
o tym obdarzony szczególną wrażliwością Jędrzej Kitowicz20. Narastało przeko
nanie o ekspansji kuchni francuskiej, także jako pochodnej bardziej generalnego 
zjawiska rozprzestrzeniania się francuskich wzorców kulturowych w osiemnasto
wiecznej Europie, wzmacnianego pojawieniem się fali emigrantów po rewolucji 
1789 r. Zajmowali oni często posady kucharzy w domach magnatów i majętnych 
szlachciców21. Wprowadzali, nie bez oporu, nowe potrawy i mody kulinarne22.

16 J. N. J a n o w s k i, Notatki autobiograficzne, Wrocław 1950, s. 478. Zabawny opis „przyucza
nia” do jedzenia ostryg braci Kamila i Maurycego Mochnackich w: M. M o c h n a c k i, op. cit., s. 73. 

17 J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 344.
18 Trzeba tu dodać, że wspólnota emigracyjnych opinii w kwestiach kulinarnych i odwoływanie 

się do podobnych tradycji w tej mierze wiązało się z dość jednolitym składem stanowym tej grupy. 
Większość wychodźców wywodziła się bowiem ze szlachty. Prusacy bardzo utrudniali wyjazd żołnie
rzom i podoficerom. Nielicznym tylko udało się przedostać do Francji i Anglii, przeważnie przy po
mocy podstępu np. podawali się oni za służących oficerów.

19 W. R e i n h a r d, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. 
J. A n t k o w i a k, red. nauk. W. J. B u r s z t a, Warszawa 2009.

20 J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. P o l l a k, Wrocław etc., 
1970, s. 418–438.

21 O wpływie kuchni francuskiej cf. E. K o w e c k a, W salonie i w kuchni, Opowieść o kulturze 
materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1989, s. 136–137.

22 Francuskich kucharzy zatrudniano w rodzinnym domu Henrietty z Działyńskich Błędowskiej 
(eadem, Wspomnienia z lat 1794–1832, oprac. K. K o s t e n i c z  i Z. M a k o w i e c k a, Warszawa 
1960). Byli oni przyuczani, by „ani z krwią mięsiwa nie dawali, ani zwierzyny faisandée, czyli nie
świeżej. Jeden z tych kuchmistrzów (służył wpierw u króla westfalskiego) brzydził nas podając na stół 
zająca całego z główką i cielęcą głowę nie rozkrawaną” s. 101.
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Niechęć do kulinarnych nowinek przebija z felietonów warszawskiego „Mo
tyla”, stosującego w tej materii dość pioniersko pojęcie „gustu narodowego”. Obca 
kuchnia była tu wyszydzana i poniżana, jako promująca „ropuchy i ślimaki w pasz
tecie, sosem z przegniłych serów zaprawione”23. Pojawiały się tam także potrawy 
określane jako narodowe: barszcz i kapusta. 

Drugim komponentem kulinarnego doświadczenia, z jakim opuszczali kraj 
emigrujący powstańcy, była szlachecka kultura obfitości24. Zdarzały się oczywi
ście braki w pożywieniu — szczególnie dramatyczne były w czasie wojen i prze
marszów wojsk, ostatni raz w 1813 r. Nie zawsze syci byli studenci25 czy woj
skowi w kampanii roku 183126. Generalnie jednak szlacheckie domy nie znały 
głodu, a mięso nie było szczególnym luksusem, ale normą; jadano je poza postem 
codziennie, nawet kilka razy dziennie, obficie i najlepsze kawałki27. Wychowany 
w takim kulinarnym doświadczeniu Maurycy Mochnacki dopiero we Francji do
strzegł, że ludzie mogą buntować się nie tylko walcząc o idee, ale także, by nie 
umrzeć z głodu. Nic dziwnego, że Polska jakiej doświadczył jawiła mu się „jak 
Eden w porównaniu z tą bogatą Francją”28. 

Na emigracji wychodźcy szybko odczuli narastające poczucie obcości. Prze
ważnie nie znali języka i obyczajów. Większość nie starała się szukać pracy czy 
kształcić, nie pragnęli asymilacji wierząc, że są na obczyźnie tylko na krótko29. 
Przemożnym doznaniem była tęsknota, gwałtowne poczucie utraty własnej warto
ści, chaos moralny30. Wygnani doznawali „jaskółczego niepokoju”, za Juliuszem 

23 „Motyl”, nr 24 z 15 sierpnia 1828. Motyw oskarżeń „obcych” o jadanie pokarmów zakazanych, 
stanowiących tabu czyli niejadalnych jest zjawiskiem dość typowym cf. F. F e r n á n d e z – A r m e s t o, 
Wokół tysiąca stołów, przeł. J. J a c k o w i c z, Warszawa 2003, s. 243–244.

24 Rozważania te dotyczą oczywiście tylko emigrantów o szlacheckich korzeniach, oni jednak 
stanowczo dominowali w tej grupie. Jadłospis chłopski był ciągle jeszcze monotonny i ubogi w mięso 
i znacznie różnił się od szlacheckiego. Cf. D. K a ł w a, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] 
Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. C h w a l b a, Warszawa 2004, 
s. 272. 

25 A. W i t k o w s k a, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1998, 
s. 87–110. 

26 Historia kultury materialnej w zarysie, t. V: Od 1795 do 1870 roku, pod red. E. K o w e c k i e j, 
Wrocław 1976, s. 381.

27 Ibidem, s. 348–349, 377–380. Rzeczywistość kulinarną tej epoki znamy głównie przez pryzmat 
opisów uczt, co oczywiście zniekształca nasz ogląd. Generalnie jednak rzeczywistość szlacheckiego 
domu była dostatnia w jedzenie, także mięso.

28 M. M o c h n a c k i, op. cit., s. 146.
29 O różnych aspektach problemów życiowych emigrantów cf. A. W i t k o w s k a, Cześć i skanda

le. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.
30 Spora część emigrantów rychło namiętnie grała w karty, a także stała się wyszukanymi konese

rami płatnej miłości cf. M. K a r p i ń s k a, Kobiety Wielkiej Emigracji — próba portretu socjologiczne
go, [w:] Kobiety i procesy migracyjne, pod. red. A. C h l e b o w s k i e j, K. S i e r a k o w s k i e j, 
Warszawa 2010, s. 47–60.
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Słowackim określając tak to szczególne poczucie zagubienia i braku celu31. Uczuć 
nie usiłowano ukrywać, ówczesna moda pozwalała, a nawet zachęcała do odsła
niania ich bez specjalnego skrępowania. Stabilizacji emocjonalnej nie sprzyjała też 
wszechobecna nuda, skutkująca swarami politycznymi, pojedynkami czy szuler
ką. Z tego gwałtownego pogorszenia nastrojów, w beznadziejności i bezczynności, 
chętnie leczono się alkoholem. Szymon Konarski w swym dzienniku pierwszych 
lat emigracji zapisał z rzadką u niego w owym czasie trzeźwością: „Przy śniadaniu, 
prócz karanego wina [tj. butelki, którą jako karę fundował spóźniający się na po
siłek — M. K.], wypiliśmy 7 butelek vin d’Artois. Dlaczego? Bo cóż robić? Czym 
się zająć? — do Oborskiego, gdzie znów pić trzeba było. Nadszedł obiad — pić. 
Po obiedzie z Kamińskim do Rafaczyńskiego — znowu pić. Powiadam, że niech 
broń Boże, człowiek puchliny wodnej dostanie, a rurkę do pompowania wkręcą, 
same wino z brzucha wytoczyliby”32. 

Dużo pili i inni33. Na Święconym 1841 r. emigranci „podług zwyczaju i cha
rakteru narodowego szumieli, podochocili sobie porządnie” — bowiem jak zapisał 
doświadczony Niemcewicz: „byle się Polacy zebrali, a był choć grosz w kieszeni 
natychmiast dawaj wina i zapominają troski”34. Także „i damy wypijały jak my”35. 
Słynne improwizacje Adama Mickiewicza zazwyczaj poprzedzane były licznymi 
toastami36. Zapewne więc nie tylko poetyckie doznania, ale i kolejne wychyla
ne kielichy przyczyniły się do tego, że właściwie nikt nie zapamiętywał nawet 
sensu improwizacji, jako że „słuchacze więcej nieszczęściem mieli wina w czu
bach niż nabożeństwa w duszach”37. Nic dziwnego, że ascetycznemu alkoholowo 
Słowackiemu wyrwało się zaskakujące poetyckie marzenie „Improwizować (ale 
nie przy szklance)”38.

Także pobożny Seweryn Goszczyński nawet w zapaści finansowej, gdy jadał 
na obiad tylko bułkę, wśród niezbędnych wydatków umieszczał jednak „karafinkę 
wódki”39. W tym wypadku zresztą wódka była nie tylko sposobem na oderwanie 

31 J. T a ń s k i, Wspomnienia z wygnania, Kraków 1881, s. 1.
32 S. K o n a r s k i, op. cit., s. 119. Krótkie i bolesne przerwy w piciu przynosiła jedynie kuracja na 

rzeżączkę, czyli jak to określał Konarski, „wiewióra warszawskiego”. Zgodnie z zaleceniem lekarza 
nie można było wówczas pić alkoholu (ibidem, s. 198). 

33 Cf. m.in. P. K o p c z y ń s k i, Dziennik (od 2.V.1831 do 4.VII.1834), Biblioteka Polska w Paryżu 
(dalej BPP), rkps. 413, k. 278; J. A. P o t r y k o w s k i, op. cit., t. I, s. 178.

34 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1839–1841, red. I. R u s i n o w a, Pułtusk 2008, s. 406.
35 Ibidem, s. 359.
36 W. M i c k i e w i c z, Żywot Adama Mickiewicza, Poznań 1894, t. III, s. 30.
37 Ibidem, s. 46.
38 J. S ł o w a c k i, Podróż na wschód. Wyjazd z Neapolu, [w:] idem, Dzieła wszystkie, pod red. 

J. K l e i n e r a, t. IX, Wrocław 1956, s. 24. O niezbyt trzeźwych improwizacjach cf. m.in. L. L i b e r a, 
„Wszyscy byli jak najzupełniej trzeźwi...”. Kilka uwag o improwizacjach Mickiewicza, [w:] Oczywisty 
urok biesiadowania, red. P. K o w a l s k i, Wrocław 1998, s. 150–157.

39 S. G o s z c z y ń s k i, Dziennik Sprawy Bożej, oprac. Z. S u d o l s k i, Warszawa 1984, t. I, s. 532.
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się na chwilę od smutnej, szarej rzeczywistości, ale też dostarczała kalorii i roz
grzewała choć na chwilę w zimne dni40. Zalety trunków doceniali wszyscy, tak
że najszacowniejsi członkowie emigracyjnej wspólnoty — deputowany Walenty 
Zwierkowski zachwycony zaletami sauterne’a41, czy poseł Kantorbery Tymowski, 
który na cześć stanu zamroczenia alkoholowego napisał nawet po łacinie zabawnie 
uroczysty list do Walerego Wielogłowskiego42.

Drogą wyjścia z takiej zapaści było wyraźne określenie własnej tożsamości. 
Smutna rzeczywistość nastrajała raczej do spoglądania wstecz; definiowania się 
przez doświadczenia przeszłości, przez oznaczenie się w Ojczyźnie. Tak rodził się 
dumny mit strażników narodowej tożsamości. W niej to smak i zapach Polski uzna
no za elementy ważne i doceniane przez większość wspólnoty43. Mityczną Ojczyznę 
odszukiwano w politycznych rozrachunkach, ale także w zmysłowych doznaniach 
— w dotyku przedmiotów z Polski44, widoku jarzębinowego drzewka sadzonego 
przez Mickiewicza na podwórkach jego kolejnych emigracyjnych domów45, we 
wspomnieniu bab wielkanocnych, które usiłował bez specjalnego powodzenia piec 
Słowacki w Szwajcarii46, wreszcie w nieustannej pogoni Mickiewicza za rydza
mi47. Dla wszystkich zaś w smaku barszczu, pierogów czy bigosu. „Jak to miło jest 
spotkać się ze swoimi i przy barszczu i husarskiej pieczeni, rozmawiać o dawnych 
czasach, zapomnieć na chwilę nieszczęść dzisiejszych” — to wyznanie przeko
nuje, że kulinarna podróż w przeszłość i do kraju zarazem zrozumiale umacniała 
tożsamość wszystkich i to bez konfliktów48. Kuchnia stała się nośnikiem wartości 
narodowych. Przywiązanie do swojskich smaków nie znało barw politycznych, 
rang i stanowisk. Rozrzewniało wszystkich. Nawet znany z ascetycznego sposobu 
życia Joachim Lelewel, który przechwalał się, że „od przesądu obiadowego” od

40 Niedogrzanie było stałym elementem tułaczego życia. Skromne ubranie, niedożywienie 
i oszczędzanie na opale przyczyniało się do bardzo częstego odczucia zimna cf. W. S z o k a l s k i, 
op. cit., t. II, s. 130.

41 J. L e l e w e l, Listy do rodzeństwa pisane, oddział pierwszy, t. II, Poznań 1879, s. 169.
42 K. T y m o w s k i, Listy krajowe i emigracyjne, wyd. E. Z. W i c h r o w s k a, Warszawa 1999, 

s. 55–58. Tymowski, dawny żołnierz napoleoński był zresztą wielkim smakoszem — pasibrzuchem 
jak się wówczas mówiło, autorem zabawnej Ody do brzucha. Wyraził w niej marzenie by dla radości 
i satysfakcji brzucha nastąpiła „przyjaźń ścisła/ Sekwana z Wisłą”. 

43 K. Ł e ń s k a – B ą k, Kulinaria i dyskurs tożsamości, [w:] Polacy o sobie. Współczesna autore
fleksja: jednostka, społeczeństwo, historia, pod red. P. K o w a l s k i e g o, Łomża 2005 s. 173–191.

44 J. S ł o w a c k i  (Pamiętniki: Listy do matki i rodziny, Lwów 1913, s. 70) tęsknił za dotykiem 
koszul z Polski, które mu się niestety wydarły. 

45 M. G o r e c k a, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu, 
Kraków 1897, s. 39.

46 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s. 70, 72, 74, 92.
47 A. M i c k i e w i c z, Dzieła, t. XV: Listy, cz. 2, 1830–1841, Warszawa 2003 s. 336, 595–596, 

607, 674.
48 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1837–1838, oprac. I. R u s i n o w a, Pułtusk 2006, s. 17.
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szedł i zadowala się „frykadellą przy chlebie”49, miał swą swojsko–kulinarną tęsk
notę. Był nią kawior. W 1857 r., gdy dostał od Karola Sienkiewicza słoiczek tego 
drogiego przysmaku i przez niedyskrecję posłańca został zmuszony do podzielenia 
się rarytasem z przyjaciółmi, skarżył się nostalgicznie: „Na Wołyniu to nieraz na 
śniadanie pałaszowała się doza taka, a tu teraz z udziału zatrzymanego dla siebie, 
dotąd po trochu podniebienie łechcę”50.

Emigrację popowstaniową stanowili w przeważającej części mężczyźni. 
Rzadko który z nich potrafił gotować. Skromne fundusze na życie czerpano przede 
wszystkim z wypłacanego co miesiąc wsparcia rządu francuskiego; traktowano je 
jako żołd51. Początkowo stołowano się przeważnie w zajazdach czy na kwaterach, 
abonując posiłki na cały miesiąc, co było rozwiązaniem najtańszym i najpraktycz
niejszym, ale niekoniecznie najbardziej satysfakcjonującym52. Polaków zdumiewa
ły we Francji skromne wielkości serwowanych porcji, tak, że „zawsze jednak wiel
ka próżnia w żołądku zostaje”53. Z reguły natomiast nie oceniano smaku potraw, 
zapewne więc nie wzbudzały zachwytów54. Tymczasem pojawienie się możliwości 
zjedzenia polskiego posiłku było wydarzeniem odświętnym, godnym odnotowa
nia. Tak więc w lutym 1833 r. Szymon Konarski zapisał: „Zrazy polskie pierwszy 
raz”55, a Joachim Lelewel w liście do brata uznał za ważne napisać: „Dziś idę na 
śniadanko polskie”56. Zaś sędziwy Niemcewicz zanotował z entuzjazmem: „Byłem 
potem na barszczu i zrazach z kaszą u państwa Wołowskich, milsze te potrawy oj
czyste nad wszystkie przysmaki francuskie”57. Wyraźnie potrawy polskie nabierały 

49 Korespondencja Joachima Lelewela z Karolem Sienkiewiczem, Poznań 1872, s. 19.
50 Ibidem, s. 13. Kawior, który trudno z dzisiejszej perspektywy uznać za przysmak polski, był 

zwyczajnym zakupem szlachty wołyńskiej wracającej z kontraktów kijowskich i tym samym kojarzył 
się z domem i wspomnieniami dzieciństwa i młodości, cf. T. T. J e ż  (Z. M i ł k o w s k i), Od kolebki 
przez życie. Wspomnienia, wyd. A. L e w a k, t. I, Kraków 1936, s. 74.

51 Cf. I. D o m e j k o, op. cit., s. 104.
52 Np. Szymon K o n a r s k i  (op. cit., s. 102 i 110) miał początkowo żołdu 84 franków miesięcz

nie. Zapisał się do księgi stołujących w „Café Fanguy”. Za obiad i kolację płacił tam miesięcznie 
30 franków.

53 Ibidem, s. 110. Na małe porcje w restauracjach we Francji skarżył się też J. U. N i e m c e w i c z, 
Dzienniki 1835–1836, wyd. I. R u s i n o w a, Warszawa 2005, s. 260 i 310. Podobnie M. M o c h n a c k i, 
Dzieła, t. I Listy, s. 102.

54 S. K o n a r s k i  (op. cit., s. 217) zapisał zgoła: „Obiad »Pod Leopoldem« świński”. Oczywiście 
nie zawsze tak było, wśród emigrantów byli i prawdziwi smakosze potrafiący docenić także wyborny 
smak francuskiej kuchni, cf. J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1837–1838, s. 224.

55 Ibidem, s. 170
56 J. L e l e w e l, op. cit., s. 137–138.
57 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1835–1836, s. 257. O rozczuleniu Niemcewicza, wyjątkowego 

antysemity, świadczy pominięcie tym razem wyzwiska „neofitów”, którego nie szczędził zazwyczaj 
Wołowskim. Jednocześnie Niemcewicz jako jeden z nielicznych nie najgorzej oceniał kuchnię francu
ską, ale polską zawsze przedkładał nad wszelkie obce smaki.
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na emigracji szczególnego, odświętnego znaczenia i wyjątkowej wartości, radując 
nie tylko podniebienie, ale i duszę58. 

Z czasem najpopularniejszą formą organizowania codziennego wyżywienia 
samotnych emigrantów, zarówno we Francji, jak w Anglii, stał się tzw. menaż. 
Grupa kilku wychodźców łączyła swe skromne fundusze i decydowała na wspól
ne gospodarstwo. Dawało to oczywiście oszczędności oraz pozwalało kompono
wać menu zgodnie z upodobaniami kulinarnymi. Jednak problemów nastręczało 
wyszukanie kogoś odpowiednio kwalifikowanego do gotowania dla wspólnoty. 
W emigracyjnej społeczności niewielu było służących czy choćby żołnierzy, któ
rzy potrafili znacznie lepiej radzić sobie w kłopotach dnia codziennego — goto
wali, robili zakupy, a nawet uprawiali małe ogródki59. Wyjątkowe więc szczęście 
miał menaż w Poitiers — jego członkiem był niejaki Kożyrski, zawodowy kucharz 
Tyszkiewiczów z Litwy. To dzięki niemu „na śniadanie bywały często zrazy zawija
ne z kaszą gryczaną czy tatarczaną, sporym kawałkiem chleba i niewielka szklanka 
wina”60. W innych wspólnotach obowiązkami dzielono się solidarnie. Przysparzało 
to zresztą problemów, bo nie wszyscy potrafili przygotować dla kilkunastu osób 
posiłek składający się „z zupy, tj. krupniku, kapuśniaku albo barszczu z kawałkiem 
wołowiny albo wieprzowiny”. Kłopotów dostarczały już same zakupy czy nieso
lidność kuchcików61. Dla uniknięcia problemów często więc angażowano kobietę 
do gotowania, dając pracę niejednej Francuzce. I tak w Tuluzie w 1836 r. piętnastu 
polskich emigrantów zatrudniało kobietę, która „nauczyła się wszystkich potraw 
polskich: zrazy, pierogi, barszcz, kapuśniak, jadaliśmy prawdziwie po polsku [...] 
Wyprawialiśmy święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, wszystko zwyczajem pol
skim”62. Podobnie postępowało wielu emigrantów63. Oczywiście zdarzały się i pro
blemy. Mieszkający w Wersalu poseł Józef Zienkowicz przysposobił wprawdzie do 
gotowania litewskich potraw swą gospodynię i jej córkę, ale często: „gniewał się 
na uchybienia w potrawach popełniane”64. 

Pojawiały się też formy pośrednie między menażem a restauracją. Taki udany 
eksperyment podjął niejaki Szulc w Levroux (dep. Indre). Prowadził tam przy po
mocy polskiego kucharza lokal, w którym za skromną opłatą stołowało się 50 emi
grantów, głównie z Litwy. Na potrzeby kuchni kiszono kapustę, a nawet hodowano 

58 Stąd zapewne podkreślano polski jakoby charakter nawet najzwyklejszych potraw: np. Niem
cewicz nigdy nie używa określeniu bulion czy rosół tylko zaznacza „rosół polski”.

59 M. M o c h n a c k i, op. cit., t. I, s. 264.
60 J.N. J a n o w s k i, op. cit., s. 527–528.
61 Dowcipnie swe „kucharzenie” w siedemnastoosobowej wspólnocie w Londynie opisał J. B a r t 

k o w s k i  (op. cit., s. 251–256)., który notabene już wcześniej, zarówno w domu, jak w drodze na 
emigrację miał pewne doświadczenie kulinarne.

62 J. G r a b o w i e c k i, Moje wspomnienia w emigracji od roku 1831 do 1854 spisane w Marsylii, 
przygotowała do druku, wstęp i przypisy E. H. N i e c i o w a, Warszawa 1970, s. 85.

63 J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 462 i 546. 
64 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s. 37.
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barany i wieprze. Jadano tam tradycyjnie, na stole często gościł kapuśniak i krup
nik65. Z czasem wspólnoty rozpadały się, emigranci zaczynali wtapiać się w spo
łeczność francuską i angielską, menaż więc zanikał.

Nieco inaczej wyglądało doświadczenie kulinarne Polaków zamieszkałych 
w Pa ryżu. Większość emigrantów stołowała się tu poza domem. Z koniecznej 
oszczędności nie wynajmowano bowiem samodzielnych mieszkań, ale tzw. maison 
meublée, bez kuchni, najwyżej z kuchenką tzw. fajerą, do podgrzania dostarczo
nych z traktierni potraw66. Ale wiemy, że Wiktor Szokalski, obrotny i dobrze mó
wiący po francusku, potrafił nawet w takich warunkach sam przyrządzać smaczne 
posiłki. Befsztyki smażył na kominku, kupował też gotowe, tylko do podgrzania 
potrawy, sprzedawane m.in. przez Compagnie Hollandaise67. Inni jednak stołowali 
się na mieście68. Paryż obfitował wówczas w rozliczne restauracje, traktiernie i go
spody. Oferowały one wyrafinowane, eleganckie posiłki za horrendalne ceny, ale 
też tanie, skromne obiady. Jedząc te najtańsze można było „także natrafić zębem na 
pazurek koci”69. Wątpliwości budziła też świeżość posiłków. W Palais Royal dzia
łał elegancki lokal, w którym za bardzo niską cenę podawano obiady z dobrych 
restauracji tylko, że kilkudniowe70. Źle było też w najtańszych traktierniach — 
Wiktor Szokalski skarżył się, że pierwszego dnia koledzy–emigranci zaprosili go 
do „jakiejś nikczemnej gargoty” gdzie dano mu „zepsute mięso zachlorowane”71. 
W innej popularnej traktierni serwowano zaś baranie nóżki, co wychowani w prze
sycie mięsnym Polacy odrzucali z komentarzem: „Ależ to daje się tylko chartom 
lub innym psom myśliwskim, nie ludziom do jedzenia”. Taką reakcję „paniczów” 
zanotował demokrata, chłopski syn Jan Nepomucen Janowski. Nie bez złośliwej 
satysfakcji pisał, że z czasem pałaszowali jednak i te specjały radując się ich niską 
ceną72. W wielu tanich restauracjach paryskich raził też brud, wrzawa oraz ponure, 

65 P. K o p c z y ń s k i, op. cit., k. 280. Podobnie usiłowała zarabiać na utrzymanie p. Zaliwska 
w Brukseli. Tu jednak „pozarywali ją stołownicy do 700 franków” i musiała interes zamknąć. 
J. L e l e w e l, op. cit., t. II, s. 96–97.

66 Mieszkająca tak J. Z a m o y s k a  (Wspomnienia, oprac. M. C z a p s k a, Londyn 1961 s. 151) 
zanotowała: „kuchnia jakby duża szafa, do najwyższego stopnia niewygodna”. Cf. też J. U. N i e m 
c e w i c z, Dzienniki 1837–1838, s. 121.

67 W. S z o k a l s k i, op. cit., s. 118.
68 O takim prowadzeniu gospodarstwa świadczy m.in. brak garnków w spisach ruchomości emi

granckich cf. Załącznik do dziennika. Listy, papiery i pisma Piotra Kopczyńskiego, BPP, rkp. 413, 
k. 41–42. W spisie figurują natomiast talerze i szklanki.

69 K. F r a n k o w s k i, Moje wędrówki po obczyźnie. Paryż, wyd. J. O d r o w ą ż – P i e n i ą ż e k, 
t. II, Warszawa 1973, s. 58. Podobnie J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1839–1841, s. 405.

70 Stołujący się tam J. Słowacki szybko odczuł negatywne skutki takiego jedzenia (idem, Pamiętni
ki: Listy do matki, s. 40). Ten sam lokal opisała Łucja z  G i e d r o y c i ó w  R a u t e n s t r a u c h, 
Wspomnienie moje o Francji, Kraków 1839, s. 106–109. 

71 W. S z o k a l s k i, op. cit., s. 114. Na podobne praktyki narzekał M. Podczaszyński, cf. M. M o c h 
 n a c k i, op. cit., t. I, s. 102.

72 J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 344.
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zatłoczone, pełne dymu wnętrza73. Po wyjeździe do Szwajcarii Słowacki zanoto
wał: „dziękuję Bogu, żem się od paryskich traktyerów wyzwolił i czuję, że mi to 
daleko lepiej na zdrowiu”74. 

Mniej szczęśliwi, pozostający w Paryżu, w poszukiwaniu taniej i odpowia
dającej polskim gustom jadłodajni przemierzali znaczne odległości. Szczególnie 
dobrą opinię wśród Polaków miał lokal Steinhausera75 oraz inny przy Pont Neuf, 
należący do pewnego Alzatczyka. Chwalono niewygórowane ceny, a „amatorowie 
surowej kapusty lub gotowanej z kiełbasą mogli się tam uraczyć, jednak ani ka
pusta, ani kiełbasa u tego Niemca nie były smaczne jak u nas w Polsce”76. A więc 
w biedzie i poniżeniu dnia codziennego znajoma kuchnia syciła i poprawiała na
strój — oto kapustę w Polsce jada się lepszą niż u Niemca, nawet w Paryżu! Bo 
przecież, „jeżeli w czembądź od żadnego w świecie narodu nie stoimy niżej, to 
niezawodnie w kucharstwie” — pisał budując poczucie dumy narodowej przy 
pomocy kuchni Stefan Witwicki77. Niezależnie od smaku potraw ważna była też 
wspólnota stołu, dzielenie go z bliskimi rodakami78.

Zamiłowanie Polaków do znanych z kraju smaków przyczyniło się do po
wstania w Paryżu przynajmniej trzech lokali przeznaczonych dla klienteli emi
gracyjnej79. Pierwszym, najbardziej oficjalnym było Towarzystwo Polskie zwane 
potocznie Klubem Polskim. Działał on od 1837 do 1848 r. Miał charakter elitarny 
i regulamin typowy dla klubu: obowiązywało wpisowe, zasada członków wprowa
dzających, zakaz wstępu dla kobiet (z wyjątkiem wieczorów świątecznych) oraz 
prowadzenia dyskusji politycznych. Klub uważany był za instytucję arystokratycz
ną, co oczywiście ograniczało krąg odwiedzających. Znajdował się w nim bilard, 
bufet i restauracja, oferowano w niej polskie menu. Jego członkami byli: Chopin, 

73 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1835–1836, s. 13. Podobnie restauracje paryskie opisywał 
Z. K r a s i ń s k i, Listy do Delfiny, wyd. Z. S u d o l s k i, t. I, Warszawa 1975, s. 88 oraz I. D o m e j k o, 
op. cit., t. I, s. 88.

74 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s. 50.
75 Jadano tamże za 30 franków miesięcznie. Z lokalu korzystali m.in. bracia Mochnaccy, M. Pod

czaszyński, B. Jański (idem, Dziennik 1830–1839, oprac. A. J a s t r z ę b s k i, Rzym 2001, s. 111 na 
stronie www.biz.xcr.pl/files/dziennik_janskiego.pdf; oglądanej 27 kwietnia 2011. 

76 J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 344; podobnie: B. J a ń s k i, op. cit.; s. 135, L. G a d o n, Wielka 
Emigracja w pierwszych latach po powstaniu listopadowym, wstęp M. K u k i e l, Paryż 1960, s. 198.

77 S. W i t w i c k i, Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne, t. II, Paryż 
1842 s. 210–211.

78 M. M o c h n a c k i, op. cit., t. I, s. 153 — informuje w liście matkę, że jego brat Kamil jada 
stale w hotelu „Vauban” w towarzystwie m.in. J. Ledóchowskiego, A. Ostrowskiego, W. Zwierkow
skiego, A. Jełowickiego i F. Trzcińskiego.

79 Oprócz owych trzech emigracyjnych lokali wiemy też, że kamerdyner Konstancji Górskiej, nie
jaki Podwyszyński oraz jej służąca Anielka Chmielewska założyli hotelik w Paryżu. Czy jednak pro
wadzili w nim restaurację brak wiadomości. Notabene owa Anielka była częstą rozmówczynią Adama 
Mickiewicza. Cf. list C.K. Norwida do K. Górskiej [w:] C. K. N o r w i d, Pisma wszystkie, zebrał 
J. W. G o m u l i c k i, Warszawa 1971, t. X: Listy 1873–1883, s. 157. 
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Słowacki i Mickiewicz. Ten ostatni, wielbiciel kuchni polskiej i litewskiej, był po
noć „bardzo kontent” z potraw tam serwowanych80. Często jadał tam też Julian 
Ursyn Niemcewicz, chwaląc niską cenę posiłków81. W kuchni królował niejaki 
Kowalewski, który przyjechał do Paryża z rodziną Giedroyciów82. Nosił on dumny 
tytuł „przedsiębiorcy stoła”, będąc równocześnie kucharzem, zaopatrzeniowcem 
i dyrektorem administracyjnym83. W Klubie dość szybko doszło do nieporozumień, 
a latem 1839 r. nastąpiła pierwsza secesja. Kowalewski przeniósł się wraz z czę
ścią klubowiczów pod nowy adres84. Kowalewski miał też kłopoty finansowe, gdyż 
wielu emigrantów nie płaciło na czas za posiłki. Po roku problem powrócił, na
stąpiła kolejna przeprowadzka, a dla wsparcia Klubu uchwalono wśród członków 
podatek po 5 franków od osoby85. 

Na krótko powstał też nowy zakład „Cercle Polonais” zwany Cerklem, o cha
rakterze bardziej demokratycznym. Złośliwi twierdzili, że owa „demokratyczność” 
sprowadzała się do większego brudu86. Kolejna secesja wiązała się z emigracyj
nym skandalem wokół towiańszczyzny87. W 1848 r. Klub rozwiązano; odrodził 
się w tymże roku na krótko pod nazwą Zebranie Polskie i w bardzo nielicznym 
składzie przetrwał do wojny krymskiej. We wszystkich tych instytucjach emigra
cyjnych ważna była możliwość wspólnego jadania z rodakami. Choć bowiem so
cjologiczny sens jedzenia mieści się także w fakcie, że zupełnie obcy ludzie mogą 
jadać wspólnie88, to bez wątpienia milej jada się w dobrym towarzystwie. Dlatego 
też Józef Łoś poświęcił swe skromne emigracyjne oszczędności, by zapisać się „do 
naszego klubu na obiady. Czułem się bardzo szczęśliwy znajdując się w gronie 
naszych rodaków”89. Jednak z czasem okazało się, że w emigracyjnych sporach 
„zgodnie zjeść nawet obiadu nie można”90.

Element wspólnoty smaku i stołu zdecydował zapewne o sukcesie przed
sięwzięcia niejakiej Winiarskiej, pochodzącej z warszawskiej Pragi. Zakochany 

80 List S. Witwickiego do J.B. Zaleskiego z 2 listopada 1840, [w:] W. M i c k i e w i c z, op. cit., 
t. III, s. 3.

81 Cf. np. J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1837–1838, s. 80.
82 Idem, Dzienniki 1839–1841, s. 272.
83 A. W i t k o w s k a, Cześć i skandale, s. 55.
84 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1839–1841, s. 133, 139–140.
85 Ibidem, s. 272 i 414.
86 M. B u d z y ń s k i, Wspomnienia z mojego życia, Poznań 1880, s. 318.
87 Kolejne secesje i kolejne adresy Klubu Polskiego vide J. M. R y m k i e w i c z, Słowacki: 

Encyklopedia, Warszawa 2004, s. 212–214.
88 G. S i m m e l, Socjologia smaku [w:] Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Ł u k a s z e w i c z, 

Warszawa 2006, s. 275.
89 J. Ł o ś, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca, tułacza i guwernera 1840–

1882, wstęp i oprac. K. N i z i o, Kórnik 1993, s. 24.
90 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1839–1841, s. 120.
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w niej żołnierz napoleoński niejaki Guilbert Danelle91, wracając spod Moskwy po
ślubił ją, a z czasem zabrał do Paryża, gdzie prowadzili „Hôtel Corneille” przy 
ulicy St. André des Arts. Kusili w nim Polaków swojskimi smakami92. Jeszcze 
większy sukces odniosła traktiernia polska „U Janka” założona przez służącego 
rodziny Platerów i jego żonę — dawną służącą księżnej Czartoryskiej. W niewiel
kim lokalu serwowano „obiadki nader skromne”. Za to w menu nie brakowało 
zrazów, bigosu, polskiej kaszy, kołdunów, barszczu itp. Serwowano także kluski, 
które akurat bardzo zaszkodziły Maurycemu Mochnackiemu93. Można było też za
mówić oddzielny stół na pięterku i obiadować wśród przyjaciół94. 

Popularny polski lokal wprawdzie nosił nazwę „U Janka”, ale sukces zawdzię
czał talentom kulinarnym Pani Janowej. To ona przyrządzała wszystkie wymie
nione specjały i dlatego pamiętnikarze wspominają o niej częściej niż o jej mał
żonku. To zjawisko typowe dla emigracyjnego bytowania kobiet znajdujących się 
na emigracji. Nie były one wprawdzie liczne95, ale ich obecność zmieniała dość 
istotnie życie tułacze. Powiększały wprawdzie kłopoty finansowe, osłabiały jed
nak psychiczne konsekwencje emigracji: dopingowały, zmuszały do aktywności, 
porzucenia politycznych miazmatów i skupienia się na teraźniejszości. W sensie 
praktycznym kobieta gwarantowała domowy posiłek. Nic dziwnego, że świeżo 
ożeniony Mickiewicz pisał dumnie, choć zgoła nieromantycznie: „Jestem żona
ty. Od tygodnia mieszkam na własnym gospodarstwie i teraz właśnie żona piecze 
mi kartofle”96. Celina Mickiewiczowa, podobnie jak i wiele Polek znajdujących 
się na emigracji, nie potrafiła gotować. W domu rodzinnym zajmowali się tym 
kucharze lub kucharki z podkuchennymi97. Panie domu jedynie dozorowały służ
bę i akceptowały menu; przy stole nalewały zupę i kroiły pieczyste98. Jednak na 
obczyźnie kobiety szybko przyuczały się do nowej roli. Mickiewiczowa co praw
da nigdy nie osiągnęła sukcesów w dziedzinie kulinarnej99, ale już generałowa 

91 O losach Danellów cf. J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 391.
92 L. G a d o n , op. cit., s. 198. 
93 M. M o c h n a c k i , op. cit., t. I, s.165.
94 J. Ł o ś, op. cit., s. 39–40. Jadłodajnię Janowej opisał też z dużym sentymentem T. T. J e ż, 

op. cit., t. II, s. 239.
95 Cf. M. K a r p i ń s k a, op. cit., s. 47.
96 A. M i c k i e w i c z, op. cit., t. XV, s. 272. 
97 W kuchni bardziej ceniono mężczyzn, uważając, że tylko oni potrafią ugotować wyrafinowane 

potrawy, cf. Historia kultury materialnej, t. V, s. 358. 
98 O roli kobiety w zawiadywaniu sprawami kuchennymi cf. m.in. H. B ł ę d o w s k a, op. cit., 

s. 220. Także E. F e l i ń s k a  (Pamiętniki z życia, seria 2, t. I, Wilno 1858, s. 316) pisała, że „rozporzą
dzenia kuchenne” do niej należały; cf. ibidem, t. II, s. 241 i 295–296. 

99 Goszczący na kolacji u poety w październiku 1836 r. Eustachy Januszkiewicz (Wypisy z dzien
nika E. Januszkiewicza, [w:] Z. S u d o l s k i, Tropem detektywa. Studia–materiały–sylwetki, t. I, 
Warszawa 2009, s. 197) zanotował: „była tedy pieczeń na zimno, a sos jakoś się nie udał, mleko do 
makaronu na zupę z rondla wybiegło”.
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Benigna Małachowska „sama przyprawia szynki, nadziewa kiełbasy, gotuje jajka, 
piecze baby, placki, zastawia stół”100. Kobiety dbały też o przestrzeganie obycza
jów i tradycji, także w kuchni. Tak rozumiała swe zadanie pani Szokalska. Choć 
Niemka z pochodzenia, „instynktem odgadła”, że kuchnia polska to ów „rzeczy
wisty Feniks we Francji”. Gotowała więc po polsku dla męża i grona jego przyja
ciół. W ich domu w Saint Reine w Burgundii pachniało zrazami, pierogami z mię
sem i barszczem ukraińskim. Szokalska do polskich specjałów przekonała ponoć 
wielu mieszkańców tej burgundzkiej miejscowości popularyzując bigos hultajski 
i chrzan zwany tam „polską musztardą”101. Nawet po latach wspominano też od
wiedziny u państwa Lisieckich, gdzie żona, Litwinka, przyrządzała wyborne koł
duny102. Uwielbiający polskie smaki Mickiewicz pisał zaś do Karoliny Nakwaskiej 
chwaląc „zraziki owe i barszcze rączkami Pani przyprawne, na których wspomnie
nie (to jest i barszczu i rączek) rad bym Leman przeskoczyć”103.

Szczególnie cenna stawała się jednak obecność kobiet w czasie świątecznym. 
Wtedy to tradycyjne potrawy otaczał szczególny ceremoniał, nabierały one sym
bolicznego znaczenia. Spotkanie przy stole łagodziło biedną emigracyjną codzien
ność, tęsknotę i beznadzieję104. Zresztą w polskiej kulturze szlacheckiej uczta zaj
mowała miejsce wyjątkowe. Wieńczyła wszystkie ważne wydarzenia od chrzcin 
po pogrzeby, uświetniała wizyty, wyprzedzała pożegnania. Budowała związki, 
potwierdzała przynależność wspólnotową105, podtrzymywała hierarchię, była waż
nym elementem tradycji, stanowiła element pożądanej rozrywki, wreszcie — co 
oczywiste — pomagała zaspokoić głód106. Szczególną pozycję uczty w narodowym 
kanonie tożsamości dostrzegał Niemcewicz pisząc: „bo Polak jest szczególnie bie
siadniczym”107. Nic dziwnego więc, że ucztowano pod każdym pretekstem: z oka
zji przyjazdów i wyjazdów, imienin, urodzin, rocznic narodowych itp.108 Nawet 
w dalekiej Afryce Północnej, w Oranie, stacjonujący tam Polacy z francuskiego 

100 S. D u c h i ń s k a, Wspomnienia z życia generałowej Małachowskiej, Sambor 1896, s. 82.
101 W. S z o k a l s k i, Pamiętniki, wyd. R. W i e r z b i c k i, t. III, Warszawa 1928, s. 7–8.
102 J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 450. 
103 A. M i c k i e w i c z, op. cit., t. XV, s. 512.
104 Cf. H. Ż a l i ń s k i, Święta Bożego Narodzenia w życiu Wielkiej Emigracji, [w:] Z Kolendą 

przez wieki. Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich, red. T. B u d r e w i c z, S. K o z i a r a  i  J. O k o ń, 
Tarnów 1996, s. 529–536.

105 G. S i m m e l, op. cit., s. 275.
106 O miejscu jedzenia i uczty w ziemiańskim rozkładzie dnia cf. M. G i e r g i e l e w i c z, op. cit., 

s. 396–398.
107 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1837–1838, s. 269. 
108 Np. obiadem uczciła część emigracyjnego środowiska przyjazd do Paryża J. Zaliwskiego 

(cf. M. M o c h n a c k i, op. cit., t. I, s. 121), pobyt deputowanego W. Zwierkowskiego w Besançon 
(S. K o n a r s k i, op. cit., s. 139) , imieniny Tadeusza Mostowskiego (J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 
1835–1836, s. 374) czy rocznicowe 29 listopada (ibidem, s. 391). 
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korpusu ekspedycyjnego wydali ucztę polską na cześć Bernarda Potockiego. Był 
barszcz, pieczeń i naleśniki109.

Udziału kobiet w organizacji świątecznych uczt nie można przecenić. 
Gwarantowały one tradycyjne potrawy, w których „wspomnienia były pieprzem 
i rodzynkami”110. Organizacją takich uroczystości zajmowały się przede wszyst
kim panie ze znaczniejszych domów, często w ten sposób wspierając polityczne 
aspiracje mężów. W Paryżu ks. Anna Czartoryska, w Brukseli generałowa Amelia 
Skrzynecka, w Londynie profesorowa Józefowa Szyrmowa. Także na prowincji 
zbierano się podczas świąt w domach, w których kuchnia była domeną Polki, 
np. w Fontainbleau, a później w Tuluzie, w domu generałostwa Małachowskich. 
Generałowa bowiem pilnowała, by na wigilię zawsze „spożywano migdałową po
lewkę, łamano pospołu opłatkiem; siana nie brakło nigdy pod obrusem”111.

Pierwsze emigracyjne święta były jeszcze bardzo skromne. Wieczerzę wigilij
ną 1831 r. ks. Adam Czartoryski spożył w otoczeniu dwunastu rodaków mieszka
jących w Anglii, w londyńskim klubie Sussex Chambers. Z braku opłatka dzielono 
się bułką112. Równie smutno było w Niedzielę Wielkanocną 1832 r. w Besançon. 
Wówczas to 70 podchorążych i akademików na święcone miało: 1 szynkę, 6 pie
rogów, 30 jajek, 2 litry wódki i 5 butelek wina113. Z czasem było jednak lepiej. Już 
święcone zorganizowane przez ks. Annę Czartoryską w Paryżu w roku 1832 nie 
tylko zgromadziło bardzo wielu emigrantów, ale też poczęstunek był typowo pol
ski. Były kołduny, barszcz i nieznane we Francji naleśniki z konfiturami, a przede 
wszystkim „zrazy zupełnie takie jak u Babuni” — wspominał Słowacki”114. Kolejne 
święta organizowane przez ks. Czartoryską, były jeszcze bardziej okazałe i zgro
madziły wielu gości115. 

W Paryżu Wigilie i Święcone organizowano też w Klubie Polskim. W 1839 r. 
podzieliło się w nim tradycyjnym jajkiem 130 osób. Przeważająca ich część nie 
zapłaciła składki na ten cel, choć przyszła z całymi rodzinami, by najeść się do 
syta, a nawet zabrać ze sobą część wiktuałów. Nadmierną obfitość tego przyjęcia, 
nieprzystającą emigrantom, ganił zresztą Niemcewicz116. 

W Londynie otwarty dom profesorstwa Szyrmów stał się niemal instytu
cją; tu spotykano się we wszystkie święta, nawet rychło po śmierci gospodyni. 

109 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1836–1837, s. 9.
110 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s.123.
111 S. D u c h i ń s k a, op. cit., s. 82.
112 J. U. N i e m c e w i c z, Pamiętniki. Dziennik pobytu za granicą, t. I: 1831–1832, Poznań 1876, 

s. 373–374. Później już opłatek był stałym elementem wigilii tułaczych cf. idem, Dzienniki 1835–
1836, s. 221.

113 A. P o t r y k o w s k i, op. cit., t. I, s. 121.
114 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s. 32.
115 J. P e z d a, Ludzie i pieniądze. Finanse w działalności Adama Jerzego Czartoryskiego i jego 

obozu na emigracji w latach 1831–1848, Kraków 2003, s. 175.
116 J. U. N i e m c e w i c z, Dzienniki 1839–1841, s. 66.
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Zagubiony w kwestiach kulinarnych profesor miał niemały kłopot zastępując mał
żonkę w krojeniu mięsa i podawaniu gościom talerzy. Uciekł się więc do pomocy 
sąsiadki, notabene znanej z radykalnych poglądów i wątpliwej konduity Marianny 
Dembińskiej. Stołownicy mieli usłyszeć wypowiedziane wówczas szeptem pełne 
ulgi, ale i wielce dwuznaczne zdanie wypowiedziane przez Szyrmę: „To ja już 
będę rżnął, a Pani będziesz dawała”. Powtarzano sobie tą anegdotkę z niemałym 
rozbawieniem117. 

Spotkania przy wspólnym stole skłaniały do szczególnej egzaltacji narodowej. 
Można bowiem cynicznie, ale i chyba trafnie powtórzyć za Kazimierzem W y k ą, 
„iż rodacy wtenczas wznoszą najgłośniejsze okrzyki patriotyczne, kiedy się do
brej (a nawet złej) wódki napiją”118. Taką atmosferę przekazał też Joachim Lelewel 
relacjonując obchody rocznicy wybuchu powstania listopadowego w Brukseli 
w 1834 r.: „Obchód nasz skończył się tem, że kilkunastu było u Tyszkiewicza, 
gdzieśmy jedli i pili, a potem podpisali manifest, czyli akt wiary polityczno–naro
dowej, któryśmy przesłali do Francji”119.

„Nasze uczty połączone są [...] ze smutkiem. Łzy pijemy w naszych kielichach, 
i kielichy są pełne goryczy” — notował Słowacki120. Uczty bowiem z coraz więk
szym trudem przysłaniały gorycz codziennego bytowania. Kurczyły się skrom
ne oszczędności i zasoby wywiezione z kraju, rządy Francji i Anglii zmniejszały 
wsparcie, rodziny w Polsce coraz mniej chętnie wysyłały pomoc. W życiu emigra
cyjnym pojawiało się nowe zjawisko — post, a potem głód. Na początku najwięcej 
cierpieli najbiedniejsi, którzy przyjeżdżali z pustą kieszenią i potrzebowali czasu 
by znaleźć zajęcie. Potem bieda stawała się doświadczeniem wielu. I tak w 1833 r. 
Hieronim Kajsiewicz odżywia się już tylko „maronami i chlebem”121. Emigranci 
sięgają po pokarmy dotąd odrzucane — pałaszują baranie nóżki, ale też szcze
gólnie tanie ostrygi122. Nawet Mickiewicz, amator zrazów i barszczu, wspomaga 
skromny budżet żywiąc rodzinę w czasie wakacji w Langrune (dep. Calvados) 
zbieranymi przez dzieci na plaży krabami, małżami i ostrygami123. Emigracyjne 
wspólnoty urządzają też grzybobrania lub łowią ryby124. W podobnej trudnej sy
tuacji czasem przejściowo, a czasem na dłużej, było wielu innych Polaków. To 
nie przypadkiem instytucja pomocowa na emigracji nosiła nazwę „Czci i chleba”, 

117 L. N i e d ź w i e c k i, Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. S. M a k o w s k i, Warszawa 2009, 
s. 338–339. 

118 K. W y k a, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie, Warszawa 1963, s. 296.
119 J. L e l e w e l, op. cit., t. II, s. 58.
120 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s. 65.
121 A. M i c k i e w i c z, op. cit., t. XV, s. 239.
122 J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 478. Oczywiście wśród emigrantów byli i tacy, którzy od począt

ku chętnie jadali ostrygi np. S. K o n a r s k i, op. cit., s. 169.
123 M. G o r e c k a, op. cit., s. 45.
124 J. Ł o ś, op. cit., s. 41; L. D r e w n i c k i, Za moich czasów, wstęp J. D u t k i e w i c z, Warszawa 

1971, s. 252; J. N. J a n o w s k i, op. cit., s. 478.
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odwołując się do dwóch symbolicznych braków w wychodźczej rzeczywistości. 
Słowacki zaś wzdychał „Najpiękniejszą religią na świecie byłaby sekta bezjedzą
cych”125. Wiele tu romantycznej stylizacji, ale ciekawe, że pojawiała się ona, gdy 
poeta borykał się z poważnymi kłopotami finansowymi126.

Głód nie był doświadczeniem jednoznacznym i jednorodnym. Znacznie trud
niej mówić o nim sprowadzając to odczucie do wspólnego mianownika. Głód do
padał w różnych okresach i z różną intensywnością, był też różnie odbierany, wy
woływał rozmaite reakcje. 

Szymon Konarski uosabiał doświadczenie głodu jako karę127. Pijaństwo, roz
rzutność, hazard, niemoralne prowadzenie skutkowały szybko utratą skromnych 
funduszy. Straszliwy głód stał się też doświadczeniem wyrzuconych z emigracyj
nej wspólnoty; jak ten towarzyszący Teofilowi Pietraszewskiemu w Londynie. 
Złapany na denuncjacji i współpracy z ambasadą rosyjską, wzgardzony i pozba
wiony wsparcia rodaków, żył on na ulicy i nic nie jadał po kilka dni128. Taki głód 
czasem był oczyszczający, miał w sobie coś z postu, mobilizował i czasem skutko
wał zmianą osobowości. 

Głód bywał jednak również traktowany jako forma ofiary129. Tak pojmował go 
Seweryn Goszczyński pisząc w wierszu „Biada nam”: 

Nasze stoły lśnią wytworem, 
Drogi w naszych szkłach napitek; 
Czy to rano, czy wieczorem 
Nasze ciała tuczy zbytek;
A najlepsi w naszym rodzie 
Po więzieniach schną o głodzie: 
Biada nam! że dziś tyjemy, 
Kiedyś ciężko odpuścimy130.

Gdy w 1854 r. poeta doznał nędzy i braku pożywienia, traktował to doświad
czenie jako krzyż, ale też i zobowiązanie wiernego „trwania na stanowisku”. 

125 J. S ł o w a c k i, Pamiętniki: Listy do matki, s. 424–425.
126 Podobnie pisał też Z. K r a s i ń s k i  (op. cit., t. I, s. 67): „Jaka to głupia inwestycja jeść, po co, 

na co?”. W tym wypadku jednak to czysta stylizacja. Cf. I. J o k i e l, Romantyk je obiad i wychowuje 
dzieci [w:] Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod 
red. G. B o r k o w s k i e j i A. M a z u r, Opole 2007, s. 213–226. 

127 I. J a r o s i ń s k a, Kuchnia polska i romantyczna, Kraków 1994, s. 202. Wedle autorki głód za
wsze jest najstraszniejszą karą, również dlatego, że odbiera ludziom człowieczeństwo.

128 BPP, rkps. 597, Ogół emigracji polskiej w Londynie, k. 1339–1341 i 1347.
129 E. N o w i n a – S r o c z y ń s k a, Arkadia i apokalipsa. O polskim ucztowaniu i polskim głodzie, 

[w:] Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, Ożarów 2000, s. 87. 
130 S. G o s z c z y ń s k i, Dzieła, s. 46. Podobny stosunek do jedzenia charakteryzował rodzinny 

dom Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Jeść dla smaku uważano tam za zdradę wobec Ojczyzny, 
cf. J. Z a m o y s k a, op. cit., s. 38, 44–45, 48–49, 110–111.
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W tym zgnębieniu i dramatycznym doświadczeniu całkowitego niedostatku 
pożywienia Goszczyński i Konarski odnajdują wspólny mianownik. Był nim ty
toń. Przed powstaniem palenie tytoniu, głównie w fajkach z długimi orientalny
mi cybuchami, było często spotykane w szlacheckich dworach. Ojciec Joachima 
Lelewela131 i teściowa Ewy Felińskiej132, podobnie jak Adam Mickiewicz133 i wielu 
innych, palili nałogowo. Wspólne palenie cygar było rytuałem po proszonych ko
lacjach, a w wielu dworach były nawet specjalne palarnie134. 

Na emigracji namiętność tytoniowa wybuchła ze wzmożoną siłą. Fajka czy cy
garo stały się nierzadko kompensatą jedzenia, substytutem przyjemności135. W naj
większej biedzie Konarski zapisuje „Kręcę się cały dzień za tytuniem” i zbiera 
niedopalone cygara ze spluwaczki, kraje je by choć uzbierać pół fajki na dzień136. 
Zaś Goszczyński w największej biedzie potrafił wydać tyle samo na chleb, co i na 
tytoń137.

Z czasem znikały duże skupiska Polaków na emigracji, pierwsze pokolenie 
wychodźców wymierało, ich dzieci wtapiały się w otaczającą ich rzeczywistość. 
Ulotniły się zapachy i smaki polskich potraw, znikła duma z ich wyjątkowości, 
wygasły związane z nimi emocje. 

Cabbage vs. Oysters:  
Culinary Longings of the Post–November Uprising Polish Émigrés in France

After the defeat of the November Uprising, a large number of the Polish military and 
numerous politicians escaped to the West. Many of the former insurgents left Poland for the 
first time in their lives. Their unease about the future was further aggravated by the feeling 
of cultural alienation. Frequently, the émigrés knew not the language and were surprised by 
the differences in the customs; in particular with respect to the cuisine. Since assimilation 
was not sought, their feeling of alienation only grew. Initially, the pain of defeat and moral 
chaos often found solace in alcohol. Attempts at regaining equilibrium usually encompassed 
remembrances of the idealized mother country, the myth of Polishness. This mechanism 
elevated the most simple of the symbols, immediately comprehensible by everybody. One 
of these was the Polish cuisine — the domestic taste of the cabbage dish, borscht or the 

131 P. L e l e w e l, Pamiętniki i diariusz domu naszego, wyd. I. L e l e w e l – F r i e d m a n n o w a, 
Wrocław 1966, s. 21 i 45.

132 E. F e l i ń s k a, op. cit, s. 207.
133 I. D o m e j k o, op. cit., s. 59; A. N i e w i a r o w i c z, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, 

Lwów 1878, s. 72–73.
134 S. K o n o p a c k i, Moja druga młodość, z niewydanych pamiętników (1816–1826), t. I, War

szawa 1900, s. 17.
135 F. B r a u d e l, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. I: Struktury co

dzienności. Możliwe i niemożliwe, przeł. M. O c h a b i P. G r a f f, Warszawa 1992, s. 220.
136 S. K o n a r s k i, op. cit., s. 160; 105 i 321.
137 S. G o s z c z y ń s k i, Dziennik Sprawy Bożej, t. I, s. 351.
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zrazy. Not only would such food gratify their culinary likings, but provide the chance for a 
symbolic return home, to the families left behind, and to the dear memories. Modest 
conditions of living also pushed towards the keeping to Polish type of cooking — in order 
to economize, the émigrés often created common households, where familiar dishes were 
prepared collectively. Presently, Paris witnessed the opening of several cafeterias which 
served Polish food, soon to become important centres of the Polish life. Religious holidays 
belonged to the brighter moments in the gloomy emigrant’s lot. Efforts were made to spend 
these days together, and in a traditional manner. The organization of the festivities usually 
went to the few women in the émigré circles, and it was due to their energy that the 
traditions were kept and observed. Nevertheless, poverty and even hunger was common 
among the émigrés. These factors would force changes in the diet and the acceptance of 
dishes previously rejected, for instance: oysters. Some of the emigrants associated hunger 
with moral cleansing, and considered it divine punishment for extravagant life, for treason. 
Albeit, with the passing of time, the worsening of the economic conditions, social pressure 
towards assimilation, and the internal tensions within the Polish emigration in France 
resulted in the diminishing of the collective culinary experience.
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Liście i inne zielone części dziko rosnących roślin 
w pożywieniu mieszkańców ziem polskich na podstawie ankiet 

Józefa Rostafińskiego (XIX w.) i Józefa Gajka (XX w.)

1. HISTORIA BADAŃ NAD DZIKO ROSNĄCYMI ROŚLINAMI JADALNYMI  
W POLSCE

Głównym składnikiem pożywienia pierwotnych zbieraczy–łowców było, jak 
się przypuszcza, mięso oraz bogate w skrobię zgrubiałe podziemne organy ro
ślin i owoce1. Liście i młode pędy roślin, jako produkty niskokaloryczne, miały 
mniejsze znaczenie. Były one jednak zawsze dodatkowym źródłem pożywienia, 
dostępnym w przyrodzie w przypadku braku innego pokarmu. Dowodem na to 
jest znaczna liczba zielonych części roślin jedzona w takich sytuacjach chociażby 
przez pierwotnych mieszkańców Ameryki Północnej2.

Wraz z rozwojem rolnictwa znaczenie liści jako pokarmu wzrosło z kilku po
wodów. Po pierwsze, dostarczały one mikroelementów i witamin przy diecie opar
tej na skrobiowych organach roślin. Po drugie, na polach uprawnych pojawiały 
się w dużej ilości chwasty. Te, które były względnie smaczne i bardzo pożywne, 
można było jeść bez dodatkowego nakładu energii, gdyż i tak trzeba było je usunąć 
z pola. Część chwastów była czasem nawet tolerowana, a niektóre, jak żyto i owies, 
stały się później roślinami uprawnymi. Relikty świadomego włączania chwastów 
w coroczny system uprawy znajdujemy w Meksyku. Chwasty kukurydzy (m.in. 
używana u nas komosa), tak zwane quelites, są tam tolerowane, dopóki nie osiągną 
wielkości odpowiedniej do spożycia. Dopiero wtedy są zbierane i konsumowane3.

1 L. C o r d a i n, J. B r a n d  M i l l e r, S. B. E a t o n, N. M a n n, S. H. A. H o l t, J. D. S p e t h, 
Plant–animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations in worldwide hunter–gatherer 
diets, „American Journal of Clinical Nutrition”, t. LXXI, 2000, nr 3, s. 682–692.

2 D. M o e r m a n, Native American Ethnobotany, Portland 1998.
3 R. A. B y e, Quelites — Ethnoecology of Edible Greens — Past, Present, and Future, „Journal 

of Ethnobiology”, 1981, nr 1, s. 109–123.
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Ważnym czynnikiem kształtującym zainteresowanie dziko rosnącymi roślina
mi pokarmowymi, także w Europie, były okresy głodu i niedoborów żywności. 
Głód pojawiał się także w Polsce, szczególnie często w latach 1844–18974, był 
jednak uważany za coś wyjątkowego. Okresy głodu i niedoborów żywności po
jawiały się także wcześniej. Lwowski etnograf Adam F i s c h e r  przytacza infor
mację z 1650 r., pochodzącą z Trembowli, że wskutek głodu „ludzie korę z lipiny 
darli, z plewami mieszali, mełli i z tego chleb piekli”5. Stanisław S t a s z i c  w roku 
1800, w czasie podróży ze Lwowa przez Duklę do Bardiowa, zanotował w swoim 
dzienniku, że z powodu nieurodzaju: „Jedli tu więc ludzie chleb z owsa na pół 
z otrębami mieszanego. Komornicy najwięcej zielskiem utrzymywali się”6. Jednak 
długie okresy głodu nie występowały w każdym pokoleniu, stąd szybko o nich za
pominano. Jednym z głównych czynników, który zmniejszył zainteresowanie użyt
kowaniem dzikich roślin jadalnych w Europie, było rozprzestrzenienie się uprawy 
ziemniaka — łatwego do uprawiania i wydajnego źródła kalorii. Paradoksalnie to 
właśnie wybuch zarazy ziemniaczanej w połowie XIX w. spowodował okresowy 
nawrót do jedzenia takich roślin jak perz, gorczyca czy ostrożeń (oset), których 
spożywanie miało na dobre zaniknąć w XX stuleciu. Stulecie to, pomimo dwóch 
strasznych wojen, oszczędziło ludności Polski głodu na skalę, w której występo
wał w latach trzydziestych na Ukrainie, czy w latach sześćdziesiątych w Chinach. 
Jednak problemem, który nurtował polską wieś w XIX w., było permanentne nie
dożywienie. Jedzono znikome ilości mięsa, odżywiając się głównie produktami ze 
zboża, ziemniaków i nabiału. Dzikie rośliny stanowiły ważne uzupełnienie poży
wienia, szczególnie w biedniejszych gospodarstwach na tak zwanym „przednów
ku” (lub, jak pisali niektórzy jeszcze przed II wojną światową, „przednowku”)7.

Polska literatura poświęcona dziko rosnącym roślinom użytkowanym w cha
rakterze pożywienia jest dosyć bogata. Jednak przez lata brakowało syntezy tego 
działu badań etnograficznych. Rzadko bywał on tematem prac botaników, a przez 
etnografów i historyków był często traktowany pobieżnie.

Wyjątkowo dużo uwagi kwestii udziału dzikich roślin w pożywieniu i pro
pagowaniu ich użytkowania poświęcił Krzysztof K l u k  (1739–1796) w swoich 
dwóch dziełach: „Dyckyonarz Roślinny” (1786–1788) i „Roślin potrzebnych, po
żytecznych, wygodnych, osobliwie kraiowych albo które w kraiu użyteczne być 
mogą; utrzymanie, rozmnożenie i zażycie” (1778). Warto dodać, że ostatnio Ewa 
P i r o ż n i k o w  z Uniwersytetu w Białymstoku dokonała analizy tych dzieł wła

4 A. M a u r i z i o, Pożywienie roślinne w rozwoju dziejowym, Warszawa 1926.
5 A. F i s c h e r, Zarys etnografii Polski Południowo–Wschodniej, [w:] Polska Południowo–

Wschodnia, Lwów 1939, s. 215.
6 A. F a s t n a c h t, Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX w., „Rocznik Sanocki”, 1967, 

nr 2, s. 136.
7 Cf. Pożywienie ludności wiejskiej, red. A. K o w a l s k a – L e w i c k a, Kraków 1973; W. J o s 

t o w a, Tradycyjne pożywienie ludności Podhala, „Lud”, t. XLI, 1954, s. 703–727.
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śnie pod kątem roślin jadalnych8. W pracy Kluka mieszały się obserwacje tego, 
co je lud, relacje z innych krajów (od innych autorów) oraz własne eksperymen
ty kulinarne autora. Stąd dane z jego publikacji w niewielkim stopniu mogą być 
uwzględnione w badaniach etnograficznych. Podobny charakter miał „Zielnik 
ekonomiczno–techniczny” Geralda W y ż y c k i e g o  wydany w Wilnie w 1845 r. 
Także w tej książce trudno odróżnić wiadomości cytowane za innymi badaczami 
od wyników obserwacji samego Wyżyckiego.

Największym przedsięwzięciem XIX stulecia w dziedzinie etnobotaniki „ga
stronomicznej” była ankieta Józefa R o s t a f i ń s k i e g o  (1850–1928) z 1883 r., 
rozesłana do kilkudziesięciu periodyków w trzech zaborach. Rostafiński, słynny 
botanik i historyk botaniki o szerokich zainteresowaniach, żywo zajmował się róż
nymi aspektami użytkowania roślin przez człowieka9. 

Na ankietę odpowiadano listownie, niekiedy w formie tabel i zestawień. 
Rostafiński katalogował przychodzącą korespondencję, co później ułatwiało wy
syłanie do poszczególnych respondentów zapytań uściślających nadesłane in
formacje. Listy nadesłane po śmierci Rostafińskiego znalazły się w posiadaniu 
Władysława Szafera (1886–1970), długoletniego dyrektora Instytutu Botaniki 
i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego10. Następnie, nie zinwen
taryzowane (przez bibliotekę), przechowywane były w Bibliotece Instytutów 
Botaniki UJ i PAN, gdzie zupełnie o nich zapomniano. Część obejmującą listy od 
136 respondentów odnaleziono na początku lat osiemdziesiątych XX w. i prze
kazano do Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Odpowiedzi te zostały częściowo 
opracowane, m.in. scharakteryzowano je pod względem składu osób biorących 
udział w ankiecie, a także wybranych pytań dotyczących np. nazewnictwa ziem
niaka i użytkowania dziko rosnących roślin jadalnych. Kilka wybranych listów do
czekało się także krótkich opisów11. Reszta na przełomie XX i XXI w. również tra

8 E. P i r o ż n i k o w, Postulowany przez księdza Kluka program zdrowotnego użytkowania po
karmowego dziko rosnących roślin jako lekarstwo na nędzę jednych oraz na nadmiar zbytków innych, 
[w:] Materiały z konferencji Dzikie rośliny jadalne — zapomniany potencjał przyrody, Przemyśl–
Bolestraszyce 13 września 2007 r., red. Ł. Ł u c z a j, Bolestraszyce 2008, [dalej: Materiały], s. 67–81.

9 Z. K o s i e k, Rostafiński Józef Tomasz (1850–1928), [w:] PSB, t. XXXII, s. 147–151; Józef 
Rostafiński — botanik i humanista, red. A. Z e m a n e k,  Polska Akademia Umiejętności, Komisja 
Historii Nauki, Monografie, 1, Kraków 2000.

10 P. K ö h l e r, Szafer Władysław Józef, krypt. W.S. (1886–1970), [w:] PSB, t. XLVI, s. 401–407.
11 Charakterystyka historyczna ankiety vide: idem, Józefa Rostafińskiego „Odezwa do nie botani

ków o zbieranie ludowych nazw roślin”, „Wszechświat”, t. LXXXVII, 1986, nr 1, s. 13–16; P. S. K ö 
h  l e r, A. P i e k i e ł k o – Z e m a n e k, Józefa Rostafińskiego Odezwa do nie botaników o zbie ranie 
ludowych nazw roślin i udział w niej Marii Twardowskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 
t. XXXI, 1986, nr 2, s. 471–480; P. S. K ö h l e r, Nieznane materiały Józefa Rostafińskiego do badań 
nad historią roślin uprawnych w Polsce. Unknown material of Józef Rostafiński concerning studies of 
the history of cultivated plants in Poland, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace 
Botaniczne”, t. XIV, 1987, s. 141–154; idem, Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca 
ludowego nazewnictwa roślin w Polsce, „Analecta”, 1993, nr 2 (2), s. 89–119; idem, Nazewnictwo 
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fiła do Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Z zachowanych katalogów wynika, że 
w ankiecie wzięło udział prawie 370 osób, które nadesłały blisko 860 odpowiedzi. 
Do naszych czasów przetrwało jedynie 359 listów od 227 respondentów. Noszą 
one ślady wstępnego opracowania przez Rostafińskiego (potrójna numeracja, pod
kreślenia). Są uporządkowane według regionów i umieszczone w ośmiu czarnych 
teczkach z tektury. Wydaje się, że zachowane listy nie są zbiorem przypadkowym. 
Często są to tylko fragmenty z odpowiedziami na ankietę. Stąd można przypusz
czać, że stanowią materiał wyselekcjonowany przez Rostafińskiego, zawierający 
najbardziej interesujące go informacje. Listy nie były nadsyłane równomiernie ze 
wszystkich ziem polskich. Przeważa Galicja i Wielkie Księstwo Poznańskie, mniej 
jest z Królestwa i części zaboru rosyjskiego (Polesie). Zadziwia prawie całkowity 
brak listów z Wileńszczyzny. 

Większość odpowiedzi nadesłano w 1883 r., niektóre w 1884, a bardzo nie
liczne nadchodziły aż do roku 1909. Z niektórymi respondentami Rostafiński wy
mienił po kilka listów, dopytując się o szczegóły lub uzyskując nasiona, względnie 
zasuszone okazy niezidentyfikowanych roślin.

Respondentami byli ludzie różnych profesji, zwykle ziemianie lub inteligenci, 
zazwyczaj mający kontakt z ludem. Często w odpowiedziach wymieniano także 
łacińskie nazwy roślin, co nie zaskakuje, gdyż używali ich zawodowi biolodzy, 
botanicy–amatorzy i aptekarze. Ankieta, której część dotyczącą dziko rosnących 
roślin pokarmowych omówimy poniżej, została jedynie w bardzo niewielkiej czę
ści wykorzystana przez Rostafińskiego, m.in. w publikacjach o używaniu w cha
rakterze pokarmu czyśćca błotnego (Stachys palustris)12 czy w pracy „O nazwach 
oraz użytkach ćwikły, buraków i barszczu”13. 

i użytkowanie roślin leczniczych na ziemiach polskich w XIX wieku na podstawie ankiety Józefa 
Rostafińskiego, [w:] Historia Leków Naturalnych, t. IV: Z historii i etymologii polskich nazw roślin 
leczniczych, red. B. K u ź n i c k a, Warszawa 1993, s. 61–85; P. K ö h l e r, Ziołolecznictwo na 
Rzeszowszczyźnie w XIX wieku w świetle ankiety Józefa Rostafińskiego, [w:] Historia Leków Na
turalnych, t. III: Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny, red. B. K u ź 
n i c k a, Warszawa 1993, s. 119–124; P. K ö h l e r, Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny (na podsta
wie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 r.), [w:] 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
„Botanika w Polsce — sukcesy, problemy, perspektywy”. Streszczenia referatów i plakatów. Szczecin, 
3–8 września 2007, red. E. K ę p c z y ń s k a, J. K ę p c z y ń s k i, Szczecin 2007, s. 112; P. K ö h l e r, 
Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 roku, 
[w:] Verba volant, scripta manet. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi, red. 
P. M. Ż u k o w s k i, Kraków 2010, s. 43–63; charakterystyka dziko rosnących roślin jadalnych vide: 
Ł. Ł u c z a j, Dziko rosnące rośliny jadalne w ankiecie Józefa Rostafińskiego z roku 1883, „Wiadomości 
Botaniczne”, t. LII, 2008, s. 39–50.

12 J. R o s t a f i ń s k i, Krajowe warzywo ze Stachys palustris L., „Wszechświat”, 1888, nr 7 (6), 
s. 84–86.

13 Idem, O nazwach oraz użytkach ćwikły, buraków i barszczu, „Rozprawy Akademii Umiejętności, 
Wydział Filologiczny”, 1916, t. LIII (ser. 3, t. VIII), s. 261–304.
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W najobszerniejszej wersji ankieta liczyła siedemdziesiąt pytań14 i dotyczy
ła różnych aspektów etnobotaniki. Jedynie kilka z nich zawierało treści związane 
z dzikimi roślinami jadalnymi:

6)  Czy uprawia się gdzie ber, czy lud zbiera nasienie dzikiego bru i w ogóle na
siona traw, dziko rosnących, na pokarm (kaszę), szczególniej zaś

7)  manny, mielca czy stokłosy lub odmiennie nazywanej trawy; w jakich ilo
ściach, czy je sam zużywa, czy przynosi na targ do miasteczek?

21)  Czy znaną jest ludowi, choćby z tradycyi, nazwa kucmerki albo słodyczki?
23)  W ogóle, czy z nadejściem wiosny, zwłaszcza w głodne lata, zbiera lud zioła 

na pokarm lub zupę i jakie?
25)  Pokrzywka, żegawka; kurdybanek, inaczej bluszczyk, czy używane i pod jaką 

nazwą?
26) Szczaw inaczej zajęcza kapusta, 27) barszcz (roślina), 28) gir albo girz, 
33) Boże drzewko, smażone w maśle lub inne rośliny podobnie przyprawiane?
34) Sałaty i zioła na surowo i jakie?
43) Wiśnie, trześnie, czeremchy, co w danem miejscu oznacza się temi nazwami?
44)  Czy znaną jest jeszcze ludowi nazwa dracz dla krzewu powszechnie ber

berysem nazywanego? Jakie jagody lud zbiera, zna i pod jaką nazwą sobie 
właściwą a mianowicie: a) Owoce złożenia malin. Owoc różowy (malina); 
owoc ciemnogranatowy, lśniący, pokryty „farbą”, jak na węgierkach (je
żyna i ostrężyna). b) Porzeczki czerwone i czarne o liściach śmierdzących. 
c) Agrest. d) Poziemki. e) Małe krzewinki leśne o liściach lśniących, całych, 
z jagodami kulistemi czerwonemi (brusznice, kamionki) lub czarnemi (bo
rówki i łohynie albo pijanice). f) Z jagodami podłużnemi żórawiny, dereń. 
Czy inaczej?

50)  Czy hoduje czarnuszkę, kolendrę, koper, koperek, anyż, kmin; czy te rośliny 
są uprawiane w pańskich ogrodach?

58)  Czy lud do postnej omasty kupuje olej, czy go sam wytłacza i z czego? Len, 
konopie, mak (szary czy biały), słonecznik, rzepak. Albo przynajmniej z tra
dycyi jak niegdyś bywało?

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX i na początku XX w. pojawiło się 
kilkanaście lokalnych monografii etnograficznych, w których uwzględniono zbie
ractwo, w tym dzikie rośliny15. Badania nad użytkowaniem dziko rosnących roślin 
jadalnych były prowadzone na ziemiach polskich na początku XX stulecia nieza
leżnie przez kilku wybitnych badaczy. Po Rostafińskim tematem tym zajmował się 

14 P. K ö h l e r, Ankieta.
15 Np. O. K o l b e r g, Chełmskie. Obraz etnograficzny, cz. I i II, Kraków 1890; idem, Mazowsze. 

Obraz etnograficzny, cz. IV i V, Kraków 1888; M. W y s ł o u c h o w a, Przyczynki do opisu wsi Wisły 
w Cieszyńskiem, „Lud”, 1896, nr 2, s. 126–141; S. E l j a s z – R a d z i k o w s k i, Polscy górale ta
trzańscy, „Lud”, 1897, nr 3, s. 225–272.
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Adam M a u r i z i o  (1862–1941). Silnie związany ze Lwowem, był jednym z twór
ców nauki o żywieniu. Jego rodzina przybyła do Galicji ze Szwajcarii. W swoim 
fundamentalnym dziele „Pożywienie roślinne w rozwoju dziejowym”, opubliko
wanym w 1926 r.16 po polsku (później także po niemiecku i francusku17), dzikie ro
śliny jadalne traktował w sposób syntetyczny, starając się zebrać informacje z całe
go globu. Maurizio patrzył na użytkowanie dzikich roślin jadalnych przez pryzmat 
ewolucjonizmu, jako historyk pożywienia. Podkreślał redukcję liczby spożywa
nych gatunków w miarę rozwoju cywilizacji i techniki. Scharakteryzował też do
kładnie pożywienie głodowe z XIX w. i czasu I wojny światowej. Przytoczył jed
nak niewiele przykładów z Polski. Częściej cytował dane z Niemiec, Skandynawii, 
Rosji, czy Syberii.

Równolegle z dziełem Maurizia, w 1929 r.18 została opublikowana „Kultura 
ludowa Słowian” Kazimierza M o s z y ń s k i e g o  (1887–1959). Autor, wybitny 
znawca etnografii ludów słowiańskich, dość krótko, ale w sposób trafny i synte
tyczny, charakteryzuje podstawowe taksony roślin używane jako pokarm przez te 
ludy. To właśnie Moszyński jako pierwszy zwrócił uwagę na relatywnie małe kultu
rowe znaczenie dziko rosnących roślin pokarmowych u Słowian w porównaniu do 
innych ludów Eurazji — wątek, do którego będziemy wracać w dalszych częściach 
tej rozprawy. W dziele „O sposobach badania kultury materialnej Prasłowian” 
poświęcił temu zagadnieniu cały rozdział19. Pisał m.in.: „Niezwykłe ubóstwo lu
dowego zbieractwa roślinnego Polski i zachodniej Rusi wyjaskrawi się jednak 
i należycie uwypukli dopiero wtedy, gdy je porównamy ze stosunkowo znacznym 
bogactwem dzikich płodów roślinnych we wspomnianych krajach”20. To ubóstwo 
Moszyński przeciwstawiał bogactwu dzikich roślin zbieranych w Hercegowinie. 
Szerzej problem zróżnicowania użytkowania zielonych części roślin w różnych 
krajach Europy przedstawił niedawno i podsumował Łukasz Ł u c z a j, który uwa
ża, że niska kulturowa pozycja zielonych części roślin jest typowa dla większości 
Słowian, z wyjątkiem części Słowian Południowych21.

16 A. M a u r i z i o, op. cit.
17 Idem, Geschichte unserer Pflanzennahrung, von den Urzeiten bis zur Gegenwart, Berlin 1927; 

idem, Histoire de l’alimentation depuis la Préhistoire jusqu’ à nos jours, Paris 1932.
18 K. M o s z y ń s k i, Kultura ludowa Słowian, t. I: Kultura materialna, Kraków 1929.
19 Idem, O sposobach badania kultury materialnej Prasłowian, Wrocław 1962, s. 101–114.
20 Ibidem, s. 102.
21 Ł. Ł u c z a j, Polska, Włochy, Japonia i Ameryka, czyli kilka kulturowych porównań dotyczą

cych użytkowania kulinarnego dzikich roślin, [w:] Materiały, s. 5–12; idem, Changes in the utilization 
of wild green vegetables in Poland since the 19th century: a comparison of four ethnobotanical su
rveys, „Journal of Ethnopharmacology”, t. CXXVIII, 2010, s. 395–404; idem, Zielsko — symbol głodu 
i wyrafinowania: herbofilia i aherbia w kuchniach różnych narodów, [w:] Historie kuchenne. Rola 
i znaczenie pożywienia w kulturze, red. R. S t o l i č n a, A. D r o ż d ż, Cieszyn–Katowice–Brno 2010, 
s. 178–187.
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W 1934 r. Kuratorium Oświaty we Lwowie rozprowadziło wśród nauczycieli 
wiejskich z terenów obecnego pogranicza Polski i Ukrainy (głównie powiatów: 
Krosno, Sanok, Lesko, Nadwórna, Kołomyja i Kosów) ankietę etnograficzną za
wierającą między innymi pytanie o rośliny używane na przednówku. Ankietę przy
puszczalnie ułożył Adam Fischer (1889–1943), etnograf, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego22. Po jego śmierci, wraz z resztą jego zbiorów, odpowiedzi na tę ankie
tę znalazły się w zasobach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Odpowiedzi 
na pytanie o pożywienie na przednówku (z ponad dwustu miejscowości) zostały 
opracowane dopiero niedawno przez Łuczaja23.

Po II wojnie światowej intensywne badania etnobotaniczne rozpoczął zespół 
badaczy z kręgu Polskiego Towarzystwa Ludowego pod przewodnictwem Józefa 
G a j k a  (1907–1987). Badania te były prowadzone jako jeden z tematów do 
„Polskiego Atlasu Etnograficznego” (dalej: PAE). Pierwsze cztery kwestionariusze 
dotyczyły użytkowania roślin: nr 1 i 2 — zbieractwa (z lat 1948–1949), nr 3 i 4 — 
ziołolecznictwa24. Kwestionariusz nr 1 miał postać tabelki, do której wpisywano 
nazwy użytkowanych roślin, a kwestionariusz nr 2 służył do rozszerzenia informa
cji o większą liczbę szczegółów. Oto pytania z ankiety nr 2 Gajka:

1. Wypisać miejscową, powszechnie używaną przez lud nazwę:
2. Podać inne nazwy, rzadziej używane w tej miejscowości:
3.  Podać nazwiska, wiek i miejsce urodzenia osób, które nazywają tę roślinę 

inaczej:
4.  Określić miejsce, w którym roślinę zerwano (las, pole, łąka, miedza itp.) oraz 

podać datę zerwania roślin:
5.  Zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce, w których miesiącach lud 

zbiera tę roślinę jako pożywienie:
6. Wypisać nazwy ludowe tej jadalnej części rośliny:
7.  Czy zbierano tę roślinę dawniej, za pamięci najstarszych ludzi? w jakich la

tach?
8. Czy jest zbierana obecnie?
9. Jeśli zbieranie tej rośliny wyszło z użycia, ustalić powody (dlaczego?)

10. Kto zajmuje się zbieraniem (dzieci, starcy, kobiety, mężczyźni?)

22 Fischer Adam, [w:] Nowa Encyklopedia PWN, t. II, Warszawa 1995, s. 371. 
23 Ł. Ł u c z a j, Dzikie rośliny jadalne używane w okresach niedoboru żywności we wschodniej 

części Karpat (powiaty Krosno, Sanok, Lesko, Nadwórna, Kosów i Kołomyja) według ankiety szkolnej 
z 1934 roku, [w:] Materiały, s. 161–181.

24 Z. K ł o d n i c k i, A. D r o ż d ż, Dzikie rośliny jadalne — materiały, mapy i opracowania teksto
we Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego, [w:] Materiały, s. 109–124; Ł. Ł u c z a j, Archival 
data on wild food plants eaten in Poland in 1948, „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 2008, 
nr 4 (4), strony nienumerowane.
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11.  Może zbiera się ją tylko na przednówku lub w latach głodu (np. w czasie woj
ny?) Określić dokładnie!

12. Czy roślinę tę zbierają i jadają tylko dzieci, czy też i starsi?
13. Podać nazwy potraw przygotowanych z tej rośliny:
14. Czy robi lud z tej rośliny zapasy na zimę? Jak ją przechowuje?
Miejsce na uwagi korespondenta nieprzewidziane w pytaniach ankiety:
Nazwa naukowa:

Znamy ankiety ze 193 stanowisk, lat 1948–1949, przechowywane w pracowni 
PAE w Cieszynie, Polskim Towarzystwie Ludoznawczym we Wrocławiu i archi
wum Instytutu Etnologii UJ. Połowę z nich opracowano w 2008 r.25, resztę od
naleziono w Cieszynie i Wrocławiu później; większość (poza kilkoma arkuszami 
znalezionymi ostatnio w archiwum PTL we Wrocławiu) opracowano pod kątem 
użytkowania zielonych części roślin w roku 201026.

Pytania dotyczące roślin pokarmowych pojawiły się także w kwestionariuszu 
nr 6, przy pomocy którego w latach 1964–1969 zbadano 333 stałe punkty — miej
scowości sieci PAE. Prace te prowadzone były dość pobieżnie z powodu dużej licz
by pytań z różnych dziedzin kultury materialnej. Zakres badań użytkowania roślin 
był także mniejszy niż w latach czterdziestych, stąd dane zawarte w tym kwestio
nariuszu nie przyniosły specjalnych odkryć. W latach siedemdziesiątych rozesłano 
kilka kwestionariuszy dotyczących użytkowania wybranych gatunków roślin ja
dalnych, głównie ich owoców27. Kwestionariusz nr 6 miał łącznie sto kilkadziesiąt 
stron, dlatego badacze i respondenci wypełniali go pobieżnie i uzyskane wyniki 
(pomijając fakt, że przez dwadzieścia lat od kwestionariusza nr 2 wiedza tradycyj
na uległa pewnemu regresowi) są dosyć ogólne. Na dodatek kwestionariusz nr 6 
był wypełniany przez etnografów, którzy przybyli z zewnątrz, podczas gdy dane 
z lat czterdziestych pochodzą od respondentów lokalnych — miejscowych miło
śników folkloru, nauczycieli, urzędników, księży i wykształconych rolników.

Niezależnie od badań PAE, na początku lat sześćdziesiątych XX w. Maria 
H e n s l o w a  (1920–2007), etnolog z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, 
opublikowała monografię użytkowania kilku rodzajów roślin pokarmowych: 
Chenopodium, Rumex, Sambucus, Urtica i Atriplex28. Jest to praca dosyć pobieżna, 
która wniosła niewiele do badań nad dzikimi roślinami jadalnymi.

Wracając do badań PAE, część wyników tej ogromnej i unikatowej na ska
lę światową pracy etnobotanicznej została opublikowana w formie map użytko
wania wybranych gatunków (a w części także map nazewnictwa) w zeszytach 
5 i 6 PAE, a streszczenie wyników ukazało się w „Komentarzach do Polskiego 

25 Ł. Ł u c z a j, Archival.
26 Idem, Changes.
27 Z. K ł o d n i c k i, A. D r o ż d ż, op. cit.
28 M. H e n s l o w a, Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego, Wrocław 1962.
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Atlasu Etnograficznego”. Niestety znaczna część przygotowanych przez następ
cę Gajka, Janusza B o h d a n o w i c z a  (1933–1998), map do zeszytu 7 PAE ni
gdy nie została powielona i spoczywa w archiwum pracowni PAE w Cieszynie. 
Mapy z zeszytu 7 oraz część niepublikowanych materiałów z archiwum PAE zo
stały wykorzystane w kilku najnowszych publikacjach Łuczaja29. Ciekawe zesta
wienie przemian (regresu) jakie dokonały się w zbieractwie na wsi polskiej opra
cowała w swojej rozprawie magisterskiej Marzena J ę d r u s i k30. Praca ta została 
oparta na porównaniu danych atlasowych z lat sześćdziesiątych z danymi o zbie
raniu dzikich roślin jadalnych, pochodzącymi z lat 2000–2003, zebranymi przy 
pomocy kwestionariusza opracowanego przez Rastislavę S t o l i č n ą  i Zygmunta 
K ł o d n i c k i e g o  (obecnego kierownika PAE) w 1998 r. Część z tych danych 
zebrano z tych samych miejscowości, co w latach sześćdziesiątych.

Dzikimi roślinami jadalnymi interesował się także Jakub M o w s z o w i c z 
(1901–1983), pochodzący z Wilna profesor botaniki, pracujący na Uniwersytecie 
Łódzkim31. Opublikował on listy dzikich roślin pokarmowych i przyprawowych32. 
Były to jednak raczej listy roślin potencjalnie użytecznych, gdyż nie zawierały źró
deł pochodzenia informacji przy każdym gatunku, a w bibliografii na końcu pra
cy dominowały źródła zagraniczne. Publikacje Mowszowicza, choć opracowane 
w formie naukowej, należy plasować w ciągu zestawień popularyzatorskich takich 
jak „Dykcyonarz Roślinny” Kluka oraz zestawienie dzikich roślin jadalnych Polski 
Łuczaja33. Ponieważ celem niniejszej pracy jest charakterystyka dzikich roślin ja
dalnych używanych w Polsce, nie będziemy cytować jeszcze innych poradników, 
przewodników i książek kucharskich, których autorzy zajmowali się tym tematem, 
a które ukazały się w języku polskim na przestrzeni ostatnich wieków. Nie wniosły 
one prawie nic do dokumentacji zjawisk etnograficznych.

29 Ł. Ł u c z a j, W. S z y m a ń s k i, Wild vascular plants gathered for consumption in the Polish 
countryside: a review, „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine” 2007, nr 3 (17), strony nienume
rowane; Ł. Ł u c z a j, Archival; Ł. Ł u c z a j, Zapomniane dzikie rośliny pokarmowe południa Polski 
— czyściec błotny, paprotka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek i ostrożeń łąkowy, [w:] Materiały, 
s. 183–199.

30 M. J ę d r u s i k, Grzyby i rośliny dzikorosnące w pożywieniu ludności wsi (na przykładzie ba
dań osiemdziesięciu dwóch miejscowości z obszaru Polski), praca magisterska, Uniw. Śląski, 
Etnologia, Kraków 2004.

31 J. H e r e ź n i a k, K. C z y ż e w s k a, Profesor Jakub Mowszowicz, [w:] Sylwetki Łódzkich Uczo
nych, zesz. 58, Łódź 2000; M. Ł a w r y n o w i c z, Profesor Jakub Mowszowicz (1901–1983) — in me
moriam, „Wiadomości Botaniczne”, t. XXIX, 1985, nr 3, s. 179–184.

32 J. M o w s z o w i c z, Botaniczne zestawienie naczyniowych roślin jadalnych dziko rosnących 
w naszym kraju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria 2, 1970, nr 36, s. 3–22; idem, 
Systematyczny przegląd roślin przyprawowych dziko rosnących i niektórych hodowanych w Polsce. 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki matematyczno–przyrodnicze”, Seria 2, 1969, 
nr 31, s. 3–19.

33 Ł. Ł u c z a j, Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy, Krosno 2002.
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Powyżej wymieniono prace o charakterze ponadregionalnym, natomiast bar
dzo ważnym źródłem informacji o użytkowaniu roślin są lokalne prace folklory
styczne zawierające rozdziały o zbieractwie i gospodarce przyswajającej, bądź 
wręcz osobne prace regionalne poświęcone temu zagadnieniu. Pierwsze tego typu 
publikacje pochodzą z drugiej połowy XIX w. (np. badania Oskara K o l b e r g a), 
ale i we współczesnych publikacjach folklorystycznych można znaleźć nieznane 
z wcześniejszej literatury informacje o użytkowaniu gatunków roślin jadalnych34. 
Szczególnie dużo prac regionalnych pochodzi z terenu Karpat35, głównie wyższych 
części Karpat Zachodnich, gdyż był to teren bardzo intensywnie penetrowany 
przez etnografów już od XIX stulecia.

Celem dalszej części niniejszej pracy jest scharakteryzowanie i porównanie 
obrazu użytkowania kulinarnego zielonych części dziko rosnących roślin w od
powiedziach na ankiety Rostafińskiego i Gajka. Aktualne łacińskie i polskie na
ukowe nazwy roślin przedstawiono według „Krytycznej listy roślin naczyniowych 
Polski”36.

2. LIŚCIE I ZIELONE PĘDY ROŚLIN W ANKIECIE ROSTAFIŃSKIEGO

2.1. ROŚLINY GOTOWANE LUB SMAŻONE 

Zielone części roślin wykorzystywano najczęściej wiosną, kiedy na wsi brako
wało innego pożywienia, a liście i pędy były młode i był ich dostatek. Najczęściej 
podawano je w formie zup lub gęstych breji. Oprócz dzikich roślin w skład takich 

34 Np. U. J a n i c k a – K r z y w d a, Rośliny dziko rosnące zbierane w okolicach Babiej Góry, 
[w:] Materiały, s. 151–159; E. P i r o ż n i k o w, Tradycja użytkowania roślin dziko rosnących na 
Podlasiu — poszukiwanie smaków, zdrowia i zaspokojenia głodu, [w:] Historie kuchenne: Rola i zna
czenie pożywienia w kulturze, red.: R. S t o l i č n a, A. D r o ż d ż, Cieszyn–Katowice–Brno 2010, 
s. 188–200.

35 M. W y s ł o u c h o w a, op. cit.; S. E l j a s z – R a d z i k o w s k i, op. cit.; J. S u l i s z, Zapiski et
nograficzne z Ropczyc, „Lud”, 1906, nr 12, s. 57–81; W. J o s t o w a, Pożywienie pasterzy, zbójników 
i myśliwych tatrzańskich, „Wiedza i Życie”, t. XXI, 1954, s. 96–98; W. J o s t o w a, Tradycyjne; 
S. P i e k ł o, Gospodarka przyswajająca we wsi Brenna, powiat Cieszyn, w latach 1945–1970, praca 
magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozofii i Etnografii, Kraków 1971; M. K o p a c z, 
Prymitywne sposoby zdobywania żywności w Jurgowie na polskim Spiszu pod koniec XIX i w XX wie
ku, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, 1976, nr 6, s. 197–212; W. D o l i ń s k i, 
Zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo na Polskim Spiszu w XX w. na przykładzie wsi Łapsze Niżne, 
praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozofii i Etnografii, Kraków 1982; B. T y n c , 
Żywność, [w:] Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, red. S. U d z i e l a, 
Nowy Sącz 1994 i in. cytowane w: Ł. Ł u c z a j, W. S z y m a ń s k i, op. cit. 

36 Flowering Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych 
i paprotników Polski, red. Z. M i r e k, H. P i ę k o ś – M i r k o w a, A. Z a j ą c, M. Z a j ą c,  Kraków 
2002.
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potraw wchodziły składniki typowe dla polewek, szczególnie kasze, masło (lub in
ne tłuszcze, np. słonina czy oleje roślinne), śmietana, jajka i ziemniaki. Dodawano 
je w miarę możliwości, jeśli były dostępne.

Najczęściej wymienianą dziką rośliną jadalną w listach do Rostafińskiego jest 
szczaw (93 autorów z terenu obecnej Polski), przypuszczalnie głównie szczaw 
zwyczajny Rumex acetosa (trzech autorów podało jego nazwę łacińską). Był on 
jadany jako składnik zup, a w dworach — także sosów; dzieci jadły go na suro
wo. Większość respondentów stwierdza, że terminem „zajęcza kapusta” (wystę
puje obok szczawiu w pyt. 26) określano szczawik Oxalis. Z kontekstu wynika, 
że chodzi tu głównie o rodzimy, leśny szczawik zajęczy O. acetosella (w trzech 
listach wymieniono tę nazwę łacińską), chociaż jeden z respondentów pisze też o 
jedzeniu szczawiku o kwiatach żółtych (przypuszczalnie szczawik żółty O. stric
ta). Wzmianki o szczawiku dotyczą głównie informacji o jego jedzeniu jako suro
wej przekąski przez dzieci, rzadziej jako składnika polewek.

Prawie tak samo często jak szczaw, w odpowiedziach na ankietę pojawiają się 
gatunki z rodzajów Chenopodium (komosa) i Atriplex (łoboda), zwykle od siebie 
nie rozróżniane przez lud (łącznie 88 respondentów z terenu dzisiejszej Polski, 
głównie pod nazwami: lebioda, komosa, łoboda, rzadziej — kamasa, komasa, fać
ka, wołok, jarmuż i mącznica). Jedzono je najczęściej sparzone wrzątkiem a potem 
smażone, rzadziej gotowane lub surowe. W kilku listach dokładnie określono ga
tunek (komosa biała Chenopodium album — pięć listów, k. wielonasienna Ch. po
lyspermum — dwa listy. Łękawski podaje jeszcze, że w okolicach Warszawy pod 
nazwą mącznica jedzono, oprócz dwu wcześniej wymienionych gatunków, także 
k. strzałkowatą Ch. bonus–henricus, k. wielkolistną Ch. hybridum i k. trójkątną 
Ch. urbicum). W 1883 r. komosa i łoboda były jeszcze powszechnie używane 
w wielu rejonach Polski i zdecydowana większość autorów pisze o nich w cza
sie teraźniejszym, jako o typowym pożywieniu wiejskiej biedoty. Przypuszczalnie 
znaczna większość jedzonych dawniej w Polsce komosowatych to komosa bia
ła37. Jednak, co ciekawe, w listach do Rostafińskiego zachował się też jeden ma
ły okaz zielnikowy rośliny z rodzaju Atriplex. Przysłał go A. Olsztyński z miej
scowości Podpniewki (koło Pniew, Poznańskie), opatrując takim komentarzem: 
„Lebioda, lebiodka, przesyłam szanownemu Panu liście i nasienie w trzech od
mianach. Używa się na zieloną potrawę wcześnie z wiosny jak szpinaku, który 
się też w ogrodach pańskich uprawia”38. O używaniu łobody rozłożystej Atriplex 
patula pisał Zygmunt Morawski z Brzeżan w Tarnopolskiem („Na pewne tylko 
tyle wiem, że zbierają tam z wiosną łobodę (Atriplex patula) na szpinak”) oraz 
Stanisława Okolska, ze wsi Zabłocie koło Wielunia. Natomiast Michał Słupnicki 
pisał, że w miejscowości Wełdzirz na Rusi „łoboda czerwona” jest używana na 

37 Cf. Ł. Ł u c z a j, Dziko rosnące.
38 W artykule zachowano oryginalną pisownię odpowiedzi na ankiety (przyp. red.).
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zupę. Chodzi tu przypuszczalnie o czerwonolistną formę uprawianej lub zdziczałej 
łobody ogrodowej Atriplex hortensis.

Następną rośliną, której zielone części jedzono powszechnie, zwykle w formie 
zupy, była pokrzywa (83 autorów). Z całą pewnością używano obu gatunków po
krzywy rosnących naturalnie na ziemiach polskich, gdyż nazwę łacińską pokrzywy 
zwyczajnej (Urtica dioica) wymieniono w jedenastu, a p. żegawki (U. urens) — 
w siedmiu listach, albo z nadesłanych opisów roślin wynika, że używano gatunku 
pierwszego, drugiego lub obu.

O ile wyżej wymienione gatunki używano w całej Polsce, to użytkowanie liści 
i młodych pędów ostów i chwastów z rodziny krzyżowych (Brassicaceae) ograni
czone było w dużym stopniu do Galicji. Aż w 33 listach respondenci wspominają 
o przyrządzaniu polewki lub zieleniny z zielonych części chwastów polnych o żół
tych kwiatach, określanych najczęściej nazwą pszonak, ale także: pczonok, pczo
nóg, psonok, pszczonak, pszczólnak, pszczółnak, dziki rzepak, gorczyca, hołdryk, 
chodrych, gorczyca, łopucha, ognicha i świrzepa. W kilku listach wymieniana jest 
nawet łacińska nazwa rzodkwi świrzepy Raphanus raphanistrum, choć zapewne 
na równi z tym gatunkiem użytkowano podobną i równie pospolitą gorczycę pol
ną Sinapis arvensis, której nazwa, jako Brassica sinapistrum, pojawia się tylko 
w liście Wilhelma Fuska, aptekarza z Biecza. Należy być szczególnie ostrożnym, 
gdy interpretujemy nazwę „gorczyca”, gdyż obok jednej z wymienionych roślin 
może też ona oznaczać potrawę z mieszaniny różnych chwastów lub być miejsco
wą nazwą komosy. Oba powyższe zastosowania terminu „gorczyca” odnotowano 
w odpowiedziach na ankietę.

Gatunki z rodzaju ostrożeń (Cirsium), wystąpiły w siedemnastu listach pod na
zwą oset, szczerbacz lub czerbacz. W niektórych listach wprost podano ich nazwy 
łacińskie: Cirsium arvense (ostrożeń polny), C. oleraceum (o. warzywny) i C. rivu
lare (o. łąkowy); w innych możemy odgadnąć przynależność do gatunku po opisie 
siedliska. Ostatni z wymienionych gatunków, ostrożeń łąkowy, miał swoją odrębną 
nazwę szczerbacz (lub czerbacz itp.), używaną powszechnie od Podhala po Doły 
Jasielsko–Sanockie. Przypuszczalnie właśnie szczerbacz był najczęściej użytkowa
nym gatunkiem (zidentyfikowano go w pięciu listach, podczas gdy ostrożeń polny 
w czterech a o. warzywny w dwóch). Roślina ta masowo występuje w Karpatach, 
a jej liście są najdelikatniejsze ze wszystkich gatunków rodzaju Cirsium. Gorczyca 
polna, rzodkiew świrzepa i ostrożnie, choć niekiedy używane w czasach powsta
nia ankiety, były uważane za rośliny głodowe, jedzone w okresach nieurodzajów, 
w przeciwieństwie do lebiody i pokrzywy, które w niektórych wsiach spożywa
ne były rokrocznie. Pisze o tym dokładnie kilku autorów, m.in. Wilhelm Fusek: 
„Z nadejściem wiosny lud zbiera na pokarm: Urtica dioica, Chenopodium album, 
a w czasie głodu: Brassica sinapistrum, Convolvulus arvensis, Symphytum offic: 
Oxalis acetosella, Carduus rivular: C: oleraceus”.

Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) pojawia się w listach aż 25 au
torów, częściowo dzięki temu, że jest wymieniony w pytaniu nr 25. Używano go 
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(pod różnymi nazwami) głównie jako przyprawę do rosołu lub innych zup „za
miast pietruszki”, jak stwierdziło aż pięciu respondentów. Aż dziesięć listów po
chodzi z Karpat. Omawiana roślina spożywana była zarówno w Beskidach, jak 
na Podbeskidziu od Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko–Biała) i Łęk (okolice 
Kęt39), przez Rabkę, Limanową, Grybów, Staszkówkę (okolice Gorlic), Rzepiennik, 
Dębowiec (okolice Jasła) aż po Drohobycz, Niżankowice (okolice Starego Sambora) 
i Bukowinę. Według pięciu respondentów używano jej też w Wielkopolsce w na
stępujących miejscowościach: Oświęcim (okolice Ostrzeszowa), Stęszew (okolice 
Poznania), Uścięcice, Dakowy Mokre i Dakowy Suche (okolice Nowego Tomyśla), 
Chodzież (koło Piły) i Trzemeszno (okolice Gniezna). Co ciekawe, na Kujawach 
(w Kamiennej, okolice Włocławka) kurdybanek uprawiano i także dodawano do 
zup. Dokładne opisy używania bluszczyku na wyżej wymienionych stanowiskach 
zamieszczono we wcześniejszej pracy40. W jeszcze nie opublikowanej części od
powiedzi na ankietę znajduje się pięć kolejnych wzmianek, przesuwających zasięg 
użytkowania tego gatunku po Mazowsze. O jego spożywaniu między Lublińcem 
a Woźnikami pisał Juliusz Ligoń (kurdybanek — „używają jako przyprawę do 
rosołu”), we wsi Dziwle koło Piotrkowa Trybunalskiego — Stanisława Okolska 
(bluszczyk41 — „używany tu bywał jako przyprawa do potraw, w miejsce pietrusz
ki do rosołu”), w dawnym powiecie warszawskim — Aleksandra Korycińska (kur
dybanek — „do rosołu kładą”), w okolicach Janowa Lubelskiego — Apolinary 
Chrzanowski (bluszczyk, kurdybanek — „używają jako przyprawę do rosołu”), 
wreszcie niejaka I. Rzaszka z powiatu skoczowskiego (kondrotek42 — „bywa
ło dawniej, teraz już może rzadko, że zbierano do osłodzenia wodzionki (zupy). 
Listki te nadawały zupie zapach podobny do pietruszki, która to ostatnia, dawniej 
podobnie za luxus uznawana, obecnie tego plebejusza wyrugowała”).

Informacje o jedzeniu podagrycznika Aegopodium podagraria pojawiają się 
w dwudziestu listach. Jego młode pędy jedzono wiosną gotowane w formie polew
ki, często z innymi roślinami, np. pokrzywą. Znano go pod nazwą śnitka, sznitka, 
snitka, gier, gir i girz. Większość wiadomości pochodzi z terenów obecnie nale
żących do Białorusi i Ukrainy (szczególnie z Polesia), a jedynie osiem wzmia
nek — z obecnego obszaru Polski. Ciekawy sposób przyrządzania podagrycznika 
opisuje Jadwiga Wojniłłowiczówna z Lipy na Polesiu Rzeczyckim: „Lud wiosną 
zbiera śnitkę młodą i gotuje z kwasem drzewnym: klonowym, brzozowym”. Sok 
brzozowy, tym razem fermentowany, pojawił się w ankietach jeszcze tylko dwa 
razy (z Polesia i z Janowa Lubelskiego). Raz też utarta kora brzozy przerabiana na 
mąkę wymieniana jest jako pożywienie głodowe (Błudniki koło Halicza). W obec
nych granicach Polski podagrycznik używano w następujących miejscowościach: 

39 P. K ö h l e r, Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ankiety.
40 Ł. Ł u c z a j, Zapomniane dzikie.
41 Autorka podała też nazwę łac. Glechoma hederacea.
42 Vide wyżej.
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Chodzież w Poznańskiem (girz), Międzyleś, pow. Radzymin (gir, girz, „nieznany 
u nas. Starzy ludzie mówią, że to jest zielsko trudne do wytępienia i podobno ja
dalne w czasie głodu”), Sobieńki koło Garwolina (śnitka, „gotują jak kapustę”), 
Wischin/Wisin koło Kościerzyny (girz, „używano w kuchni na zupę i jarmuż”), 
Modryniec koło Hrubieszowa (gir, „zbierają na zieleninę”), Turaszówka (obecnie 
dzielnica Krosna) i Potok koło Krosna (barsznica, „Na surowo jedzą tylko barszni
cę43 [...]. Z nadejściem wiosny zbiera tu lud na zupę, którą nazywa: pachana [przy
pis dolny autorki listu: „znana też tu nazwa paciary i balandy (pewnie ta ostatnia 
przekręcona nazwa polenty”)], — pokrzywy, lebiodę, barsznicę (pewnie odmienna 
nazwa barszczu)”, Olszany koło Przemyśla („znanym jest »gir« mieszają do zie
leniny”).

Obok rzodkwi świrzepy, gorczycy polnej oraz ostrożni–ostów (Cirsium), na
stępnymi w kolejności częstości występowania w ankietach roślinami, których 
zielone części używano jako pożywienie, są: lipa, barszcz zwyczajny, lepnica, po
ziewnik, jasnota i żywokost. Liście lipy (Tilia) używano głównie jako pożywienie 
głodowe na Pogórzu Karpackim (aż pięć listów; gotowano je na polewkę lub su
szono i dodawano do mąki do wypieku placków i chleba) i w trzech innych czę
ściach Polski (Roztocze, Mazowsze i pogranicze Ziemi Chełmińskiej i Warmii). 
W południowo–wschodniej części powiatu biłgorajskiego podczas głodu 1854 r. 
„używano tartych suszonych liści lipowych jako domieszkę do chleba”, w powie
cie węgrowskim (gub. siedlecka) („wyjątkowo widziałem zieleninę z młodych 
listków przyrządzaną (we dworze)”) oraz we wsi Tylice w dawnym powiecie lu
bawskim, obecnie woj. warmińsko–mazurskie („z nadchodzącą wiosną lud zbiera 
lipowe młode liście”).

Użytkowanie barszczu zwyczajnego (Heracleum sphondylium s.l.) zanoto
wano w ankietach niemal wyłącznie na obszarze Białorusi (sześć z ośmiu listów 
o tym gatunku), jako barszcz, borszcz lub barszczewnik. Jedynie Łękawski pisze 
o używaniu „rośliny barszczu” w okolicach Warszawy („Gotują też szczaw, młode 
liście berberysu, rośliny barszczu, szczawiu zajęczego, liści rabarbarowych, a płyn 
otrzymany czysto naturalny, podprawiają śmietaną i mąką i to się barszczem na
zywa”), a niejaki Michalski donosił ze wsi Wischin/Wisin z okolic Kościerzyny: 
„używano w kuchni na zupę i jarmuż”. Co ciekawe, wspomniany wcześniej 
Łękawski donosi także o robieniu polewek z liści berberysu: „Liści berberysowych 
używają młodych w okolicach Warszawy — w Przasnyszu widziałem lud używają
cy tych liści podczas żniwa − co im pragnienie zmniejsza a ubogie kobiety barszcz 
i zupę z nich przyrządzają”. 

43 Jeden z autorów tego artykułu (ŁŁ) pochodzi z Krosna i od dziecka słyszał jak na podagrycznik 
mówi się tu „barsznica”. Zresztą inny respondent Rostafińskiego tak pisał o podagryczniku z pograni
cza polsko–ruskiego: „Z warzyw pod tą liczbą umieszczonych znany nam tylko Szczaw oraz Gir 
czyli Gier na rusi, na mazurach zwą go Baźnicą” (podkreślenie Ł. Ł, P. K).
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Na Niżu Polskim jako składnik gotowanych zielenin używano jeszcze 
dwóch innych rodzajów roślin nie użytkowanych w innych częściach dawnej 
Rzeczypospolitej, o których pamięć w XX w. zaginęła zupełnie. Były to: farbow
nik Anchusa (trudno rozstrzygnąć, czy chodzi tu o farbownik lekarski A. officina
lis, farbownik polny A. arvensis, czy — co jest prawdopodobne — o oba gatunki), 
nazywany zwykle tłusty kiepek (siedem listów), oraz lepnica Silene, znana jako 
skrzypek lub skrzypka (sześć odpowiedzi). Tak np. pisał Telesfor Szpadkowski: „Na 
wiosnę lud między Bugiem i Wisłą gotuje na pokarm: a Komosę (Chenopodium po
lyspermum) b Lipnicę v Skrzypek (Silene inflata) c Miodunkę, zwaną tam »Tłusty 
Kiepek« (Anchusa arvensis) d Szczaw dziki e Żegawkę (Urtica urens) Młode listki 
tych roslin gotują same lub z kaszą jęczmienną — tylko biedniejsi”. Tłusty kiepek 
występuje też w liście Augustyna Heintzego z Trzemeszna, zawierającym ogólny 
opis pożywienia w Wielkopolsce („ma róść na wiosnę i mieć liście grube, tłuste, 
[...] i kwitnąć niebiesko”) oraz w listach niejakiego Bulińskiego z miejscowości 
Polskie Brzozie koło Brodnicy w ziemi chełmińskej („Faćka sporządzana bywa 
na wiosnę i w lecie z rozmaitych roślin razem zmieszanych i bywa przyrządzana 
jak szpinak; tłusty kepek ma liść dosyć mięsisty i roztarłszy go zdaje się być tłu
sty”), Bronisławy Bobrzyńskiej z miejscowości Międzyleś, pow. Radzymin („Do 
zielenin dodają także roślinę zwaną skrzypek, ma on liście podobne szczawio
wym, ale twarde i skrzypiące, dodają także roślinę zwaną »tłusty kiepek«. Ma ten 
kiepek liście mięsiste i kosmate, rozkładające się w bukiet, kwitnie niebiesko”), 
Bzowskiego i Sawickiego z Siedlec („zbiera lud”) i Zielińskiego z Kociewia („lud 
zbiera, gotuje jarmuż na gęsto”). Maria H e m p e l44 podaje, że farbownik lekarski 
(Anchusa officinalis) znano w Janowie Lubelskim pod nazwą „języczki”. Autorka 
podała bardzo dokładny opis zielenin spożywanych w tych okolicach: „zbiera lud 
wiosną na jadło łobodę, mięsza doń konopkę, sałatkę, niekiedy pokrzywę i liście 
gorczycy. Lud rusiński dodaje jeszcze skrypkę, goździki, języczki i w małej ilo
ści pietruszeczkę wodną. Z tych ziół przyrządzona potrawa zwie się powszechnie 
»zieleniną« (po rusińsku: natyna, a jeżeli nie z siekanych liści sporządzona: wo
łoki)”. Wymienioną przez siebie pietruszeczkę wodną autorka zidentyfikowała ja
ko jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), konopkę jako poziewnik miękkowłosy 
(Galeopsis pubescens), goździki jako bniec biały (Melandrium album), a skrypkę 
jako lepnicę rozdętą (Silene inflata, obecnie S. vulgaris). Ponieważ wymienieni 
wcześniej Szpadkowski i Hempel oznaczyli skrzypek vel skrypkę jako lepnicę roz
dętą, przypuszczać można, że i inne informacje dotyczące jedzenia roślin o tej 
nazwie w środkowo–wschodniej Polsce dotyczą tego samego gatunku. Mowa tu 

44 Maria Hempel (1834–1904), polska florystka i etnografka, autorka notatek florystycznych 
(m.in. z Chełmszczyzny) ogłaszanych na łamach „Pamiętnika Fizjograficznego”. Zielnik roślin z oko
lic Łukowa ofiarowała w 1880 r. Muzeum Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Kra
kowie. K. K. [K. K o w a l s k a], Hempel (Hemplówna) Maria (1834–1904), [w:] Słownik Biologów 
Polskich, red. S. F e l i k s i a k, Warszawa 1987, s. 205–206.
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o listach Bronisławy Bobrzyńskiej ze wsi Międzyleś, pow. Radzymin („Do ziele
nin dodają także roślinę zwaną skrzypek, ma on liście podobne szczawiowym, ale 
twarde i skrzypiące”), Jana Chrościewskiego o Lubelskiem („na wiosnę zbierają 
na polach pierwsze wyrosłe ziółka rośliny skrzyp zwanej, mięsistszej niż szpinak, 
którą gotują na jarzynę z przymieszką kaszy jęczmiennej” i w innym miejscu: „ro
śnie z wiosny kąpka, ma listki podłużne, wąskie i na wiosnę te listki zerwane dla 
samej mięsistości i smaku bez odoru używane są na jarzynę i nawet na stołach do
statniejszych, zanim szpinak urośnie na zagonach. Skrzypka latem ma kwiat biały 
z rozdętym kielichem, a rośnie na gruncie suchym na murawie i na polu wyrasta na 
1/2 stopy, dość powszechnie rośnie wszędzie”), Józefa Rogalewicza o Lubelskiem 
i części Podlasia („w czasie przednówku na wiosnę lud zbiera dziką łobodę, liście 
gorczycy, jako też tak zwany przez lud skrzypiec i z tego robią zieleniny zwa
ne włokiem”) oraz Władysława Semerau, o wsi Tylice koło Lubawy, obecne woj. 
warmińsko–mazurskie (skrzypek — „(listki jak gwoździkowe); z nadchodzącą 
wiosną lud zbiera”).

W pięciu listach z obszaru nizin pojawia się informacja o jedzeniu rośliny o na
zwie konopka, w dwóch wypadkach zidentyfikowanej jako poziewnik. Cytowana 
już Maria Hempel oznaczyła konopkę jako poziewnik miękkowłosy (Galeopsis pu
bescens). Na ten sam gatunek wskazuje opis z listu Antoniego Gdowskiego z miej
scowości Lisice nad Nerem (obecnie pow. kolski, woj. wielkopolskie): „Pokrzywa 
konopki rośnie wysoko jak konopie, stąd nazwa. Liście ma gładsze i w dalszych 
odstępach jak u głuchej pokrzywy, a kwiat większy jednostajnie karmazynowego 
koloru, podczas gdy u głuchej jest mniejszy różowy kropkowany”. Nazwę łaciń
ską poziewnika szorstkiego (Galeopsis tetrahit) wymienia natomiast Stanisława 
Okolska ze wsi Zabłocie (d. powiat łaski, Sieradzkie). Respondentka ta pisała też: 
„Lud w naszej okolicy niechętnie jada zieleniny. W razie tylko niedostatku jada 
zieleninę z rodzaju lebiody, rosnącej obficie pod płotami, mieszając do tego młode 
odrośle poziewnika, albo też z pokrzywy żegawki”. Tymczasem niejaki Buliński 
ze wsi Polskie Brzozie (d. pow. brodnicki) pisał, że konopkę „na wiosnę zbiera 
lud na pokarm, na tak zwaną fackę”. Także Apolinary Chrzanowski pisał o powie
cie janowskim na Lubelszczyźnie, że z konopki „której liście podobne do konopi; 
razem zmieszanych, obgotowanych w wodzie, następnie posiekanych na drobno 
i okraszonych jakim tłuszczem przygotowują potrawę zwaną zielenica lub zieleni
zna; potrawa ta jest na wiosnę prawie powszechną”.

Inną rośliną używaną jako składnik zup i zielenin była jasnota (przypuszczal
nie głównie jasnota biała Lamium album). Informacje o jej przyrządzaniu pocho
dzą aż od sześciu autorów, w tym pięciu z terenów obecnej Ukrainy. Na Ukrainie 
jasnotę nazywano medunka, midunka lub pokrzywa głucha. Florian Łoziński 
pisał: „Lud na Podolu zbiera na wiosnę liście z Chenopodium album (łoboda), 
z Amaranthus retroflexus (szczerzec), z Urtica dioica (pokrzywa) i z Lamium al
bum”. A Aleksander Hohn pisał o Ciężowie (okolice Stanisławowa): „Midunkie 
całkiem podobne do pokrzywy, tylko że nie piecze, liście siecze a robiąc zaprasz
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kę, potrawę na gęsto przyrządzoną podobną do szpinatu sporządza”. Jeśli chodzi 
o teren współczesnej Polski, jedynie z Wielkopolski (Jeżewo) o używaniu mar
twej pokrzywy donosiła Stanisława Lewandowska („martwą pokrzywę biorą na 
jarmuż”).

Spożywanie siekanych gotowanych liści żywokostu lekarskiego Symphytum 
officinale (zwanego też: kosztyfał, kostyfół), opisało trzech autorów listów ze 
środkowej części Pogórza Karpackiego. Oprócz wspomnianego wcześniej Fuska 
z Biecza, pisze o nim także Przybyłkiewicz jako o pokarmie w wioskach, któ
re obecnie stanowią część lub przedmieścia Tarnowa oraz w okolicy między 
Zakliczynem i Melsztynem („lebiodę, pszonak, czerbacz, kostyfół jako kapustę 
krają i maszczą”) oraz Roman Gutwiński (Dębowiec, okolice Jasła): „Podczas 
głodo wych lat zbierano na jarzynę: powój (Convolv arv.) »oset niekolący zbożo
wy«/: a nie »diabli« który bardzo kłuje:/, »pszonak«, lebiodę, lipowe liście, »kwia
ty koniczu«, młode pokrzywy, sity zw: siciną, liście fasoli, dalej Symphytum of
fic.”. Warto tu zaznaczyć, że wspomniana jadalna „sicina” to prawdopodobnie sit 
leśny Scirpus sylvaticus, pospolity na Podkarpaciu gatunek, którego nasady pę
dów do niedawna były jadane powszechnie przez dzieci45. O jedzeniu w Bieczu 
pędów powoju polnego Convolvulus arvensis wspomina cytowany już Fusek. 
Przypuszczalnie ten sam gatunek miała na myśli Izabella Jędrzejewiczowa pisząc 
o Hyżnem na Rzeszowszczyźnie: „w roku 852–53 i 54; opowiadano mi, iż tarto, 
suszone liście z drzew śliwkowych i z jakiegoś »powoju« (nie widziałam go) i ro
biono z téj mąki, placki, któremi głód oszukiwano”. Lud zbierał także liście maku. 
Niejaki Rybaczyk pisał o terenach obecnej Ukrainy (Mikulińce, Tarnopol, Zbaraż, 
Nowe Sioło): „Zbierają tu [...] mak z wiosną na pokarm w różnych formach jako 
szpinak i na zupę”. Podobną informację podaje z Wielkopolski Julian Jezierski. 
Trudno określić, czy w tych dwu listach chodzi o ogrodowy mak lekarski czy mak 
polny Papaver rhoeas lub pokrewne dzikie gatunki.

W Beskidach używano jako pożywienia także mięty. Ignacy Janasiński pisał: 
„w pewnym ubogim domku w czasie nieurodzaju w okolicy Grybowa zbierano 
ją, polewano wrzącą wodą i z mlekiem używano na pokarm”. A Jan Biedroń pi
sał o okolicach Limanowej: „Z wiosną zbierał lud podczas głodów na pokarm 
miętkę, suchowierzch, psonok, łobodę i zwykle ugotowane w mleku spożywał”. 
Wymieniony tu suchowierzch to prawdopodobnie głowienka pospolita Prunella 
vulgaris46. Dalej autor ten wspomina o gotowaniu mięty z mlekiem macierzanki 
(przypuszczalnie m. zwyczajnej Thymus pulegioides).

Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) służył za pokarm w Karpatach. 
Jan Złoża pisał o wsiach Chochołów, Witów, Dzianisz i Ciche koło Zakopanego: 

45 Ł. Ł u c z a j, W. S z y m a ń s k i, op. cit.
46 Nazwa głowienki powszechnie znana na południu Polski, cf. P. K ö h l e r, Zielnik Seweryna 

Udzieli — dokumentacja pracy „Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego”, „Lud”, t. LXXX, 1996, 
s. 179–186.
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„Z »dziewięciornika« używają na pokarm liści młodych, które siekają do goto
wania, a korzenia ani pączków nie używają”. O prawdopodobnym jedzeniu tego 
gatunku (pod nazwą „dziewierciok”) donosi z Bystrej (okolice Jordanowa) Jan 
Bodnarski. W opisanych wcześniej przez Złożę wsiach jedzono też musec (przy
puszczalnie gwiazdnicę pospolitą, Stellaria media): „Z wiosną na przednowku 
oprócz sałaty, którą sieją na grzędach, zbierają na pokarm jako warmuz: lebiodę 
dzikorosnącą, którą tutaj »łobodą« nazywają, muszcz tutaj »musec« zwany, młode 
łodygi kminu po łąkach rosnącego i oset mniej kolczasty, który się na rolach znaj
duje; w czasie zaś większego głodu zbierają: »dziewięciornik« [...] i »wątrobiec«, 
roślina około chałup rosnąca, która ma liść do wykroju serca podobny. Te rośliny 
gotują i jedzą”. Niestety nieznana jest naukowa nazwa owego wątrobca, być może 
był to podbiał.

Informacje o jedzeniu jakiegoś gatunku babki pochodzą jedynie z terenu obec
nej Białorusi. Słotwińska pisała o miejscowości Rawonicze (dawny powiat ihumeń
ski): „Z nadejściem wiosny lud u nas zbiera na pożywienie najpierwej z ziemi wy
chodzącą pokrzywę i sznitkę, potem zaś szczaw, barszcz i babkę (Plantago) którą 
nazywa »Tryputnik«”. Podobna informacja pochodzi od Antoniego Ossowskiego 
z miejscowości Kuchcice w tym samym powiecie: „Na zupy zbierają »Barszcz« 
roslina; »Podorożnik« i »Tryputnik« na kwasne zupy”.

W Wielkopolsce lud zbierał na zieleninę (na tzw. jarmuż) roślinę zwaną krę
żołek (Mijanowo koło Trzemeszna, inf. Augustyn Heintze). Także w Żabikowie 
koło Poznania (inf. Janina Omańkowska) lud zbierał wiosną „pewną odmianę 
powoju dzikiego z szerokiemi liśćmi, który nazywa się krężołkiem”. Roślinę tę 
autorka listu zidentyfikowała jako Polygonum convolvulus (obecnie rdestów
ka po wojowata Fallopia convolvulus). Jako pożywienie głodowe używano też 
liści leszczyny (Corylus avellana) (okolice Gołuchowa i Pleszewa, inf. Adam 
Kubaszewski) i jej kwiatostanów. Wiadomości o tych ostatnich znajdujemy w pię
ciu listach, m.in. w liście Pallana o wsiach Dulczówka i Łęki (okolice Pilzna, pod 
nazwą „rzęsy”), w liście M. Bulińskiego z miejscowości Polskie Brzozie, pow. 
brodnicki („także w czasie głodnym ludzie używali »brzyszcz«, są to te żółte kózki 
na leszczynie w czasie kwitnienia, na których się właściwy kwiat znajduje; te kóżki 
ludzie obrywali, suszyli i mełłli na mąkę”), Feliksa Kołaczkowskiego spod Lublina 
(„chleb z otrąb pszenicznych na wpół z mąką z kotków suszonych leszczyny” — 
o wielkim głodzie w 1780 r.) oraz Bronisławy Bobrzyńskiej ze wsi Międzyleś, 
pow. Radzymin („opich, mrzyk, myrsik — Stary jeden człowiek mówił mi, że tak 
nazywał się kwiat leszczyny gotowany na jarzynę w czasie głodu”).

Ciekawostką odnotowaną w listach do Rostafińskiego jest używanie, jako 
składnika wiejskich polewek, młodych pędów chabra bławatka (Centaurea cyanus), 
zwyczaj nie notowany dotychczas w żadnej publikacji etnograficznej (w XX w. 
z kwiatów bławatka robiono napój). Szczegółowo opisał to w swoim liście z oko
lic Malborka Józef Łęgowski (1852–1930), badacz kultury Pomorza, nauczyciel 
języka polskiego w gimnazjum w Wejherowie, późniejszy prezes Towarzystwa 
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Naukowego w Toruniu47: „Na jarmuż, której nazwy lud nie zna, lecz mówi i na ro
ślinę i na zupę z niem. kul, zbierają na wiosnę »komosę«, młody »chaber« i młody 
»oset« (gatunek rosnący w zbożu i ogrodach), liście ćwikły i liście »łobody«, którą 
w ogrodach hoduje. Rośliny te pojedynczo lub kilka razem posiekane gotuje na 
dosyć rzadką zupę i chętnie jada. Zimą robi się jarmuż tak: jarmuż suszy się w je
sieni, zimą kraje się odgotowaną ćwikieł i razem z posiekanym jarmużem gotuje 
się na zupę (kul). Gotuje się także latem zupa z posiekanego szczawiu”. Drugim 
autorem piszącym o spożywaniu tej rośliny była Konstancja Wawrzynkiewicz 
z Terleckich z Janowa Podlaskiego („co rośnie w życie i ma niebieskie kwiaty; 
młody dodają [do zielenin]”). Oboje autorzy używają nazwy „chaber”, Łęgowski 
podaje też nazwę łacińską.

Wracając do Pogórza Karpackiego — dwóch respondentów wspomniało w li
stach także o jedzeniu koniczyny (Trifolium spp.) w okresach głodu (R. Gutwiński 
o Dębowcu koło Jasła, i Emilia Mróz o Rzepienniku koło Gorlic). Gutwiński pisał, 
że używano kwiaty koniczu w latach głodu na jarzynę. Przypuszczalnie o jakiś 
gatunek koniczyny chodzi także w liście Juliusza Ligonia, który pisał, że „krasi
koń”48, między Lublińcem a Woźnikami, „w ciężkich tylko latach zbierał lud bied
ny z wiosną i gotował na zupę”.

Liście podbiału pospolitego Tussilago farfara na obszarze obecnej Ukrainy 
były (i dalej są) używane do zawijania gołąbków. Pisze o tym dwóch responden
tów. Piotr Parylak stwierdził: „Podbiał albo bilica, po rusku: pidbil [...] z tego liścia 
robią gołąbki nadziewane jagłami, kukurudzą na Bukowinie i w Galicji”. A Florian 
Łoziński opisując Podole donosił: „W liście szczawiu i podbiału zawijają krupy 
z tatarki lub prosa, którą to potrawę nazywa[ją] gołąbkami”. Z obecnych granic 
Polski mamy tylko jedną wzmiankę o jedzeniu podbiału. Niejaki Ł. Zaleski pisał ze 
wsi Krzymosze koło Siedlec, że „komosa i podbiał gotowane razem z kaszą służą 
za pokarm”. W innym miejscu swego listu Łoziński wymienił jeszcze inną ciekawą 
roślinę jadalną Podola, o której nie ma innych wzmianek w polskiej literaturze et
nobotanicznej — szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus), zwany tam szczerzec. 
Także o jedzeniu razem z innymi gatunkami w formie szpinaku i polewki jakiegoś 
gatunku szarłatu pisze Rybaczyk, także z Podola, używając przy tym nazwy szczu
rzyca, prawie identycznej z obecną oficjalną ukraińską nazwą szarłatu. Natomiast 
Józef Pałka pisał, że w Błudnikach (okolice Halicza) w okresach głodu, używano 
„świeże liście buczyny49 [...] z przymieszką jakiejkolwiek bądź mąki lub otrąb”. 

Lekarze Bzowski i Sawicki donosili z okolic Siedlec o używaniu tataraku zwy
czajnego (Acorus calamus) w formie „kłębów smażonych w cukrze”. Natomiast 

47 A. Dz. [A. D z i ę c z k o w s k i], Łęgowski Józef, ps. Dr Nadmorski, Dr J. L. Kozłowski, Ja no
wicz, krypt. Dr N, dr Ł., dr X J L i K (1852–1930), [w:] Słownik Biologów Polskich, red. S. F e l i k s i a k, 
Warszawa 1987, s. 338–339.

48 Nazwę „krasikoń” na określenie koniczyny zanotowano w ankietach Gajka.
49 Czyli buk zwyczajny Fagus sylvatica.
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według Rajmunda Ciołkowskiego boże drzewko (Artemisia abrotanum) w miej
scowości Posada Kossow [?], koło Kosowa, pow. sokołowski, smażono na maśle 
do marynaty.

Bardzo ciekawej informacji dostarczył Modest Aleksander Skarżyński, wła
ściciel dóbr ziemskich w Gąsce koło Łukowa. Pisał on, że rdest czerwony „po
dobno dawniej suszyli tłuczony używali w miejsce pieprzu”. Przypuszczalnie 
miał na myśli pospolity u nas rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper, gatunek 
o smaku przypominającym papryczki chili, używany m.in. w kuchni japońskiej. 
Tymczasem Witold Horodyński pisał z ziemi łukowskiej, ze wsi Niedźwiadka, że 
„na przednówku w latach głodnych używane [są] liście wiązu”.

Stanisława Okolska donosiła ze wsi Dziwle i Zabłocie koło Piotrkowa 
Trybunalskiego, że „podobno w czasie głodu zbierano tu roślinę wodną na
zwaną koziołkiem, lecz rośliny tej nie umiano mi wskazać ani w Dziwlach, ani 
w Zabłociu”. Późniejsze badania PAE pokazały, że w Łódzkiem koziołkiem nazy
wano osokę aloesowatą (Stratiotes aloides) i rzeczywiście jedzono ją w całym tym 
regionie50.

Tajemniczo brzmi wzmianka Jana Matulewicza w liście o Maciejowicach 
koło Garwolina. Był tam jadany niejaki sniedek albo sniadek, „roślina wcześnie 
z wiosny kwitnąca, kwiat żółty, zapach do czosnku podobny i cała roślina tak
że”. Może chodzi tu o smaczną i pachnącą czosnkiem, podobną, żółto kwitnącą 
i bardzo pospolitą na Mazowszu złoć żółtą (Gagea lutea)? Ten sam autor pisał, 
że w Maciejowicach jedzą skrzyp polny, zwany tam trzustka, podał nawet nazwę 
łacińską Equisetum arvense: „zbierają szczególniej podczas głodu, potrawa zwa
na gorczycą przyrządza się z »trzustki« i »komosy« lub z jednej z nich: kraje się, 
parzy i soli”. A może miał on na myśli lepnicę rozdętą, nazywaną na Mazowszu 
„skrzypek”? Mógł sprawdzić w indeksie jakiegoś klucza nazwę łacińską pod 
hasłem „skrzyp”. Kilka przekłamań o podobnej genezie, np. mylenie lebiody 
(Chenopodium album) z lebiodką (Origanum vulgare) można znaleźć w różnych 
pracach etnograficznych51.

Trudno też jednoznacznie zidentyfikować roślinę nazywaną szanda, o któ
rej Konstancja Wawrzynkiewicz pisała, że jadano ją w Janowie Podlaskim („liść 
jak mięty, rośnie pod płotem”). Przypuszczalnie chodzi tu o rzadką szantę zwy
czajną Marrubium vulgare lub o inną roślinę z rodziny jasnotowatych. Podobnie 
hipotetycznie zakładać można, że mirnik wymieniony przez Michalskiego ze 
wsi Wischin/Wisin koło Kościerzyny („używano w kuchni na zupę i jarmuż”) to 
aromatyczny marchewnik anyżowy Myrrhis odorata, często nazywany właśnie 
mirnikiem.

50 Ł. Ł u c z a j, Archival.
51 Idem, Plant identification credibility in ethnobotany: a closer look at Polish ethnographic 

studies, „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, t. XXXVI, 2010, nr 6, strony bez numeracji.
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2.2. ROŚLINY SPOŻYWANE GŁÓWNIE NA SUROWO

Zielone części roślin spożywane na surowo miały w kuchni mniejsze zna
czenie, niż gotowane lub smażone. Liście, młode pędy roślin oraz zielone owoce 
i nasiona jadały na surowo głównie dzieci, np. w czasie wypasu bydła, a także 
— na modłę francuską — wyższe sfery. Najczęściej konsumowanymi surowymi 
zieleninami były liście szczawiu (Rumex acetosa) i szczawiku (Rumex acetosella), 
ulubione przysmaki dziecięce. Wspomina o tym wielu respondentów oraz auto
rzy innych publikacji etnograficznych. Natomiast rośliną nie wymienianą wcze
śniej w polskiej literaturze etnobotanicznej, a używaną w XIX w., był „bobownik”. 
Z opisu wynika, że chodzi tu o jeden z dwóch gatunków przetacznika — p. bo
bowniczek Veronica beccabunga lub p. bobownik V. anagallis–aquatica. Ale który 
— tę kwestię rozstrzygnąć mógłby tylko okaz zielnikowy. Bobownik pojawił się 
aż w czterech listach. Bronisław Malisz pisze o Niżankowicach (okolice Starego 
Sambora): „Na sałaty używany bywa t.z. »bobownik« i »hiszpanka« /: są to ro
śliny, czyli raczej zieleniny w wodzie rosnące”. Co to jest „hiszpanka”, nie udało 
się ustalić. A Parylak tak pisał o Galicji Wschodniej i Bukowinie: „»Bobownika« 
używają do kąpieli osłabionych dzieci i robią z niego sałatę w zimie, bo on jest 
całą zimę pod śniegiem”. Z kolei Stanisław Russocki pisał z Warszawy: „Sałaty, 
»rzezuche wodną« — »bobownik« oba te ostatnie gatunki rosną po źródłach nawet 
w zimie pod śniegiem [...] można go zbierać, które to ostatnio używają najwięcej 
żydzi na zielono z octem”. Niestety nie wiadomo, jaki dokładnie teren opisywał 
autor. Zaś niejaki Lippoman stwierdził: „Jako sałatę jadają na rusi »Bobownik«”. 
W następnym liście wysłał (nie zachowany) okaz zielnikowy: „Załączam »bobow
nik« [veronica — przypis Rostafińskiego], któren i tu rośnie na miejscach mo
krych (Listki drobne)”. 

Inną spożywaną na surowo rośliną terenów podmokłych była rzeżucha, któ
rą zbierano też w zimie. Russocki pisze, że rosła ona „po źródłach”. Wskazuje 
to na rzeżuchę gorzką Cardamine amara lub, co mniej prawdopodobne, rukiew 
wodną Nasturtium officinale. Zawsze precyzyjny Fusek wymienia zaś pośród ro
ślin jedzonych w Bieczu inny gatunek — rzeżuchę łąkową: „Cardamine pratensis. 
Rzerzucha. Na surowo lub z octem jako sałatę”. Dziką rzeżuchę, przypuszczalnie 
któryś z gatunków z rodzaju Cardamine, używano też w Wielkopolsce. Gajowiecki 
pisał bowiem z Chodzieży, że zbierano „dawniej »girz« i »rzeżuchę«, bardziej 
z biedy aniżeli ze zwyczaju. Do dziś dnia zbierają: »szczaw« i »czarne jagody« na 
zupę; »borówki«, »żórawiny« i »jeżyny« na kapustę; czasem także »tarki« zimą; 
z »jarzębiny« robią powidła na poty”. Natomiast o zbieraniu rzeżuchy w środko
wej Polsce wspomniał Leopold Dobrzelewski: „Zbierają głownie »szczaw«, na zu
py — na zieleninkę do pieczystego i do omletów powszechnie używany — a »rze
rzuchę«, na wczesną sałatę”. J. Michalski donosił też z miejscowości Wischin/
Wisin koło Kościerzyny, że rzeżuchę „na wiosnę zbiera lud na zupę na pokarm 
zamiast sałaty”. W listach do Rostafińskiego jest jeszcze kilka informacji o jedze
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niu rzeżuchy, ale mogą one równie dobrze dotyczyć uprawnej pieprzycy siewnej, 
gdyż nie podano, czy zbiera się tę roślinę ze stanu dzikiego.

Wiosenną sałatę robiono też z ziarnopłonu wiosennego (Ficaria verna). 
Łękawski pisał, że w okolicach Warszawy „lud używa [...] sałatę z młodych liści 
Ranunculus ficaria”. Najpewniej o tym gatunku pisał też Franciszek Bogusiewicz 
ze wsi Olszany w Przemyskiem: „»Jaskier« — kwitnie żółto — robią na wiosnę 
sałatę, gdy tej jeszcze nie ma”. O jedzeniu Ficaria verna pisze też Maria Hempel 
z okolic Janowa Lubelskiego. Podaje też nazwę miejscową „sałatka”. Ziarnopłon 
używano według niej zarówno jako składnik gotowanej zieleniny — mieszanki 
różnych gatunków, jak też osobno na surową sałatę („Również używają za sałatę 
młodych listków”). Przypuszczalnie ten gatunek, używany w okolicach Siedlec, 
miał na myśli także Stanisław Bzowski pisząc, że „używają na pokarm” sałatę dzi
ką albo inaczej leśną sałatę.

Wreszcie Wielubowicz donosił z powiatu pińskiego: „dolną część sitowia, 
Scirpus lacustris, na wiosnę zajada młodzież nadwodnych osad mająca pod dostat
kiem czasu na zbieranie tego przysmaku”. Obecnie roślina ta nosi nazwę oczeret 
jeziorny Schoenoplectus lacustris.

Jeszcze inny ciekawy gatunek, pieprzycznik przydrożny (Cardaria draba), 
wy mienia Lippoman: „na Ukrainie jadałem będąc dzieckiem sałatę z listków 
Kochlearyi draba verna zparzonych przedtem wodą gorącą do odjęcia goryczy”. 
Inną rośliną używaną na surowo, ale niekiedy także gotowaną, był mlecz (przy
puszczalnie Taraxacum spp., może też Sonchus spp.), wspomniany w trzech li
stach.

2.3. KUCHNIA CHŁOPSKA A KUCHNIA DWORSKA

Chociaż większość autorów odpowiedzi na ankietę Rostafińskiego pochodziła 
z ziemiaństwa lub inteligencji, w zamierzeniu była to ankieta dotycząca głównie 
używania roślin przez lud. Jednak często respondenci dokonywali ciekawych po
równań tego, co jada się w danym miejscu we dworze, z tym, co jedzą chłopi. 
Lebioda, choć głównie pokarm chłopów, była czasem jadana także w wyższych 
sferach. Hrabia Stanisław Mieroszowski (1827–1900), poseł krakowski do Sejmu 
i do Rady Państwa w Wiedniu, pisał: „W czasie głodu zbiera lud na wiosnę »le
biodę« [...] i po dworach bardzo młodą lebiodę jedzą zamiast »spinaku«, gdy tego 
jeszcze nie ma”. A Joachim Szyl z Wielkopolski donosił: „Na przednówku nędza 
żywi się »lebiodą«, która czasami i przez możniejszych używana w miejsce »szpi
naku«”.

Rośliną zarówno chłopską, jak dworską był bluszczyk kurdybanek (Glechoma 
hederacea). Jak pisał Piotr Parylak, nauczyciel gimnazjalny ze Stanisławowa: 
„używają go do rosołu, do przyprawy nawet w lepszych domach na Bukowinie 
i w Drohobyckiem”. Podobnie w miejscowościach Uścięcice, Dakowy Mokre 
i Dakowy Suche (Wielkopolska): „Dawniéj przy większéj biedzie, zbierano na jar
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muż »lebiodę«, »mlecz« [?], liście »maku«, łęty od ziemniaków. Na pański stół 
»żegawki« i »kurdyban«” (Julian Jezierski, student medycyny). Jak zatem widać, 
wiele z wymienionych roślin używał zarówno lud, jak dwory, jednak przyrzą
dzane z nich potrawy były różne. Lud gotował proste polewki, zasmażał rośliny 
z tym co miał, zalewał mlekiem, zasypywał mąką. W dworach rośliny przyrzą
dzano „jak szpinak”, stosowano „zamiast sałaty”, „z octem”, a ze szczawiu robio
no wykwintne sosy. Podobna różnica występowała przy używaniu tzw. mlecza. 
A. Kubaszewski pisał o Wielkopolsce: „Po niektórych dworach używają na sałatę 
wiosenną Mlecz (Taraxacum officynale) — za przykładem francuzów pod nazwą 
Pissenlit”. Tymczasem w tym samym regionie, w okolicach Uścięcic lud używał 
mlecza „na jarmuż” (Jezierski), podobnie w okresie głodu używano mlecz w okoli
cach Dębowca (tu informator F. Kowalski podał też nazwę łac. Sonchus). Jak poka
zują ankiety PAE, w XX w. modę na jedzenie surowych listków mniszka umocnili 
Polacy powracający do kraju z pracy we francuskich kopalniach.

Użytkowanie łopianu jako pożywienia praktykowała tylko szlachta podla
ska. Telesfor Szpadkowski, budowniczy z Warszawy, pisał: „Łopianu młodego 
głąbiki drobna szlachta w okolicy Tykocina czasami soli jak ogórki”. Co ciekawe, 
o podobnej praktyce pisał sto lat wcześniej Kluk, mieszkający przecież w niedale
kim Ciechanowcu: „Łodygi na wiosnę poki miękkie są, i ogonki liściowe, obłupio
ne, mogą się gotować iak szparagi, do zdrowego na stół zażycia; albo kwasić iak 
ogórki”52.

Także lepnica rozdęta (zwana: skrzyp, skrzypek) trafiała czasem na pańskie 
stoły. Jan Chróściechowski pisał o Lubelskiem: „Na wiosnę zbierają na polach 
pierwsze wyrosłe ziółka rośliny »skrzyp« zwanej, mięsistszej niż szpinak, którą 
gotują na jarzynę z przymieszką kaszy jęczmiennej” i w innym miejscu: „rośnie 
z wiosny kąpka, ma listki podłużne, wąskie i na wiosnę te listki zerwane dla samej 
mięsistości i smaku bez odoru używane są na jarzynę i nawet na stołach dostatniej
szych, zanim szpinak urośnie na zagonach”.

3. WYNIKI BADAŃ „POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO”

Obraz użytkowania zielonych części roślin, wynikający z badań zespołu 
PAE z lat 1948–1949 i 1964–1969, jest podobny do uzyskanego dzięki ankiecie 
Rostafińskiego. Najczęściej wymienianymi zielonymi warzywami były: komosa, 
szczaw i pokrzywa. Inne gatunki pojawiały się jedynie w poszczególnych regio
nach, głównie jako rośliny głodowe używane do przełomu XIX i XX w., np. żywo
kost i ostrożeń łąkowy w dawnej Galicji oraz ślaz dziki i zaniedbany, a także rdest 
i ostrożeń polny na Niżu Polskim.

52 K. K l u k, Dykcyonarz roślinny, t. I, Warszawa 1786, s. 48.
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O ile jednak w odpowiedziach na ankietę Rostafińskiego opis użytkowania 
wielu roślin pojawia się w czasie teraźniejszym, to w badaniach PAE, oprócz 
szczawiu i dziecięcych przekąsek, takie gatunki jak komosa (lebioda) i pokrzywa 
pojawiają się głównie jako przeżytki przeszłości, spożywane do II wojny świato
wej lub tylko przez niektórych, starszych ludzi. 

Bardzo wiele roślin wymienionych w ankiecie Gajka to przekąski dziecięce. 
Rośliny te nie miały znaczenia w kuchni dorosłych, lecz były znane i chętnie je
dzone przez dzieci. Wymienić tu należy przede wszystkim listki szczawiku zaję
czego i żółtego, wnętrza młodych pędów tataraku oraz zielone, niedojrzałe owoce 
ślazów.

W kilku ankietach PAE, podobnie jak w listach do Rostafińskiego, pojawia
ją się wzmianki o użytkowaniu liści bluszczyku kurdybanka jako przyprawy, czy 
wspomnienia o używaniu liści ostrożnia i jasnoty jako pożywienia głodowego.

Ciekawostką z tej ankiety jest pochodzący z trzech miejscowości z obecnego 
województwa łódzkiego opis używania na pożywienie osoki aloesowatej Stratiotes 
aloides. Były to: Zamość koło Brzezin (jako „koziełek”), Zarzęcin koło Opoczna 
(„Liście tej rośliny gotowano w formie kapuśniaczku [...] tylko w okresie głodu 
i na przednówku”) i Glinnik koło Rawy (pod nazwą „koziołek”).

Dane o rodzajach użytkowanych najpospoliciej znajdujemy i w listach do 
Rostafińskiego i w ankietach PAE. Pewne taksony występują jednak tylko w jednej 
z tych ankiet (Tabela 1). Choć listy do Rostafińskiego, jako starsze, zawierają wię
cej takich taksonów, to w ankietach PAE znalazły się gatunki nie wspomniane przez 
respondentów Rostafińskiego. Wymienić tu należy przede wszystkim użytkowanie 
pokarmowe rdestów. Nauczyciel z Żyrakowa koło Dębicy, Tadeusz Sygnarski, do
nosił na przykład o jedzeniu w czasach głodu rdestu ptasiego Polygonum avicu
lare, znanego w tamtej miejscowości jako spożyc. W archiwum PAE zachowały 
się też dwa arkusze zielnikowe, oznaczone jako rdest szczawiolistny Polygonum 
lapathifolium ssp. pallidum (= P. tomentosum), gatunek używany jako pożywienie 
głodowe we wsiach Zarzęcin koło Opoczna (jako gdest) oraz w okolicach Łucka 
(Wołyń, przez mieszkańców przesiedlonych do Barwina koło Miastka). Jakiś gatu
nek rdestu (grdes, rdest) jedzono też we wsi Zamość k. Brzezin (Łódzkie). Walenty 
Kunysz, rolnik z Kraczkowej koło Rzeszowa, informował natomiast o dodawaniu 
liści cykorii podróżnika Cichorium intybus do głodowej potrawy zwanej szaba
ga, przyrządzanej z liści ostrożnia łąkowego. W Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim 
jadano natomiast pędy stokrotki zwyczajnej Bellis perennis. Informację z leśnic
twa Jagodzin koło Pisza leśniczy Gustaw Optacy przysłał do PAE w formie listu. 
Opisał w nim używanie w kuchni mazurskiej przytulii wonnej Galium odoratum, 
nazywanej tam „mistrz leśny” i waldmeister. Kwitnące pędy tej rośliny dodawano 
często przyprawiając wódki, likiery, herbaty, budynie i słodycze. Leśniczy załączył 
też okaz zielnikowy przytulii.

Barbara Jankowska, jedna z najbardziej aktywnych członkiń zespołu PAE, 
dostarczyła w latach sześćdziesiątych XX w. cennych danych z terenów Podhala 
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i Pogórza. Zebrane przez nią w wioskach stałej sieci PAE informacje dotyczą 
między innymi ostrożnia łąkowego i bluszczyku, wymienianych już w listach do 
Rostafińskiego. Natomiast w Bukowinie Tatrzańskiej i Dzianiszu badaczka za
notowała użytkowanie w przeszłości listków i łodyg krwawnika (lokalna nazwa 
„krwowik”) jako przyprawy do placków zwanych „moskale”.

4. NAZWY POTRAW Z LIŚCI

Omawiane ankiety dostarczają także dużo materiału obejmującego nazewnic
two potraw przygotowywanych z liści. Nazwy te mają charakter regionalny i — co 
ciekawe — zwykle częściowo pokrywają się z nazwami komosy, najpospolitszego 
składnika zielonych zup. 

Na Podhalu polewkę z mieszanki różnych gatunków polnych i łąkowych znano 
pod nazwą warmuz. Nazwa ta pojawia się także w kwestionariuszach PAE z miej
scowości Kacwin i Frydman w powiecie nowotarskim. Tak pisze o tej potrawie Jan 
Złoża w liście z 1883 r. o miejscowościach Chochołów, Witów, Dzianisz i Ciche 
koło Zakopanego: „Warmuz jest to ogólna nazwa dawana nie tylko potrawie spo
rządzanej z zielenin, ale zieleniny uzbierane, nim jeszcze sporządzone zostały jako 
potrawa, nazywają już warmuzem. [...] Liście zielenin jako też i łodygi, dopóki są 
jeszcze miękkie i soczyste siekają i siekane gotują, wyjąwszy sałaty, którą, całe 
liście i grubsze nawet głąbiki, gotują. Z »dziewięciornika«53 używają na pokarm 
liści młodych, które siekają do gotowania, a korzeni ani pączków nie używają. 
Okaz muszczu »musec«54 załączam w liście. [...] roślina ta rośnie jako chwast całe
mi kląbami na grzędach, [...] zarazem i to nadmienić wypada, że muszec i lebiodę 
jedzą, chociaż ich głód do tego nie zmusza, [...] uważają te dwie rośliny niejako 
za przysmak, zajmują miejsce szpinaku. Co się tyczy kminu po łąkach rosnące
go, to mogę wyjaśnić, iż ziarnka tegóż kminu używają wszędzie jako przyprawy 
w pieczeniu chleba przyprawiając nim z wierzchu lub do ciasta dodając, a w szpi
talach zaś z tegóż samego ziarnka sporządzają »zupę kminkową«. [...] W okolicy 
Chochołowa z wiosną, póki łodyga tegoż kminu jest miękka i soczysta zbierają 
i sieką łodygę wraz z pierzastem liściem na warmuz, a kiedy zaś łodyga stwardnie
je i już się użyć nie da, [...] to wtedy czekają na dojrzałe ziarno kminu, po dojrzeniu 
zbierają toż ziarno, kto pilniejszy, [...] uzbiera czasem z końcem lata i pół korca, 
[...] sprzedają go żydom, którzy kminek skupują nawet i w małych ilościach, jak 
np. kwartę i pół kwarty, co oni z tem robią niewiem. Mieszkańcy zaś tej okolicy 
używają nasienia kminu jako przyprawy do zasmażeń np. kapusty”.

Nazwa „jarmuż”, pierwotnie nadawana warzywom z rodziny kapustowa
tych, przeszła na potrawę z gotowanych zielenin, także dzikich. W takim znacze

53 Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis).
54 Przypuszczalnie gwiazdnica pospolita (Stellaria media).
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niu jarmuż wymienia kilkunastu respondentów ankiety Rostafińskiego, głównie 
z Wielkopolski. Na przykład Zbigniew Chądzyński z Pakości pisał: „Z nadejściem 
wiosny lud zbiera szczaw na zupę — »kamasę«[,] »lebiodę«[,] »Żegawki«[,] li
ście z buraków[,] liście z kartofli[,] pokrzywy na potrawę zwaną Jarmuż”. Potrawa 
z dzikich roślin — jarmuż — wymieniana jest też w listach do Rostafińskiego 
z Górzna, z terenów Kociewia oraz z następujących miejscowości wielkopol
skich: Uścięcice (powiat Buk), Pakość, Trzemeszno, Wilatów, Poznań, Jeżewo 
pod Borkiem, Chodzież, Gołuchów, Podpniewki (koło Pniew), Nowa Wieś (pow. 
słupecki) i Lisice (pow. kolski). Czasem identyfikowano jarmuż z komosą, głów
nym składnikiem potrawy. Na przykład W. Zentkeler z miejscowości Ostroróg pod 
Szamotułami pisał: „zbierają jarmuż pod nazwą »łoboda« na pokarm”, a w innym 
miejscu listu: „»łoboda« znaczy to samo co »lebioda«, »lebiodka«; zbierają ją [...] 
i przyprawioną jak jarmuż spożywają”.

Nazwę „jarmuż” na określenie komosy i potraw z jej udziałem zanotowano 
także w badaniach PAE w miejscowościach Ochodza i Potulin koło Wągrowca 
oraz w Obornikach (woj. wielkopolskie), a także w centralnej Polsce (Łódź–
Jędrzejów), niekiedy w formie „jarmucha” (Krzepocin k. Łęczycy, Wola Owsiana 
k. Kutna) i „jarmułka” (Zamość w woj. łódzkim, Płock, Węgrzynowice koło Rawy 
Mazowieckiej: „listki gotują a później smażą na tłuszczu z jajkiem”) oraz w pół
nocnej Polsce (Brzostowa koło Lipna, Drożdżenica koło Tucholi).

W niektórych miejscowościach na Niżu potrawę z komosy i samą tę rośli
nę nazywano „faćka”. Pisał o tym na przykład Władysław Semerau, o wsi Tylice 
(pow. lubawski, dawne Prusy Królewskie): „Z nadchodzącą wiosną lud zbiera; za
zwyczaj z siekaniny wszystkich (lub kilku) wymienionych razem gotuje się »fać
ka«, którą chcący mówić poprawnie zowią »zieleniną«, wystawiając wyraz faćka 
na pośmiewisko”, a także M. Buliński z miejscowości Polskie Brzozie (pow. brod
nicki): „Faćka sporządzana bywa na wiosnę i w lecie z rozmaitych roślin razem 
zmieszanych i bywa przyrządzana jak szpinak”. Faćka pojawia się też w badaniach 
PAE (Biała–Stara koło Płocka, Płock, Piaski koło Sierpca). W Piaskach wpierw ją 
„gotowano, płukano, a następnie smażono na słoninie z jajkiem”. Potrawę z ko
mosy zwaną „foćka” zauważono we wsi Leksyn k. Płocka. Natomiast w Górznie 
zanotowano oboczną przypuszczalnie formę nazwy tej potrawy — „jaćka”. 

Inną nazwą potrawy z dzikich roślin jest „gorczyca”. Jan Puścion (wieś Rażny, 
pow. węgrowski) pisał do Rostafińskiego: „Gotowano dawniej gorczycę (zupę) 
z komosy, z pokrzywy, siekając te ziela i gotując je z jęczmienną kaszą i trochą mą
ki”. A Roman Ziołecki donosił z Pisza: „Lud tutejszy zbiera i z tego przyrządza po
trawę podobną do jarmuża, szpinaku, którą nazywa gorożycą, gorycą”. O potrawie 
określanej mianem „gorczycy” pisze też Bronisława Bobrzyńska z miejscowości 
Międzyleś koło Radzymina: „Kiedy nadejdzie wiosna, a z nią przednówek, kobiety 
wiejskie zbierają komosę, łobodę, żegawki młode, gotują, siekają, zasypują kaszą 
jęczmienną, kraszą czem można i jedzą nazywając tę potrawę »gorczycą«. Czasem 
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kładą i łopuchę55 do tej zieleniny, ale ponieważ piecze i pali po zjedzeniu, nie bar
dzo chcą ją mieszać”. Halina Bojanowska, badaczka PAE, donosiła w 1965 r. ze 
wsi Cieciory koło Kolna: „Lebiodę zwaną na wsi »gorczycą« jedli jeszcze niektó
rzy starsi 5 lat temu. Obecnie już nie jedzą. Sposób przygotowania: Liście lebio
dy drobno krajano, sparzano gotującą wodą i odcedzano »aby gorycz odeszła«. 
Następnie znowu zalewało się wodą, wsypywało garść kaszy jęczmiennej, doda
wało masła i soli i gotowało się”. 

Na terenach od Podola po wschodnią część Lubelszczyzny mieszaną potra
wę z liści dzikich roślin nazywano „natyna”. Dokładna definicja tej potrawy nie 
jest jednoznaczna. Na przykład Florian Łoziński pisał do Rostafińskiego: „Lud na 
Podolu zbiera na wiosnę liście z Chenopodium album (łoboda), z Amaranthus re
troflexus (szczerzec) z urtica dioica (pokrzywa) i z Lamium album. Pierwszą jako 
potrawę zna pod nazwą łobody, zaś szczerzec, lamium i pokrzywę nazywa natyną”. 
Zygmunt Morawski, z miejscowości Brzeżany (Tarnopolskie): „Łoboda na szpinak 
zbierana ma tam powszechną nazwę z ruskiego wziętą »natyna«”. Rzeczywiście, 
nazwa „natyna” jest szeroko rozpowszechniona na Ukrainie, stosowana jest też 
na Huculszczyźnie i Pokuciu56. Maria Hempel pisała o „natynie” także z okolic 
Janowa Lubelskiego: „zbiera lud wiosną na jadło łobodę, mięsza doń konopkę, 
sałatkę, niekiedy pokrzywę i liście gorczycy. Lud rusiński dodaje jeszcze skrypkę, 
goździki, języczki i w małej ilości pietruszeczkę wodną. Z tych ziół przyrządzona 
potrawa zwie się powszechnie »zieleniną« (po rusińsku: natyna, a jeżeli nie z sie
kanych liści sporządzona: wołoki)”. Druga wymieniona w tym liście nazwa ziele
nin z terenów pogranicza polsko–ukraińskiego, wołok (bądź włok) pojawia się też 
w innych materiałach Rostafińskiego i PAE. Respondent ankiety Rostafińskiego, 
Józef Rogalewicz, pisał o Lubelszczyźnie: „w czasie przednówku na wiosnę lud 
zbiera dziką łobodę, liście gorczycy, jako też tak zwany przez lud skrzypiec i z te
go robią zieleniny zwane włokiem”. 

Włok pojawia się też w ankietach PAE z miejscowości Wysokie i Wólka 
Łabuńska koło Zamościa oraz Haliczany koło Chełma. Rolnik Władysław 
Chmielowski, korespondent PAE z 1948 r., bardzo dokładnie opisał miejsce wło
ku w miejscowej kuchni. Informacje o polewkach z dzikich roślin można znaleźć 
w dwóch jego kwestionariuszach: jednym dotyczącym rzodkwi świrzepy i drugim 
— komosy białej (oba zawierają okazy zielnikowe). Chmielowski tak pisze o świ
rzepie: „gorczyca dzika czyli ognicha. [...] Polska ludn[ość] nie używa. Używali 
i jadali Ukraińcy, gotowali z kaszą jęczmienną z czosnk[iem.] [...] Potrawa ta nie 
przyjęła się u ludn[ości] Polskiej. [...] [Nazwa potrawy:] Wołok lub Natyna. [...] 
Potrawę przyprawia się ze słoniną śmietaną, mieszając kaszą jęczmienną”. A o ko
mosie, podając jej sześć miejscowych nazw (świniucha, lebioda, hałałajda, wołoki, 
zielenina, łoboda) pisze: „Zbiera się na włok[.] Zawsze w okresie wiosennym. [...] 

55 Przypuszczalnie chodzi tu o rzodkiew świrzepę lub gorczycę polną.
56 Ł. Ł u c z a j, Dzikie rośliny jadalne używane w okresach niedoboru żywności.
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Włok, gotowana z kaszą jęczmienną nazywa się kszocha lub nacina. [...] U nas lud
ność zamieszkiwała razem z ludnością Ukraińską i zwyczaj gotowania tej potrawy 
przyjęty od Ukr. ludu. Wołok, typowa nazwa ukraińska”. 

Jeszcze inną nazwą potraw z dzikich roślin była „zielenina”. Nazwy tej użył 
sam Rostafiński w swojej ankiecie, a także jego korespondent z Janowa Lubelskiego 
Apolinary Chrzanowski: „razem zmieszanych, obgotowanych w wodzie, następ
nie posiekanych na drobno i okraszonych jakim tłuszczem przygotowują potrawę 
zwaną zielenica lub zielenizna; potrawa ta jest na wiosnę prawie powszechną”. 
Natomiast korespondent PAE ze wsi Radomyśl koło Siedlec podał „zieleninę” jako 
nazwę komosy.

Jeszcze inna rzadka nazwa potrawy z udziałem komosy i innych dzikich ro
ślin to bańdoszka (wieś Zamość, woj. łódzkie, nazwa z ankiety PAE). Na półno
cy Polski stosowano też czasem niemieckie słowo kul (od nazwy kapusty: kohl) 
na określenie gotowanych zielenin. Pisał o tym korespondent Rostafińskiego 
z Malborka Józef Łęgowski: „Na jarmuż, której nazwy lud nie zna, lecz mówi 
i na roślinę i na zupę z niem. kul, zbierają na wiosnę »komosę«, młody »chaber« 
i młody »oset« (gatunek rosnący w zbożu i ogrodach), liście ćwikły i liście »łobo
dy«, którą w ogrodach hoduje. Rośliny te pojedynczo lub kilka razem posiekane 
gotuje na dosyć rzadką zupę i chętnie jada. Zimą robi się jarmuż tak: jarmuż suszy 
się w jesieni, zimą kraje się odgotowaną ćwikieł i razem z posiekanym jarmużem 
gotuje się na zupę (kul). Gotuje się także latem zupa z posiekanego szczawiu”. 

Jeden z respondentów PAE, Walenty Kunysz, pisał o miejscowości Kraczkowa 
k. Rzeszowa, że przyrządzana tam potrawa z liści żywokostu nazywała się ma
leszka, a z liści ostrożnia łąkowego (nazywanego tam puzdra lub szczyrbacz) — 
szabaga. Przyrządzano ją do ok. 1880 r. Kunysz donosi także, iż: „Z opowiadań 
starszych wynikało że Szczyrbacz nie tylko w latach głodu był zpożywany ale tak 
samo zajadano go ze smakiem nawet w latach nieurodzaju”. 

W cytowanym już wcześniej liście o Turaszówce (dzielnica Krosna) i Potoku 
koło Krosna Janina Łozińska podała aż trzy synonimiczne nazwy zup z udziałem 
dziko rosnących zielonych części roślin — pachana, paciara i balanda.

5. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Jednym z głównych problemów etnobotaniki historycznej jest prawidło
wa identyfikacja nazw roślin. Im dalej wstecz, tym nazwy w źródłach bardziej 
odbiegają od współczesnych, nawet ludowych nazw. Na przykład w wydanym 
w 1613 r. „Zielniku” Szymona S y r e ń s k i e g o (1541–1611), obok nazw używa
nych współcześnie, napotykamy wiele określeń, które już dawno wymarły. W an
kiecie Rostafińskiego wielu respondentów podawało nazwy łacińskie, szczególnie 
wiarygodne w przypadku osób, które interesowały się botaniką, względnie były 
zawodowymi biologami lub aptekarzami, jak aptekarz z Biecza Wilhelm Fusek 
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(1842–1914)57, botanik Roman Gutwiński (1860–1932)58 opisujący Dębowiec, 
znany zoolog Władysław Dybowski (1838–1910)59 piszący o ziemi nowogródzkiej, 
Maria Hempel (1834–1904)60 — florystka z Lubelszczyzny, Maria Twardowska 
(1858–1907)61 — florystka z powiatu pińskiego, Adam Kubaszewski (1847–
1927)62 — dendrolog–ogrodnik u hrabiny Działyńskiej w Gołuchowie, Władysław 
Boberski (1846–1891)63 — lichenolog, nauczyciel gimnazjalny we Lwowie, 
Tarnowie i Tarnopolu, Tytus Chałubiński (1820–1889)64 — botanik i lekarz, 
Władysław Lubomęski (1841–1907)65 — profesor rolnictwa, dyrektor Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Dublanach pod Lwowem i inni. 

Kwestionariusze Gajka, choć rozesłane ponad 60 lat po badaniach Rosta
fińskiego, wnoszą zbliżoną ilość cennych informacji, które dodatkowo udokumen
towane są arkuszami zielnikowymi, pozwalającymi na precyzyjną identyfikację 
używanych roślin. W przeciwieństwie do ankiety Rostafińskiego, w ankietach 
nr 1 i 2 Gajka nie sugerowano gatunków, co umożliwiło zbadanie prawdziwych 
proporcji pomiędzy częstością używania różnych grup gatunków. W ankiecie 
Rostafińskiego brak np. pytania o spuszczanie soku brzozowego, stąd tylko dwie 
wzmianki na ten temat, tymczasem respondenci Gajka często o tej praktyce wspo
minali. Szkoda, że wagi tych badań nie docenił chyba sam ich organizator, a tak
że jego sukcesorzy, którzy wyniki pierwszych ankiet z lat czterdziestych XX w. 
określili jako mało zadowalające66, podczas gdy były one ewenementem na skalę 
światową!

Aby w zestawieniach użytkowanych dawniej roślin oznaczać pewność iden
tyfikacji danej nazwy, Łuczaj zaproponował jednoliterowy, międzynarodowy kod 
wierności (credibility code)67. Kodu tego użyto także w tabelarycznym zestawieniu 
taksonów w tej pracy (Tab. 1):

57 J. T y p e k, M. B i l e k, Sylwetki farmaceutów–uczestników powstania styczniowego, cz. II: 
Farmaceuci małopolscy, „Farmacja Polska. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie”, t. VII, 2004, nr 4, s. 30–36.

58 B. H r y n i e w i e c k i, Gutwiński Roman (1860–1932), [w:] PSB, t. IX, s. 196.
59 A. J a k u b s k i, Dybowski Władysław (1838–1910), [w:] PSB, t. VI, s. 44–45.
60 A. K u t r z e b a – P o j n a r o w a, Hemplówna Maria (1834–1904), [w:] PSB, t. IX, s. 387.
61 M o w s z. [J. M o w s z o w i c z], Twardowska Maria (1858–1907), [w:] Słownik Biologów 

Polskich, red. S. F e l i k s i a k, Warszawa 1987, s. 548–549; B. H r y n i e w i e c k i, Udział kobiety 
polskiej w rozwoju botaniki, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. VII, 1933, nr 1–3, s. 1–17.

62 K. G ü n t h e r, Kubaszewski Adam (1847–1927), [w:] PSB, t. XVI, s. 12–13.
63 Z. B o b e r s k i, Boberski Władysław (1846–1891), [w:] PSB, t. II, s. 150–151.
64 A. W r z o s e k, Chałubiński Tytus (1820–1889), [w:] PSB, t. III, s. 253–257.
65 S. J e n t y s, Władysław Lubomęski. „Rocznik Nauk Rolniczych”, t. IV, 1909, s. XXIII–XXXIX.
66 J. B o h d a n o w i c z, Pożywienie. Zbieractwo — pożywienie głodowe, [w:] Komentarze do 

Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. III: Pożywienie i sprzęty z nim związane, red. J. B o h d a n o w i c z, 
Wrocław 1996, s. 10–21; Z. K ł o d n i c k i, A. D r o ż d ż, op. cit.

67 Ł. Ł u c z a j, Plant identification.
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H (od ang. herbarium) — potwierdzono okazem zielnikowym;
A  (od ang. authority) — potwierdzono przez botanika–eksperta (bez rozróżnienia 

zawodowych i amatorów);
O  (od ang, obvious) — nazwa oczywista, używana na dużym obszarze, np. brzo

za, lipa;
L  (od ang. Latin) — oznaczenie na podstawie nazwy naukowej, łacińskiej bądź 

krajowej, podane przez nie–botanika;
N  (od ang. name) — oznaczono na podstawie nazwy ludowej, przy pomocy in

nych publikacji o rozmieszczeniu nazw ludowych;
M  (od ang. mode) — oznaczono na podstawie sposobu użytkowania danych ro

śliny;
D (od ang. description) — oznaczono dzięki werbalnemu opisowi rośliny;
R  (od ang. range) — oznaczono lub sprecyzowano oznaczenie na podstawie map 

zasięgów roślin;
U (od ang. uncertain) — oznaczenie niepewne (kod dodawany do innych kodów);
P (od ang. picture) — oznaczono na podstawie rysunku, obrazu lub fotografii.

Prezentując wyniki ankiet Rostafińskiego i Gajka można mieć odczucie, że 
opisy używanych roślin to przeszłość, zaginiony świat, do którego pamięć miesz
kańców wsi nie ma już dostępu. Okazuje się jednak, że przy dużej dozie pracy 
i wytrwałości można jeszcze dotrzeć do starszych osób, które pamiętają liście 
w pożywieniu głodowym albo pasterskie przekąski — relikty takiego pożywienia. 
Dotyczy to najbardziej archaicznych obszarów rolniczych, nie tylko w Karpatach, 
które zostały bardzo dobrze udokumentowane w obu opisywanych ankietach oraz 
w innych badaniach etnograficznych. Miejscem, na którym powinni się teraz sku
pić etnobotanicy tropiący ostatki tradycji dzikich roślin pokarmowych, są niziny, 
szczególnie wschodnia część Polski: Podlasie, Mazowsze i Lubelszczyzna. W cią
gu ostatnich kilku lat badania Ewy Pirożnikow wykazały przetrwanie pamięci 
o użytkowaniu wielu dzikich roślin, o których — jak się wydawało — zapomniano 
(np. podagrycznik i barszcz) oraz takich, o których uczeni nie wiedzieli, że by
ły w Polsce używane (np. zielone owoce jesionu do zupy)68. Przetrwanie pamięci 
o spożywaniu tych roślin może być związane z faktem, że graniczące z Podlasiem 
Polesie, jak wynika z ankiety Rostafińskiego, już w XIX w. charakteryzowało się 
silniejszą tradycją dodawania dzikich roślin do polewek.

Choć lista używanych w Polsce dzikich warzyw zielonych zawiera kilkadzie
siąt gatunków, należy pamiętać, że jest ona niewielka w skali stosunkowo dużego 
kraju i tak szeroko prowadzonych badań. Na przykład we Włoszech listy tej dłu
gości udaje się etnobotanikom sporządzić nawet w jednej wsi! Większa liczba ga
tunków zielonych warzyw jedzonych w Italii wynika nie tylko z faktu, że tamtejsza 
flora liczy ponad dwa razy więcej gatunków niż polska, lecz także z powszechnej 
tradycji przyrządzania potraw w postaci wielogatunkowych mieszanek. 

68 E. P i r o ż n i k o w, Tradycja użytkowania. Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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Liczba użytkowanych w Polsce dzikich roślin jadalnych jest niska także w ska
li pojedynczych miejscowości. Według badań PAE z 1948 r. w obrębie jednej wsi 
zbierano średnio jedenaście gatunków dzikich roślin, a najdłuższa zanotowana li
sta obejmowała 39 gatunków. Dużą ich część stanowiły owoce oraz rośliny jedzo
ne w małych ilościach przez dzieci pasące bydło69. Na Podlasiu Ewa Pirożnikow 
zanotowała spożywanie (lub pamięć o nim) średnio trzynastu gatunków w jednej 
wsi70. Dla porównania w jednej miejscowości południowych Włoch (7 tys. miesz
kańców) zanotowano współcześnie użytkowanie (lub pamięć o nim) 44 gatunków, 
a w innej miejscowości, Castelmezzano, z mniej niż tysiącem mieszkańców, aż 
60 gatunków71. 

Należy zaznaczyć, że pod względem spożywania dziko rosnących roślin 
Włochy nie są jednolite. Polska jest podobna do ich północnej części, w której 
gorzkawe liście są mało cenione, natomiast używa się chętnie owoców, podczas 
gdy w części środkowej i południowej zielone części dzikich roślin były i częścio
wo wciąż są spożywane72. Mała akceptacja gorzkiego smaku roślin z rodziny zło
żonych w polskiej kulturze (cenionych we Włoszech) może być jedną z głównych 
przyczyn zanikania omawianych potraw.

Chociaż w 1948 r. jedna czwarta wzmianek o zbieraniu dzikich roślin doty
czyła spożywania liści lub młodych pędów, to w większości wypadków był to, 
oprócz szczawiu, wąski repertuar roślin głodowych lub postrzeganych jako po
karm biedoty (komosa, pokrzywa) oraz przekąsek dziecięcych, głównie szczawi
ku. Pośród dwudziestu najczęściej używanych roślin, jedzono zielone części tylko 
pięciu gatunków (szczaw, pokrzywa, lebioda, szczawik i tatarak). Dla porównania 
w Garfagnana, małym obszarze środkowych Włoch, na liście dwudziestu dzikich 
roślin jadalnych o największym znaczeniu kulturowym znalazło się aż siedemna
ście zielonych warzyw i przypraw! Owo „kulturowe znaczenie” wyznaczono na 
podstawie współczynnika biorącego pod uwagę częstość spożywania i subiektyw
ną ocenę wartości smakowej według badanych. 

Jakie są przyczyny tak małego udziału zielonych części dzikich roślin w diecie 
mieszkańców ziem polskich? Odpowiedzi może być kilka i pewnie każda z nich 

69 Ł. Ł u c z a j, Archival.
70 E. P i r o ż n i k o w, Tradycja użytkowania.
71 A. P i e r o n i, S. N e b e l, R. F. S a n t o r o, M. H e i n r i c h, Food for two seasons: culinary uses 

of non–cultivated local vegetables and mushrooms in a south Italian village, „International Journal of 
Food Sciences and Nutrition”, t. LVI, 2005, s. 245–272.

72 M. P. G h i r a r d i n i, M. C a r l i, N. D e l  Ve c c h i o, A. R o v a t i, O. C o v a, F. Va l i g i, 
G. A g n e t t i, M. M a c c o n i, D. A d a m o, M. T r a i n a, F. L a u d i n i, I. M a r c h e s e l l i, N. C a 
r u s o, T. G e d d a, F. D o n a t i, A. M a r z a d r o, P. R u s s i, C. S p a g g i a r i, M. B i a n c o, R. B i n d a, 
E. B a r a t t i e r i , A. T o g n a c c i, I. M. G i r a r d o, L. Va s c h e t t i, P. C a p r i n o, E. S e s t i, 
G. A n d r e o z z i, E. C o l e t t o, G. B e l z e r, A. P i e r o n i, The importance of a taste: A comparative 
study on wild food plants consumption in twenty–one local communities in Italy, „Journal of Ethno
biology and Ethnomedicine”, 2007, nr 3, artykuł nr 22, strony nienumerowane.
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jest częściowo prawdziwa. Po pierwsze, w typowo rolniczym kraju, jakim jest 
Polska, rośliny te zawsze miały uboczne znaczenie73. Po drugie, silna jest u nas 
pozycja kapusty — warzywa, które daje dużą masę zieleniny i które zmonopo
lizowało ten rodzaj pokarmu. Po trzecie, Polska jest krajem głównie nizinnym, 
o dostatecznym poziomie wilgotności i powierzchni pól, aby uprawiać warzywa. 
Po czwarte, silne są u nas skojarzenia zielonych części dzikich roślin z głodem 
i przednówkiem. Poza tym duże znaczenie mogła mieć pogarda polskiej szlachty 
dla chłopstwa i wszystkiego, co się z nim wiąże. Współcześnie użytkowanie zielo
nych warzyw przetrwało albo w krajach najbiedniejszych albo w tych, w których 
istnieją silne kulturowe skojarzenia zielonych warzyw ze zdrowiem i gdzie są one 
częścią kontinuum pożywienie — lekarstwo74.

Na koniec trzeba podkreślić, że przedsięwzięcia i Rostafińskiego i Gajka zaj
mują niezwykle ważne miejsce w światowej etnobotanice. Jeśli chodzi o dzikie 
rośliny jadalne, ale także o wiele innych aspektów użytkowania roślin, nie ma na 
świecie podobnych przedsięwzięć z wyjątkiem podobnej do Rostafińskiego an
kiety Jacoba H u r t a  (1839–1907) z Estonii z 1888 r.75 Materiały uzyskane przez 
tego badacza zostały współcześnie zdigitalizowane i są dostępne w Internecie. 
Część z nich, dotycząca m.in. używanych roślin leczniczych, została już opraco
wana. Ankieta Rostafińskiego przyczyniła się do zebrania informacji o zbieractwie 
i uprawie roślin u zarania polskich badań etnograficznych. Co ważne, objęła cały 
teren dawnej Rzeczypospolitej. Wiele ciekawych informacji pochodzi z nizin, skąd 
mamy mało późniejszych badań ludoznawczych. Niektórzy informatorzy bardzo 
dokładnie opisali miejscowe zwyczaje dotyczące roślin, tworząc jakby małe mono
grafie regionalne, czasem opatrzone łacińskimi nazwami roślin, a nawet ich zasu
szonymi okazami (które do obecnych czasów prawie się nie zachowały). Podobnie 
ankiety PAE objęły cały kraj. Co prawda ta z lat czterdziestych nie pokryła go 
w sposób zupełny (przeważają dane z południa i wschodu Polski), ale niezwykle 
istotna była w nich dokumentacja zielnikowa. Informacje o samym użytkowaniu 
roślin są zwykle uboższe w detale, niż w ankiecie Rostafińskiego, lecz zwykle 
towarzyszą im arkusze zielnikowe, co daje pewność oznaczenia nazw ludowych, 
ważną tak dla etnobotanika, jak dla etnolingwisty. Fakt, że paru innych polskich 
pionierów etnobotaniki (nie znających nawet nazwy tej dyscypliny) jeszcze w koń
cu XIX w. także dokumentowało swoje dane okazami zielnikowymi (Seweryn 
U d z i e l a  i Eliza O r z e s z k o w a), stawia polskie badania w tej dziedzinie, pod 
względem metodologicznym, na czele wszystkich krajów europejskich, na równi 
z pracami dokumentującym etnobotaniczne tradycje Indian Ameryki Północnej, 
prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych w końcu XIX stulecia.

73 Ł. Ł u c z a j, Changes.
74 Obszerniejsza dyskusja tego zagadnienia — ibidem.
75 R. S o u k a n d, A. R a a l, Data on medicinal plants in Estonian folk medicine: Collection, for

mation and overview of previous research, „Folklore — Electronic Journal of Folklore”, t. XXX, 2005, 
s. 173–200. Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



765
L

IŚC
IE

 I IN
N

E
 Z

IE
L

O
N

E
 C

Z
Ę

ŚC
I D

Z
IK

O
 R

O
SN

Ą
C

Y
C

H
 R

O
ŚL

IN
Tabela 1. Rośliny, których zielone części używano w żywieniu na współczesnym obszarze Polski. Dane z ankiet: Rostafińskiego 

(1883–1884) oraz Gajka (1948–1949 i 1964–1969)

Sposób przyrządzania: S — surowe, G — gotowane, smażone, pieczone. 
Typ potrawy: p — polewka lub breja, d — przekąska dziecięca, smakołyk, s — sałatka, l — kiszonka, z — zioło przyprawowe, m — do mąki na chleb. 
Z obszaru obecnie należącego do: BE — Białorusi, UA — Ukrainy, PL — Polski.
Sposób oznaczenia: H — okaz zielnikowy (głównie z lat 1948–1949), A — nazwa naukowa podana przez znawcę roślin, L — nazwa naukowa podana 
przez nie–eksperta, O — nazwa oczywista (np. lipa), D — z opisu rośliny, N — na podstawie wiedzy o nazwach ludowych, U — oznaczenie niepewne

Gatunek Sposób  
oznaczenia

Główne  
nazwy ludowe

Metoda  
obróbki

Typ  
potrawy

Liczba notowań
1883–1884

BE
1883–1884

UA
1883–1884

PL
1948–1949

PL
1964–1969

PL Razem

Rumex acetosa L. (głównie)
R. acetosella L. 
R. thyrsiflorus Fingerh. 

H
H
H

szczaw, scow SG pd 7 10 93* 160 315* 585

Chenopodium album L. (głównie)
Ch. polyspermum L
Ch. bonus–henricus L.
Ch. hybridum L.
Ch. urbicum L.
Atriplex patula L.

H
A
A
A
A
A

lebioda, łoboda, 
komosa, faćka, 
warmuz, mącznica

G p 4 9 88 120 236* 457

Urtica dioica L.
U. urens L. 

H
H

pokrzywa,  
żegawka G p 10 6 83* 67 102* 268

Oxalis spp. (głównie 
Oxalis acetosella L. 
i O. stricta L.)

H
H

szczawik zajęczy, 
zajęcza kapusta SG dp 1 13 85 12 111

Sinapis arvensis L. 
Raphanus raphanistrum L. 

H
H

pszonak, psconak, 
gorczyca, ognicha, 
łopucha, hodrych

G p 2 33 8 17 60

Acorus calamus L. H tatarak, lepiech S d 1 33 34
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Gatunek Sposób  

oznaczenia
Główne  

nazwy ludowe
Metoda  
obróbki

Typ  
potrawy

Liczba notowań
1883–1884

BE
1883–1884

UA
1883–1884

PL
1948–1949

PL
1964–1969

PL Razem

Taraxacum spp. H mlecz, maj SG sp 4 21 9* 33

Cirsium rivulare (Jacq.) All. 
C. oleraceum (L.) Scop. 
C. arvense (L.) Scop. 

H
H
H

oset, szczerbacz, 
szczerbak, scyrbok G p 17 3 9 29

Glechoma hederacea L. s. l. H kudroń, kurdyba
nek, kondratek G z 2 19* 4 3 28

Aegopodium podagraria L. A gier, gir, barsznica G p 9 3 8* 20

Malva sylvestris L. 
M. neglecta Wallr. 

H
H ślaz SG pd 15 3 18

Mentha longifolia (L.) Huds.
i M. arvensis L. 

H
H

mięta, dzika mięta, 
końska mięta G z 1 8 8 17

Lamium spp. (głównie 
Lamium album L. ) H głucha pokrzywa, 

medunka G p 5 1 2 4 12

Tilia spp. (głównie 
Tilia cordata Mill.) O lipa SG pdm 8 1 2 11

Heracleum sphondylium L. H barszcz G p 6 2* 2 1* 11

Equisetum arvense L. H trzustka, sypułki SG dp 1 4 5 9

Anchusa arvensis (L.) M.Bieb.
Anchusa officinalis L. A tłusty kiepek G p 7 7

Silene vulgaris (Moench) Garcke A skrzypek, skrzypka G p 6 1 7

Galeopsis spp. m.in. G. 
pubescens Willd., G. tetrahit L. A konopek, konopka, 

ziomber G p 5 1 6
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Gatunek Sposób  

oznaczenia
Główne  

nazwy ludowe
Metoda  
obróbki

Typ  
potrawy

Liczba notowań
1883–1884

BE
1883–1884

UA
1883–1884

PL
1948–1949

PL
1964–1969

PL Razem

Cardamine spp. A rzeżucha S s 4 1 5

Carum carvi L. H kminek, kmin, 
anyżek G p 1$ 4 5

Symphytum officinale L. H żywokost, kosz
tyfał G p 3 1 4

Stratiotes aloides L. H kozieł, koziołek G p 1 3 4

Ficaria verna Huds.
(=Ranunculus ficaria L.) A sałatka G p 4 4

Veronica sp. (V. beccabunga L.?) AD bobownik S? s 3 1 4

Achillea millefolium L. A krwawnik G z 2 2

Polygonum tomentosum  
Schrank i inne Polygonum spp. H rdest, gdes itp. G p 3 3

Tussilago farfara L. O podbiał G p 2 1 3

Centaurea cyanus L. A chaber G p 2 2

Thymus sp. H macierzanka G z 1 1 2

Fallopia convolvulus (L.) 
Á.Löve A krężołek G p 2 2

Ranunculus repens L. A pietruszeczka 
wodna G p 2 2

Ulmus sp. O wiąz ? ? 1 1 2
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Gatunek Sposób  

oznaczenia
Główne  

nazwy ludowe
Metoda  
obróbki

Typ  
potrawy

Liczba notowań
1883–1884

BE
1883–1884

UA
1883–1884

PL
1948–1949

PL
1964–1969

PL Razem

Plantago sp. A babka G p 1 1 2

Myrrhis odorata (L.) Scop. ? NU mirnik G p 1 1

Arctium spp. A łopian S k 1 1

Artemisia abrotanum L. A boże drzewko G z 1 1

Bellis perennis L. H stokrótka,  
gęsie pómpki ? ? 1 1

Cichorium intybus L. N podróżnik,  
twardostoj G p 1 1

Berberis vulgaris L. O berberys SG pd 1 1

Melandrium album (Mill.) 
Garcke = Silene alba (Mill.) 
E.H.L.Krause

A goździki G p 1 1

Stellaria media (L.) Vill. (?) N musec, muszcz G p 1 1

Convolvulus arvensis L. A b.d. G p 1 1

Scirpus sylvaticus L. (?) N sicina S d 1 1

Trifolium sp.? N krasikoń G p 1 1

Prunella vulgaris L. N suchowierzch G p 1 1

Polygonum aviculare L. H spożyc G p 1 1
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Gatunek Sposób 

oznaczenia
Główne 

nazwy ludowe
Metoda  
obróbki

Typ 
potrawy

Liczba notowań
1883–1884

BE
1883–1884

UA
1883–1884

PL
1948–1949

PL
1964–1969

PL Razem

Polygonum hydropiper L. A rdest czerwony ? z 1 1

Ranunculus sp. (?) N jaskier ? ? 1 1

Galium odoratum (L.) Scop. H mistrz leśny, 
waldmeister G z 1 1

Schoenoplectus lacustris (L.) 
Palla = Scirpus lacustris L. L sitowie S d 1 1

Amaranthus retroflexus L. L szczerzec G p 1 1

Amaranthus sp. N szczurzyca G p 1 1

Cardaria draba (L.) Desv. L b.d. S s 1 1

Fagus sylvatica L. O buk G m 1 1

*  Nazwa gatunku występuje w ankiecie, gatunek „sugerowany” (np. „Pokrzywka, żegawka; kurdybanek, inaczej bluszczyk, czy używane i pod jaką
nazwą?”).

$  Jedynie w jednym liście wyraźnie mowa o stosowaniu w kuchni zielonych części kminku, w kilku listach opisano użytkowanie nasion jako przypra
wy (głównie do chleba), a w kilku nie wymieniono sposobu użytkowania (np. w liście z Łęk koło. Kęt: „kminek zbierają po polach”).
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Leaves and the Green Parts of Wild Plants in the Cuisine  
of Poland and the Polish “Eastern Borderlands” According to the Files  

of Józef Rostafiński (19th C.) and Józef Gajek (20th C.)

The article presents data on uses of the green parts of wild plants in the cuisine of 
Poland and its former eastern territories, in the 19th century and in the first half of the 
of the 20th century. Two monumental sets of documents, which are very important for 
European ethnobotany, are used. One is a file of letters, the responses of 227 people to 
a 70 question query issued in several periodicals by the botanist Professor Józef Rostafiński 
from Kraków, in 1883. The second set consists of questionnaires from 1948 (193 localities) 
and 1964 (333 localities), designed by the ethnographer Professor Józef Gajek, for the 
purposes of collecting data for the Polish Ethnographic Atlas. The materials contained in 
these archival sources have only been partially analyzed before.

The studied materials document the use of nearly 70 species of plants in green soups, 
potherb and salads. In most cases this food was eaten in spring by the poorer members 
of society. Fat hen (Chenopodium album) was the most important and widely used wild 
green vegetable, to the extent that sometimes soups composed of mixtures of wild species 
had the same name as the local name for Chenopodium. Other frequently used species were 
sorrel Rumex spp., nettle Urtica spp. and wood sorrel Oxalis spp. Less frequently used, 
mainly in times of severe food shortages, were wild radish Raphanus raphanistrum, wild 
mustard Sinapis arvensis, thistle Cirsium spp., comfrey Symphytum officinale, linden Tilia 
spp., mallow Malva spp., bladder campion Silene vulgaris, bugloss Anchusa spp., hemp–
nettle Galeopsis spp. and dandelion Taraxacum spp. In the present territory of Belarus 
hogweed Heracleum sphondylium was widely used for soups, and in the territory of Ukraine 
— goutweed Aegopodium podagraria. The leaves of ground ivy Glechoma hederacea were 
traditionally used as spice for soups in some parts of Poland.

The gradual disappearance of wild greens from Polish cuisine is discussed. The present 
decline in the use of this category of food can be attributed mainly to its low cultural status 
and associations with famine and poverty.

The presented archival material is unique on a European scale and has no counterpart 
in terms of the size of geographic range of the study and its level of detail. The 1948 study 
is also very significant, as it contains herbarium documentation of wild food plants, 
enabling the detailed identification of folk names.

Translated by Łukasz Łuczaj, Piotr Köhler
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TOMASZ FLASIŃSKI
Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii

Głód w Bengalu w 1943 r. 
— czy Amartya Sen miał rację?*

Klęski głodu zdarzały się w Indiach już w starożytności. Panowanie brytyj
skie początkowo nie przyniosło zmian na lepsze; wydaje się nawet, że w XVIII 
i XIX w. wysokie podatki, utrudnienia w handlu i eksport żywności do Wielkiej 
Brytanii wręcz pogłębiły skalę klęsk w Bengalu, Orisie czy Madrasie. Bywały jed
nak sytuacje (np. w 1873 r. w Biharze), że właśnie pomoc rządowa zapobiegła 
tragedii. Początek XX stulecia przyniósł zaś Indiom rozwój infrastruktury trans
portowej (zwłaszcza kolei), ściślejszą integrację gospodarczą z resztą Imperium 
Brytyjskiego oraz unowocześnienia w rolnictwie. Rezultaty okazały się o tyle po
myślne, że przez pierwsze czterdzieści lat XX w. klęski głodu w tej kolonii nie 
miały miejsca. Niemniej w przededniu włączenia się Japonii do II wojny światowej 
sytuacja gospodarcza w Bengalu, najdalej wysuniętej na wschód prowincji Indii 
Brytyjskich, nie należała do stabilnych. Wyżywienie regionu opierało się oczy
wiście na ryżu, dostarczającym jego mieszkańcom 80–90% spożywanych kalorii; 
trzy czwarte jego zbiorów przypadało na odmianę aman (sianą w lecie, zbieraną 
w grudniu i styczniu), jedna czwarta na odmianę aus (sianą w marcu i kwietniu, 
zbieraną we wrześniu). Nieprzewidywalność pogody w Bengalu sprawiała, że choć 
w normalnych warunkach zbiory zaspokajały potrzeby ludności, a czasem nawet 
pozwalały na ograniczony eksport, w wypadku problemów (np. cyklonu czy braku 
monsunu) trzeba było ratować się importem ryżu z sąsiedniej Birmy (od 1937 r. 
odrębnej brytyjskiej kolonii), niekiedy sięgającym aż 20% całkowitych potrzeb 
prowincji. Co gorsza, promowana przez władze brytyjskie ekspansja upraw juty1 

* Używane w artykule nazwy geograficzne piszę według zaleceń Komisji Standaryzacji Nazw 
Geograficznych (gdy takich nie ma — w oficjalnych wersjach angielskich), zaś inne pojęcia w tzw. 
„nowej” transkrypcji polskiej Wydziału Orientalistycznego UW, stosowanej m.in. w nowej Encyklo
pedii Powszechnej PWN. Nadto jeśli jakieś nazwy zmieniono w czasach niepodległości Indii, używam 
wersji z epoki (np. Ćittagong, a nie Ćottogram, Dakka, nie Dhaka).

1 Na temat upraw juty, przynoszących Bengalowi średnio 90% dochodów z eksportu, vide D. C h a k 
r a b a r t y, Rethinking Working–Class History: Bengal, 1890–1940, Princeton 1989, s. 14–15. Praca ta 
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kosztem ryżu (w niektórych regionach zajmowała ona do 22% pól) zbiegła się 
w czasie z wyjałowieniem gleb bengalskich oraz z eksplozją demograficzną (tyl
ko w okresie międzywojennym ludność Bengalu wzrosła o kilkanaście milionów, 
osiągając około 61,5 mln, z czego 55 mln mieszkało na wsi). Polityka ta nie opła
ciła się, gdyż w przededniu wojny popyt na jutę, a w ślad za nim także jej ceny 
w Bengalu, zaczął spadać, na co lokalny rząd odpowiedział ograniczeniem pro
dukcji. Aby uprawiać jutę, należało teraz (od 1939 r.) uzyskać kosztowną licencję, 
co dla drobnych rolników było barierą nie do przejścia. Uprawa ta była dla nich 
zresztą niezbyt bezpieczna, gdyż choć wojna rychło zwiększyła popyt, podlegał on 
licznym wahaniom.

Coraz mniej żyzna ziemia była w dodatku niesłychanie rozdrobniona: 36,5% 
bengalskich wieśniaków nie miała jej w ogóle, a dalsze 40,5% posiadało mniej niż 
dwa akry, wystarczające — jak obliczano — do wykarmienia rodziny (rodziny te 
liczyły średnio po 5,4 osoby, a roczna konsumpcja ryżu wynosiła na bengalskiej 
wsi cztery maundy na głowę)2. Odłogiem leżało za to 3700 tys. akrów ziemi nada
jącej się pod uprawę, gdyż nie było jej czym nawadniać (kanały irygacyjne, sfinan
sowane przez władze do 1943 r., dostarczały wody zaledwie 6% gruntów, wobec 
55% w Pendżabie)3. 

Problemem był także nierównomierny rozwój prowincji — zachodnia jej 
część była o wiele bardziej rozwinięta od wschodniej. W tej pierwszej gospodar
stwa były zwykle nieco większe (w 1943 r. 24% mieszkańców części zachodniej4 
miało ponad pięć akrów ziemi, gdy na wschodzie tylko 16%) co pozwalało re
gionowi produkować nadwyżki zbóż; wschód miał znacznie więcej bezrolnych, 
którzy w znacznej liczbie migrowali sezonowo na zachód i do Birmy, pracując tam 
jako robotnicy rolni. Nowoczesny przemysł w większości koncentrował się w sto
licy regionu — Kalkucie5. 

Dodać można, że gros liczniejszych w Bengalu muzułmanów było biednymi 
rolnikami, natomiast posiadacze większych gospodarstw i urzędnicy byli w du
żej mierze lepiej wykształconymi i sytuowanymi hinduistami. Do tej grupy na
leżała też znaczna większość zamindarów, panów gruntowych odpowiedzialnych 

przynosi również sporo ciekawych informacji na temat struktury społecznej prowincji przed klęską 
głodu. 

2 Dane za: P. C. M a h a l a n o b i s, R. K. M u k h e r j e e, A. G h o s h, A sample survey of after ef
fects of Bengal famine of 1943, „Sankhya: Indian Journal of Statistics”, t. IV, 1946, nr ,7 s. 338–339. 
Maund, bengalska miara wagi, to ok. 37 kg.

3 Dane za: S r i m a n j a r i, Through war and famine. Bengal 1939–45, New Delhi 2009, s. 149. 
Z tej książki oraz z jedynego (nienajlepszego) nowoczesnego opracowania na temat samego głodu 
(R. S t e v e n s o n, Bengal Tiger and British Lion: An Account of the Bengal Famine in 1943, New 
York–Lincoln–Shanghai 2005) pochodzą informacje nieoznaczone bezpośrednio przypisami.

4 Według linii podziału z roku 1947.
5 Znakomitym wprowadzeniem do struktury zaludnienia i upraw w Bengalu jest praca z epoki: 

R. P r a s a d, India Divided, Bombay 1946 (korzystałem z reprintu z 2007 r.), s. 273–280.
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za ściąganie podatków oraz inne czynności urzędowe (np. pobór do wojska) na 
podległych sobie terytoriach. W praktyce z ich włości na ogół tworzono pewną 
liczbę dużych działek, na których rządzili bogaci wieśniacy (jotedarzy), puszczają
cy mniejsze spłachetki gruntu w poddzierżawę opłacaną w ziarnie, zwykle ponad 
połową plonów.

*

Dla Bengalu rok 1942 okazał się bardzo niepomyślny. Część z negatywnych 
zjawisk spowodowała wojna: należało wyżywić i zaopatrzyć uchodźców z Birmy, 
którzy w liczbie pół miliona opuścili ją wraz z armią gen. Harolda Alexandra, ucie
kających z innych brytyjskich kolonii 300 tys. cywilów i żołnierzy z rozbitych 
jednostek, a także pospiesznie przerzucane nad granicę oddziały indo–brytyjskie6. 
Jednak większym problemem okazało się odcięcie dostaw ryżu z Birmy i Tajlandii 
oraz wojskowe działania Japończyków. Latem 1942 r. zatopili oni w Zatoce 
Bengalskiej niszczyciel i kilkanaście statków handlowych; jesienią rozpoczęli (acz 
sporadycznie) naloty na bengalskie miasta, a w grudniu wysłali bombowce nad sa
mą Kalkutę, co z oczywistych względów wywołało panikę7. Histeria władz objęła 
też kwestię lojalności bengalskich poddanych — do więzienia mogło zaprowadzić 
nawet wydanie pracy o związkach buddyzmu indyjskiego z japońskim, a w niechę
ci do brytyjskich rządów zaczynano rutynowo dopatrywać się zapowiedzi kolabo
racji z przeciwnikiem. Jakkolwiek siły japońskie w Birmie były zbyt słabe, by pró
bować inwazji, sytuacja ta mogła ulec zmianie i gubernator Bengalu John Herbert 
zaczął przygotowywać prowincję do obrony. W tym celu skonfiskowano i znisz
czono sporo rowerów (armia gen. Yamashity przemieszczała się właśnie na nich po 
desancie Singapuru) oraz wszystkie łodzie zdolne pomieścić ponad dziesięć osób 
(naliczono ich 66 5638, co pokazuje skalę zjawiska) — oczywiście po to, by nie zro
biła z nich użytku armia japońska. Jednak w rezultacie doszło do załamania się po
łowu ryb w Zatoce oraz handlu przygranicznego i wewnątrzprowincjonalnego, od 
dawna łagodzących ewentualne braki ryżu w tych regionach. Rząd zaczął na wiel
ką skalę skupować9 dostępną żywność i wysyłać ją do spichrzy wojskowych (tak 
dla zaopatrywania armii, jak dla uniknięcia przejęcia zapasów przez Japończyków) 

6 Oczywiście nie wszyscy wymienieni w Bengalu pozostali. Niemałą ich część, a także liczne 
oddziały armii, rozlokowano w położonym na północny wschód od Bengalu Asamie (gdzie jednak 
rolnictwo było jeszcze mniej wydajne), w mniejszym stopniu w Biharze.

7 Liczne przykłady w: S r i m a n j a r i, op. cit., s. 46–77.
8 Famine Inquiry Commission: Report on Bengal, New Delhi 1945, s. 26 (cytaty za wersją inter

netową: <http://www.bowbrick.co.uk>, wejście: 22 listopada 2011). Za skonfiskowane łodzie płacono 
odszkodowania, ale wkrótce potem zjadła je inflacja, o której dalej. 

9 Określenie to jest w dużej mierze eufemizmem, ponieważ opierającym się (czyli niemałej czę
ści Bengalczyków) konfiskowano ryż bez odszkodowania, vide A. M i t r a, Towards independence, 
1940–1947: memoirs of an Indian civil servant, Bombay 1991, s. 105. Tą drogą uzyskano ponad 
40 tys. ton ziarna (S r i m a n j a r i, op. cit., s. 157).
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oraz do Kalkuty. Fabryki w stolicy prowincji zatrudniały większość z około 1110 
tys. robotników bengalskich pracujących na potrzeby wojska, którym gwarantowa
no wyżywienie10, ponadto miasto było siedzibą gubernatora. Szczególnie dotkliwie 
polityka ta uderzyła w przygraniczny Ćittagong, gdzie pospiesznie fortyfikowano 
granicę, wysiedlając wielu mieszkańców i rekwirując zboże, by utrudnić zaopa
trzenie Japończykom. „Ewakuacje wiosek — wspominał znany komunista bengal
ski, Ashok Mitra — przypominały to, co dziś znamy z obecnych izraelskich rajdów 
na palestyńskie osiedla”11, w co można uwierzyć zważywszy, że podczas tej akcji 
zniszczono ponad 35 tys. wiejskich domów. Wreszcie Bengal, jak i całe Indie, mu
siał eksportować żywność na potrzeby pozostałych części Imperium — szło przede 
wszystkim o atakowany przez armię niemiecko–włoską Egipt oraz Cejlon, będący 
po upadku Singapuru główną bazą brytyjskiej floty w regionie, już przed wojną 
w znacznym stopniu zależny od birmańskiego ryżu.

Na problemy związane z wojną nałożyły się dodatkowe nieszczęścia. 16 wrze
śnia 1942 potężny cyklon spustoszył wybrzeża Bengalu i Orisy, wdzierając się na 
ponad 60 km w głąb lądu. Efektem było nie tylko zniszczenie upraw na zalanych te
renach; powódź, wiatr i silne deszcze rozniosły też zarodniki grzyba Cochliobolius 
miyabeanus, wywołującego brunatną plamistość ryżu. Grzyb ten atakuje głównie 
ryż dojrzewający, wskutek czego plony odmiany aman zimą 1942 r. okazały się 
o średnio 80% (sic!) niższe od zeszłorocznych12. 

W rezultacie w lutym 1942 r. za jeden maund ryżu płacono 4 rupie, w stycz
niu następnego roku 11, a w marcu już 15. Jeśli po klęskach żywiołowych rolnicy 
mieli jeszcze jakieś nadwyżki ryżu (na ogół nie mieli i zmuszeni byli zjadać ziarno 
odmiany aus przeznaczone na siew), dostarczali je do Kalkuty, gdzie stałe zakupy 
rządowe dla wojska i robotników pozwalały uzyskać wyższą cenę. Notabene już 
w styczniu władze fabryk, zebrane na zjeździe, zastanawiały się, czy w związku 
z kryzysem nie wprowadzić racjonowania żywności dla pracowników (w istocie 
nastąpiło to dopiero w 1944 r.) Nielimitowany dostęp do niej miała też — oczywi
ście –armia indo–chińsko–brytyjska, która podjęła wówczas z Ćittagongu nieuda
ną ofensywę na birmański Arakan. Zakup zbóż dla obu tych, kluczowych z mili
tarnego punktu widzenia grup finansowano zwiększając emisję pieniądza, którego 
pod koniec wojny było w obiegu 2,3 raza więcej niż w 1939 r. — co napędziwszy 

10 A. S e n, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford 1981, s. 56.
11 A. M i t r a, op. cit., s. 106. Znakomite pamiętniki Mitry należą do najlepszych źródeł dotycząZnakomite pamiętniki Mitry należą do najlepszych źródeł dotycząakomite pamiętniki Mitry należą do najlepszych źródeł dotyczą

cych Bengalu w latach czterdziestych.
12 Na ten temat cf. S. Y. P a d m a n a b h a n, The Great Bengal Famine, „Annual Review of 

Phytopathology” t. XI, 1973, s. 11–24 (tamże bardzo dokładne statystyki). Wypada ubolewać, że ze 
względu na profesję autora (fitopatolog z indyjskiego Głównego Zakładu Badań nad Ryżem) i miejsce 
publikacji historycy zwrócili uwagę na te badania z, bagatela, trzydziestoletnim opóźnieniem, tj. wte
dy, gdy ukazały się one w Internecie.
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inflację przerzuciło obciążenie budżetu na barki chłopów13. Ilość zboża, które ar
mia ściągała z rynku, wciąż rosła: 22 tys. ton w sezonie wegetacyjnym 1940–1941, 
47 tys. ton w następnym i aż 115 tys. ton w sezonie 1942–1943.

Pierwsze symptomy kryzysu zbiegły się nieszczęśliwie z przesileniem poli
tycznym w Bengalu. Na czele rządu prowincji stał wówczas Fazlul Huq, noszą
cy zaszczytny przydomek „Tygrys Bengalski”, przywódca niszowej już wówczas 
Partii Chłopskiej (Krishak Praja14); w rządzie były obecne ponadto: antybrytyj
ski Blok Postępu (Forward Bloc), nacjonaliści z Hindu Mahasabha i niezależni 
posłowie, reprezentujący kasty najniższe (Scheduled Castes)15. Huq, głęboko za
angażowany w poprawę bytu ubogiej ludności, miał jednak niewielkie pole ma
newru. Choć sam muzułmanin, pozostawał w koalicji z hinduistami, a w 1941 r. 
wszedł w ostry konflikt z coraz popularniejszą Ligą Muzułmańską, odrzucając 
doktrynę Jinnaha o „dwóch narodach w Indiach” i w jakiejś mierze dążąc do po
rozumienia muzułmańsko–hinduskiego na gruncie tożsamości bengalskiej. Obok 
Ligi zwalczali go europejscy i muzułmańscy biznesmeni, do współpracy z którymi 
Huq się nie kwapił. Dla Bloku Postępu premier był zbyt probrytyjski (gdyż po
pierał udział Indii w wojnie), dla Herberta zaś zbyt antybrytyjski, albowiem do
magał się np. zaniechania represji, jakim poddano bengalskich sympatyków Partii 
Kongresu po rzuceniu przez Gandhiego hasła „Opuśćcie Indie” oraz śledztwa 
w sprawie gwałtów, których żołnierze brytyjscy dopuścili się podczas pacyfikacji 
wsi w Midnapurze. Huq żądał też kompleksowej pomocy dla ofiar cyklonu, co 
musiałoby zaangażować przynajmniej część środków i ludzi używanych do organi
zowania obrony prowincji. Wicekról Linlithgow, sugerujący mu w końcu stycznia, 
że „Bengal po prostu musi eksportować więcej ryżu na potrzeby Cejlonu, choćby 
miało go brakować na miejscu”16, trafił zdecydowanie pod zły adres. Urzędnicy 
wysłani na prowincję, by kupić ryż dla miast, zdołali nabyć tylko 23 tys. ton (rocz

13 Cf. S. B o s e, Starvation amidst Plenty: The Making of Famine in Bengal, Honan and Tonkin, 
1942–1945, „Modern Asia Studies”, t. IV,1990, nr 24, s. 715.

14 W literaturze można spotkać tłumaczenie tej nazwy jako „Partia Robotniczo–Chłopska”, jest to 
jednak przekład błędny: członu Praja często używano w późniejszych nazwach partii w znaczeniu 
„lud” tu jednak chodzi o wiejskich dzierżawców, stawianych obok Krishak tj. niezależnych chłopów.

15 Indyjskie rządy prowincjonalne wyłaniano na zasadach przewidzianych w Ustawie o Indiach 
z 1935 r., znoszącej (na tym szczeblu) system tzw. diarchii i przekazującej (z ograniczeniami, o któ
rych dalej) władzę w prowincjach w ręce rządów demokratycznie wybranych przez Hindusów. 
Pamiętać należy, że czynne prawo wyborcze było dość ograniczone, np. w Bengalu miało je w oma
wianym okresie 14% ludności, choć i tak było to prawie pięciokrotnie więcej niż przed wspomnianą 
reformą. Huq został premierem w 1937 r.

16 The Transfer of Power 1942–1947 [dalej: TOP], wyd. N. M a n s e r g h, vol. III: Reassertation of 
authority, Gandhi’s fast, and the succession of the Viceroyalty, London 1971, s. 544. Przeznaczony dla 
rządu komentarz do tej wypowiedzi także nie nastraja pozytywnie do osoby mówcy: „[Huq] był bez
sprzecznie niesympatyczny. Nie wykluczam jednak, że w rezultacie uda się z nich jeszcze trochę wy
cisnąć”. Przyznać jednak trzeba, że ten sam Linlithgow już w listopadzie sugerował wstrzymanie eks
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na konsumpcja ryżu w Bengalu wynosiła około 10 mln ton), choć kazano im ofe
rować każdą cenę. Na prowincji narastał opór przeciw brytyjskim rekwizycjom, 
wyrażający się m.in. paleniem rejestrów podatkowych; hasła zatrzymania żyw
ności dla siebie, z którymi szli na wieś agitatorzy Kongresu i zwłaszcza Bloku, 
przemawiały do wieśniaków znacznie bardziej od sloganów o wolnych Indiach 
— choć zgoda na pierwsze zachęcała do namysłu nad drugimi. Oprócz rejestrów 
podatkowych w ramach owych aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa palono też 
(zwłaszcza w 1942 r.) budynki: siedziby zamindarów, pańczajatów (indyjskich rad 
wiejskich), gmachy poczt i komisariatów policji. Niszczono też infrastrukturę ko
munikacyjną. Sabotaż ten miał służyć nie tyle Japończykom, co wywarciu presji 
na władze brytyjskie, które nie miały lepszych pomysłów, niż nakłanianie przed
stawicieli niższych kast do sabotowania sabotażu w zamian za poprawę statusu 
ekonomicznego. Chodziło tu o Herberta i jego podwładnych; ani Linlithgow, ani 
jego zwierzchnik, minister ds. Indii i Birmy Leopold Amery, nie zwracali specjal
nej uwagi na płynące z Kalkuty sygnały alarmowe. Amery zapewniał, że niedobór 
710 tys. ton zboża (jak wyliczano) „ze statystycznego punktu widzenia nie jest 
katastrofalny” bo przecież Indie produkują po kilkadziesiąt milionów ton rocznie17.

Na przełomie marca i kwietnia Herbert zmusił Huqa do rezygnacji. Nowy 
gabinet utworzył szef bengalskiej Ligi Muzułmańskiej, Khawaja Nazimuddin, 
a coraz ważniejszy urząd ministra ds. żywności objął jego główny rywal w Li
dze Muzułmańskiej, późniejszy sekretarz Gandhiego, Hussein Suhrawardy. Miał 
on znaczne poparcie w regionie, był natomiast źle notowany w „centrum” tzn. 
u Jinnaha i jego najbliższych współpracowników.

Tymczasem sytuacja pogarszała się z dnia na dzień, a na obszarach przygra
nicznych i w spustoszonym cyklonem Midnapurze była już rozpaczliwa. Na półno
cy Bengalu zanotowano, że zrozpaczeni rolnicy próbowali jeść jęczmienne plewy 
zamiast ryżu. Głodni mieszkańcy interioru masowo napływali do nieźle zaopatrzo
nej w żywność Kalkuty, co w maju wywołało w niej epidemię cholery. W gazetach 
oskarżono ich szybko o „stwarzanie niehigienicznych warunków w dzielnicach, 
gdzie znajdują się sklepy, poprzez wielogodzinne stanie w kolejkach”18 oraz rozno
szenie zarazków przez grzebanie w koszach na śmieci.

Te mało humanitarne refleksje czołowych (anglojęzycznych) pism Kalkuty, 
zwłaszcza najbardziej wpływowego „Statesmana” (mniej wpisywała się w ten 

portu zboża z Indii. Za to Amery z miedzianym czołem zapewniał 21 stycznia parlament: „w Indiach 
zaistniał pewien niedobór żywności, toteż rząd JKM pilnie rozważa zakupienie na ich użytek zboża za 
granicą”. 

17 TOP, t. III, s. 474.
18 „Statesman”, 16 maja 1943, cyt. za: C. Ó G r á d a, Sufficiency and sufficiency and sufficiency’: 

Revisiting the Bengal Famine of 1943–44, University College Dublin Working Paper no. 10/21, <http://
www.ucd.ie/t4cms/wp10_21.pdf> (wejście: 22 listopada 2011); vide też idem, The Ripple that 
Drowns? Twentieth–century famines in China and India as economic history, „The Economic History 
Review”, t. LXI, 2008 nr 1, s. 5–37.
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trend jego konkurentka „Amrita Bazar Patrika”), nie są przypadkowe. Brytyjskie 
władze wywierały na redakcje bardzo silne naciski, by informacji o głodzie (i nie 
tylko) nie publikować argumentując, że wzmianki o klęskach będą podrywać wy
siłek wojenny i wspomagać japońską agitację. Rezultaty wojennej cenzury były 
takie, że np. o wspomnianym cyklonie Huq (szef rządu Bengalu!) dowiedział się 
z dwutygodniowym opóźnieniem, zaś zwykli mieszkańcy Kalkuty poznali rozmia
ry zniszczeń dopiero w styczniu. Wprawdzie „Statesman” argumentował, że trzeba 
je było ukryć, by Japończycy na wieść o nich nie podjęli inwazji19, jednak budziło 
to tylko śmiech. Wiedziano bowiem powszechnie, że m.in. właśnie monsun odsu
nął widmo inwazji japońskiej. 

Ta postawa gazet miała się bardzo przydać władzom nie tylko dlatego, 
że pozwoliła (do czasu) na skuteczne ukrycie rozmiarów głodu przed resztą 
Indii20. Herbert wraz ze swym otoczeniem — choć już w listopadzie alarmował 
Linlithgowa, że zaopatrzenie Bengalu w żywność jest rozpaczliwe21 — oficjalnie 
powtarzał, że ryżu jest dość, a przejściowe braki w zaopatrzeniu i wzrost cen spo
wodowane są przez czynniki psychologiczne; jakie to czynniki, miało się wkrótce 
okazać. Nieco sensowniejsze działania podjął Suhrawardy. Aby móc wysłać ryż 
głodującej prowincji, doprowadził do obcięcia o połowę jego racji robotnikom fa
brycznym, zastępując je uważanymi za gorsze pożywienie atta (plackami z pszen
nej mąki)22. Stworzył też w Kalkucie około stu23 tanich sklepów, sprzedających naj
biedniejszym ryż po niskich cenach; podczas otwarcia pierwszego z nich (w lipcu) 
sam nawet stanął za ladą. Zainicjował wreszcie tworzenie w Kalkucie i interiorze 
darmowych garkuchni — langarkhan — dla głodujących, kierując do nich pewną 
ilość zboża.

Jednocześnie Suhrawardy podjął inne kroki, które zapamiętano mu znacznie 
lepiej. Z inspiracji jego i Herberta już w kwietniu „Statesman” wezwał do walki 
z „chomikowaniem” [hoarding] i spekulacją. Kampanię tę przyspieszono za spra
wą wydarzeń politycznych. 27 kwietnia 1943 Fazlul Huq publicznie oskarżył wła
dze o tuszowanie głodu. Odczytawszy raport z sekcji zwłok jednego ze zmarłych, 
w którego żołądku znaleziono trawę, zarzucił władzom naciski na prasę i zakaza
nie Bengalczykom zgromadzeń, na których mogliby rozmawiać o tragedii. Rząd 
prowincji zareagował szybko, ale niekoniecznie tak, jak można by oczekiwać. 

19 S r i m a n j a r i, op. cit., s. 116–117.
20 S. P. M o o k e r j e e, Leaves from a Diary, Calcutta 1993, s. 91. 
21 TOP, t. III, s. 326.
22 W Bengalu zboża inne niż ryż spożywano w ogóle niechętnie. Niemniej z pewnością fałszywa 

jest informacja kuzynki Suhrawardego, że niechęć ta była jedną z przyczyn śmierci głodowej 
Bengalczyków, gdyż odmawiali jedzenia produktów pszenicznych — cf. S. S u h r a w a r d y  I k r a 
m u l l a h, Huseyn Shaheed Suhrawardy: A Biography, Oxford 1991, s. 44.

23 Liczba za: H. K n i g h t, Food administration in India 1939–1947, Stanford 1954, s. 78. Warto 
przeczytać tę pracę wyłącznie dla pewnych opisów dotyczących funkcjonowania administracji; odno
śnie do samego głodu Knight jest bezkrytyczny wobec raportu FIC.
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Czwartego maja wydał oficjalne oświadczenie: „Wszelkie tegoroczne niedobory 
mogą być z nawiązką pokryte przez wykorzystanie nadwyżek plonów z sezonu 
1941/42 oraz na drodze podejmowanych przez władze kroków zmierzających do 
racjonalizacji spożycia, spopularyzowania zbóż zastępczych [tzn. pszenicy i jęcz
mienia, niechętnie w Bengalu spożywanych — T. F.] oraz ewentualnej redukcji 
spożycia w sytuacji wzrostu cen. Niemniej wszyscy mogą spać spokojnie, nie ma 
bowiem powodu do obaw, że grozi jakiś poważny niedobór zbóż”24. 13 maja od
była się zaś konferencja prasowa, którą wraz z Suhrawardym zwołali sir Azizul 
Huq (w Radzie Wykonawczej u boku wicekróla odpowiadający m.in. za problem 
żywności) oraz jego sekretarz, generał major Ernest Wood. Zaprezentowane tam 
statystyki dowodziły, że w Bengalu żywności jest dosyć (przedstawienie takich 
„statystyk” miało się z czasem stać ulubionym chwytem władz). 

Z przedstawionego wywodu płynął szybko sformułowany publicznie przez 
Suhrawardego wniosek, że za brak ryżu odpowiada właśnie „chomikowanie i spe
kulacja”; trzeba zatem odszukać i rzucić na rynek (najlepiej do wspomnianych ta
nich sklepów) zapasy ukryte przez złych ludzi, by nie było głodu. Zasugerował też 
redaktorom gazet, by aż do skutku powtarzali czytelnikom: „ryżu jest dość”. Trudno 
powiedzieć, na ile minister znajdował się (jeszcze) pod wpływem brytyjskiej pro
pagandy, na ile nie mógł się sprzeciwić oficjalnej wersji swych protektorów, a na 
ile walczył o głosy muzułmańskiego elektoratu i pozycję w partii. Jakkolwiek by 
nie było rozkręcił spiralę nienawiści do mitycznych bogaczy i spekulantów ukry
wających ryż (wspomniany Azizul Huq określił ich mianem „wrogów narodu”), co 
miało się okazać o tyle brzemienne w skutki, że lepiej od muzułmanów sytuowani 
hinduiści stali się w tej sytuacji kozłami ofiarnymi. Suhrawardego oskarżano też 
o faworyzowanie muzułmanów przy rozdziale tych niewielkich ilości zboża, które 
docierały spoza prowincji. 

Prawda była nieco bardziej skomplikowana. Owszem, nie brak dowodów, 
że w ciężkiej sytuacji dawano zarobić swoim. Przykładem jest afera ze zbo
żem pendżabskim, którego pewną ilość w 1943 r. udało się sprowadzić rządowi 
Nazimuddina. Jak opisywał to pendżabski minister skarbu: „Gdy nasza pszenica 
trafia do Kalkuty, kosztuje około 12 i pół rupii za maund. Rząd bengalski sprzedaje 
ją młynom po 15 rupii za maund, pozwalając, by ich właściciele doliczyli sobie 
cztery rupie »młynowego«. Kupuje więc od tych samych młynów atta po 19 rupii 
za maund — i sprzedaje po 20”25. Z podobnych spraw wymienić trzeba przypadek 
M. A. Ispahaniego, najhojniejszego z bengalskich sponsorów Ligi, który otrzymał 

24 K. C. G h o s h, Famine in Bengal 1770–1943, Calcutta 1944, s. 18. Z prac powstałych bezpoZ prac powstałych bezpo
średnio po klęsce ta jest bodajże najlepsza, również ze względu na bezcenny materiał źródłowy.

25 A. M i t r a, op. cit., s. 109. Aferą tą zainteresował się nawet parlament brytyjski. Amery wytłu
maczył jednak posłom, że „zyski te posłużyły dofinansowaniu żywności dla ubogich” (sic!) — House 
of Commons: Parliamentary Debates [dalej: HANSARD], t. CCCXCII, s. 1490 (cytaty za wersją in
ternetową: <http://hansard.milliband.net>, wejście: 22 listopada 2011).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



779GŁÓD W BENGALU W 1943 R.

monopol na skup ryżu w Bengalu (oczywiście w celu przekazania go rządowi na 
użytek biednych), na co dostał z kasy rządowej 40 mln rupii26. Z drugiej strony 
trzeba powiedzieć, że Ispahani był jednym z nielicznych muzułmańskich handla
rzy zbożem na rynku opanowanym przez hinduistów, których współwyznawcy 
z Orisy i Biharu (póki nie wstrzymano z niego eksportu) nie chcieli mu sprzedawać 
zboża w nadziei, że odmawianie żywności muzułmanom bengalskim odwiedzie 
ich od akcesu do przyszłego Pakistanu27. Suhrawardy odegrał tu jednak rolę od
wrotną, niż się sugeruje — to on domagał się od Ispahaniego współpracy z hindu
istami oriskimi i biharskimi w celu poprawy zaopatrzenia, co Ispahani odrzucił28. 
W atmosferze wrogości hindusko–muzułmańskiej, rosnącej podczas klęski, więk
szość hinduistów nie miała jednak wątpliwości, kogo winić za głód. Gdy w 1946 r. 
Suhrawardy stanął na czele rządu prowincji, alarmowali oni Partię Kongresu: „Jest 
rzeczą bardzo bolesną, że człowiek odpowiedzialny za odebranie życia [sic!] czte
rem milionom Bengalczyków w 1943 r. znów (? — T. F.) zasiada w fotelu premiera 
Bengalu”29.

Równolegle z potępianiem „spekulantów” propaganda podkreślała, że „rząd 
brytyjski pospiesznie wysyła do Indii statki z zaopatrzeniem”30. W istocie władze 
metropolii, w tym Amery, nie zdawały sobie sprawy z rangi problemu, a opinia pu
bliczna w Wielkiej Brytanii jeszcze mniej. Nic dziwnego, że 15 kwietnia 1943 mi
nister ds. Indii i Birmy przekonywał parlament, że „nowe doniesienia rządu Indii 
wskazują, że w kwestii żywności sytuacja uległa znacznej poprawie, a trudności 
cenowe występują tylko w części bengalskich miast”31. Eufemizm „rząd Indii”, 
używany i w literaturze, oznaczał mianowaną przez wicekróla, wspomnianą już 
Radę Wykonawczą32. Linlithgow zaś, bagatelizując całą sprawę, odmówił nawet 
odwiedzenia Bengalu — choć, jak pokazały późniejsze wypadki, wielu delega
tów prowincji indyjskich wcale nie było lepiej poinformowanych33. Także guber

26 R. B a t a b y a l, Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali, New Delhi 2005, s. 92.
27 S r i m a n j a r i, op. cit., s. 142–143.
28 A. i A. D i l , Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh, Dhaka 2011, s. 63. 

W efekcie Ispahani zaczął wspierać Nazimuddina przeciw Suhrawardemu, co okazało się istotne 
w rozgrywkach powojennych.

29 J. C h a t t e r j i, Bengal divided: Hindu communalism and partition, Cambridge 1994, s. 230. 
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w wypowiedziach tego rodzaju istniał silny element propagando
wy skierowany przeciw koncepcji niepodległości niepodzielonego Bengalu, za którą orędowała część 
Ligi, a zwłaszcza Suhrawardy.

30 Cyt. (z kalkuckiego „Economista”) za: C. Ó G r á d a , op. cit.
31 HANSARD, t. CCCLXXXVIII, s. 1366.
32 W owym czasie w Indiach nie istniał rząd centralny pochodzący z wyborów (Ustawa o Indiach 

z 1935 r. przewidywała wprawdzie jego powołanie, ale tylko pod warunkiem wyrażenia przez więk
szość prowincji i innych władztw terytorialnych w Indiach zgody na sfederowanie się, co nie nastąpiło). 

33 Postawę Linlithgowa wobec podległego mu kraju w latach wojny dobrze charakteryzuje 
D. N. P a n i g r a h i,  India’s Partition. The story of Imperialism in Retreat, London 2004, s. 100–102; 
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nator Herbert nie zdawał sobie całkowicie sprawy ze skali tragedii, rezydując stale 
w Kalkucie, mało jeszcze dotkniętej głodem. Natomiast sytuacja w interiorze po
garszała się tak, że rozwścieczony Suhrawardy zmobilizował kilkanaście tysięcy 
policjantów, by szukali ukrytego przez spekulantów zboża. Znaleziono niespełna 
100 tys. ton, czyli około 1% rocznego zapotrzebowania Bengalu, z czego zresztą 
połowa stanowiła dopuszczalne prawem niewielkie zapasy do użytku własnego. 
Z braku „spekulantów” policjanci grabili oczywiście zwykłych chłopów; ci — 
rzecz jasna — organizowali w odpowiedzi „systemy wczesnego ostrzegania” i blo
kowali drogi34. Nic w tym dziwnego, gdyż policja bardzo często siedziała w kie
szeni lokalnych kupców, nie tyle ukrywających zboże, co kontrolujący lukratywne 
pośrednictwo między chłopami a organizatorami skupu. Spośród tych wieśniaków, 
którzy mieli ryż na sprzedaż, bogatsi w obawie przed inwazją japońską woleli mieć 
pieniądze w kieszeni, biedniejsi zaś łatwo ulegali zmowie cenowej kupców, współ
pracujących nie tylko z policją, ale też niekiedy z funkcjonariuszami obrony cy
wilnej35.

Pozytywny skutek rozszerzającej się paniki był tylko taki, że do Suhrawardego 
i Herberta wreszcie dotarła groza sytuacji. Minister aprowizacji na zarzuty, że przez 
pięć miesięcy udawał, że ryżu nie brakuje, odparł: „Nie czuję się winny. Gdybym 
przyznał, że ryżu nie ma, wzmogłoby to tylko panikę na rynku”. Z braku lepszych 
argumentów posłowie Ligi bronili go następująco: „Premier jest muzułmaninem. 
Minister aprowizacji jest muzułmaninem. My muzułmanie wierzymy w Boga. 
Przyjmijmy, że Opatrzność Boża w swej mądrości umieściła pana Suhrawardego 
na stanowisku ministra aprowizacji36. Co do gubernatora, wysłał on Linlithgowowi 
prywatny list. Pisał: „Pragnę z całą mocą przekonać pana, że sytuacja z żywnością 
w Bengalu jest śmiertelnie poważna. [...] Śledzę na bieżąco jej rozwój i zaczynam 
wątpić, czy moja dotychczasowa linia postępowania była słuszna. Jeśli nie otrzy
mamy zboża z zewnątrz, nie da się wykarmić Bengalu”37. Nie ogłosił jednak stanu 
głodu, co miało głębsze przyczyny. W latach osiemdziesiątych XIX w. w Indiach 
Brytyjskich wprowadzono „Indian Famine Codes” — zestaw prawnych wytycz
nych dla władz brytyjskich w wypadku niedoboru żywności. Trzeci i najwyż
szy stopień tegoż niedoboru — „klęska głodu”, którego kryteriami były „wzrost 
cen żywności o ponad 140%, migracje w poszukiwaniu pożywienia, zwiększona 

jest to jedna z najlepszych nowoczesnych prac na temat polityki brytyjskiej wobec subkontynentu 
w latach czterdziestych XX w.

34 A. C o o p e r, Sharecropping and sharecropper’s struggles in Bengal, 1930–1950, Calcutta 
1988, s. 270–271. Tamże szeroka (wykraczająca już poza zakres niniejszej pracy) analiza roli kobiet 
w tych protestach (z uwagi na masowe wyjazdy mężczyzn do miast „za chlebem” stanowiły one w nie
których wsiach większość).

35 Liczne przykłady podaje S r i m a n j a r i, op. cit., s. 164–168.
36 R. B a t a b y a l, op. cit., s. 94.
37 TOP, t. IV: The Bengal Famine and the New Viceroyalty, London 1973, s. 44.
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śmiertelność”, obligował władze do natychmiastowego zorganizowania pomocy 
przez dostarczenie głodnym określonych racji pożywienia.

Wicekról, choć początkowo uznał, że doniesienie o 100 tys. ton to „tylko do
wód, ile jeszcze można znaleźć”38 pod wpływem nowych wieści i nacisków rządu 
w Delhi zmienił zdanie. Zadepeszował do Amery’ego, że do Indii trzeba pilnie 
dostarczyć żywność, „jak bardzo nie w smak byłoby to rządowi JKM”39. Dodał też, 
całkiem słusznie, że braki zaopatrzeniowe mogą poważnie zaszkodzić operacjom 
wojsk brytyjskich w regionie (wszak szykowano się już do kolejnej ofensywy na 
Birmę). Wreszcie pod wpływem doniesień z Bengalu doprowadził 27 lipca 1943 
do zakazu eksportu zboża z Indii. Amery, dotąd uważający, że nie ma możliwości 
(i sensu) robienia czegokolwiek, bo przyczyną głodu jest przeludnienie, dał się 
przekonać i 31 lipca wystosował do rządu memorandum sugerujące wysłanie do 
Indii co najmniej pół miliona ton zbóż40. Jego argumenty, że nie reagując na głód 
Wielka Brytania jeszcze bardziej zniechęci Indusów do wojny, zostały jednak zi
gnorowane. Rząd dał wiarę tezie, że przyczyną całego zła jest „chomikowanie” 
i import żywności nic nie da. Ponadto doniesienia o głodzie (o różnej wiarygodno
ści), połączone z kołataniem do Whitehall o dostawy zboża, napływały z rozma
itych obszarów należących do Imperium, bądź mu podporządkowanych: z Kenii, 
Afryki Południowej, Iranu, Egiptu, Południowej Rodezji, Mauritiusa, Reunionu, 
Cejlonu i Seszeli, a nadto z (formalnie neutralnej, faktycznie zbliżonej do alian
tów) Turcji. Churchill zaś przekonany był, że wobec rocznej produkcji zbóż 
w Indiach wynoszącej statystycznie (w tym słowie tkwi cały problem) 70 mln ton, 
prośby Linlithgowa o 600 tys. ton są absurdalne. Premier stwierdził: „nie ma po
wodu, dla którego wszystkie części Imperium Brytyjskiego nie miałyby zacisnąć 
pasa tak jak kraj macierzysty”41. W końcu jednak Amery’emu udało się przeforso
wać dostarczenie z Iraku 50 tys. ton mąki i 100 tys. ton jęczmienia do Kolombo, 
skąd miały one trafić do Bengalu, „o ile nie byłyby potrzebniejsze na Cejlonie”42. 
O planach tych dowiedział się generał Auchinleck, dowódca wojsk brytyjskich 
w Indiach, i wspólnie z szefem sztabu generalnego utrącił je. Argumentował, że 
priorytet winny mieć dostawy amunicji. 24 września rząd ostatecznie uznał, że nie 
da się dostarczyć żywności do Bengalu przed przyszłorocznymi zbiorami, gdyż 
„nie powinno się jej wysyłać dalej niż na Bliski Wschód, stamtąd bowiem bę
dzie mogła być przewieziona do Indii lub na Bałkany — zależnie od tego, gdzie 

38 Ibidem, s. 60.
39 Ibidem, s. 77.
40 National Archives, Kew, Cabinet Papers [dalej: CAB], sygn. CAB 66/39/49. 
41 K. S m i t h, Conflict Over Convoys: Anglo–American Logistics Diplomacy in the Second World 

War, Cambridge 2002, s. 156–162 (cytat: s. 159). Praca ta pozwala dostrzec miejsce głodu bengalskie Cambridge 2002, s. 156–162 (cytat: s. 159). Praca ta pozwala dostrzec miejsce głodu bengalskiePraca ta pozwala dostrzec miejsce głodu bengalskie
go w ogólnej sytuacji zaopatrzeniowej Imperium (hamowany działalnością Kriegsmarine import na 
Wyspy osiągnął dno w lutym 1943, później sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać).

42 CAB 65/35/21 (posiedzenie rządu z 4 sierpnia 1943).
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będzie bardziej potrzebna”43. Obiekcje Amery’ego, twierdzącego — na wniosek 
Linlithgowa i z poparciem nowo mianowanego wicekróla Wavella — że w ciągu 
pół roku należy wysłać tam przynajmniej pół miliona ton zbóż, Churchill skontro
wał następująco: „Indusi tylko mnożą się jak króliki i kosztują nas milion dziennie, 
a nic nie robią, by wesprzeć nas w wojnie”44 (premier najwyraźniej zapomniał, 
że stanowili połowę armii walczącej niedawno w Afryce). Linlithgow, przerażony 
nowymi doniesieniami Herberta, odpowiedział: „ta sprawa wróci rykoszetem do 
rządu JKM”45. 

Zamiast do Bengalu, dostępne rządowi brytyjskiemu rezerwy zboża kierowa
ne były do Grecji, gdzie niemiecka okupacja i srogie zimy lat 1941–1942 spowo
dowały tak straszną klęskę głodu (ok. 100 tys. zmarłych w pierwszym roku), że 
nazistowska administracja pozwoliła Brytyjczykom na dostarczenie żywności46. 
Amery sugerował Linlithgowowi, że głód nad Morzem Egejskim jest o wiele gor
szy niż nad Zatoką Bengalską oraz że nie można sobie pozwolić na porzucenie 
Greków, z którymi Wielką Brytanię łączył sojusz i którzy byli (także ze względu 
na aktywną partyzantkę) cennymi potencjalnymi sprzymierzeńcami w ewentual
nych walkach na południu Europy47. W istocie ofiar głodu w Grecji było ostatecz
nie około 300 tys. wobec przynajmniej 2 mln w Bengalu (dla całych Indii liczba 
ta jest jeszcze wyższa wobec innych regionalnych klęsk), stąd trudno się dziwić 
indyjskim historykom pytającym, dlaczego rząd Churchilla nie mógł porzucić 
Greków, a nie pomógł poddanym Korony. Warto jednak przypomnieć, że na Morzu 
Śródziemnym Wielka Brytania miała wówczas ponad 2 tys. statków, z czego wiele 
transportowych (planowano przecież desant we Włoszech), a przeciwników żad
nych — zupełnie inaczej niż na Oceanie Indyjskim. 

Brak dostaw utrudnił Linlithgowowi jego i tak anemiczne próby walki z gło
dem, hamowane dodatkowo przez niedowład administracji. Latem 1942 r. na 
wieść o cyklonie rząd w New Delhi przygotował „plan ratunkowy” zakładający 
dostarczenie w ciągu 1943 r. na tereny dotknięte klęską 370 tys. ton ryżu z in
nych części Indii, ale od grudnia do lipca dotarło tylko 44 tys. ton. Obok trudno
ści transportowych (stan torów i pociągów był zwykle fatalny, brakowało taboru 
kolejowego, używanego zresztą głównie do zaopatrywania wojsk, a produkujące 
go fabryki w Indiach musiały się przestawić na produkcję wagonów dla innych 
części Imperium, gdzie tory miały węższy rozstaw48) zawinił system zarządzania 

43 CAB/65/35/41. Mówiąc o Bałkanach rząd miał na myśli ich planowany desant. Jak wiadomo, 
dwa miesiące później koncepcję tę w Teheranie storpedowali Roosevelt i Stalin. 

44 Cyt. za: R. G u h a, Churchill’s Indiaspeak, „The Hindu”, 5 czerwca 2005.
45 TOP, t. IV, s. 325.
46 A. M. B r z e z i ń s k i, Grecja [seria: Historia państw świata w XX w.], Warszawa 2002, s. 114–

115. Na temat głodu w Grecji cf. też: V. H i o n i d o u, Famine and Death in Occupied Greece, 1941–
1944, Cambridge 2006. 

47 TOP, t. IV, s. 354.
48 A. M i t r a, op. cit., s. 109.
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prowincjami. Ustawa o rządzie Indii z 1935 r., zapewniająca im autonomię, zawie
rała kruczek w postaci osławionego artykułu 93, który dopuszczał przejęcie przez 
gubernatorów pełni władzy w sytuacji, gdy rząd prowincjonalny sobie nie radzi49. 
Wobec braku kontroli ze strony parlamentu indyjskiego gubernatorzy mogli sobie 
zatem pozwalać niemal na quasi–dyktaturę. Linlithgow, któremu podlegali, nie był 
w stanie wymusić na nich wysłania ryżu na dotknięte głodem tereny. Przeciwnie, 
np. Thomas Rutherford, gubernator sąsiadującego z Bengalem Biharu (gdzie rów
nież miał miejsce niedobór ryżu, ale na mniejszą skalę50) już w grudniu, obawia
jąc się inflacji, wstrzymał wszelki eksport żywności z prowincji, cynicznie tłuma
cząc wicekrólowi: „W zasadzie jestem wielkim zwolennikiem Adama Smitha, ale 
w obecnej sytuacji jestem przygotowany na 100% kontroli”51. Z 183 tys. ton zbóż, 
które jego domena miała dostarczyć do Bengalu, trafiło tam tylko tysiąc ton52. 

Również wielu innym prowincjom brakowało zboża. Oficjalne (spisane już 
w niepodległych Indiach) dane dla roku 1943 mówią o jego „niedoborze” i „po
ważnym niedoborze” (dwa pierwsze stopnie głodu według „Famine Codes”) w kil
kunastu dystryktach Indii53, niemal bez wyjątku położonych nad morzem; ucierpiał 
zwłaszcza przeludniony Bombaj i jego suburbia. Nic dziwnego, że Ogólnoindyjska 
Konferencja Żywnościowa obradująca w lipcu 1943 r. przyjęła błagającego o po
moc Suhrawardego raczej chłodno. Ostatecznie induscy delegaci odrzucili zde
cydowaną większością postulat wolnego, niekrępowanego przez lokalne władze 
handlu pomiędzy prowincjami Indii, żądając za to wstrzymania eksportu zboża 
i zniesienia ceł importowych (wicekról wkrótce spełnił oba postulaty). 

Mimo dobrych intencji w walce z głodem nie radził sobie też Suhrawardy, 
przekonany, że spekulanci zapewne ukryli ryż na (skonfiskowanych wszak) ło
dziach i w dżungli (sic!). Latem 1943 r. Herbert alarmował, że trzeba będzie za
mknąć niedawno stworzone tanie sklepy z ryżem, bo nie ma w nich czego sprze
dawać. Resztki zboża trafiały do langarkhan, gdzie robiono z nich cienką zupę dla 
głodujących. Jak wielu rządzących przed nim i po nim, minister uznał, że przy
czyną problemów jest niedostateczne nasilenie kampanii przeciw „spekulantom” 

49 Początek: If at any time the Governor of a Province is satisfied that a situation has arisen in 
which the Government of the Province cannot be carried on in accordance with the provisions of this 
Act, he may by Proclamation: — (a)’ Declare that his functions shall, to such extent as may be speci
fied in the Proclamation, be exercised by him in his discretion; (b) assume to himself all or any of the 
powers vested in or exercisable by any Provincial body or authority, dalej następowało uszczegółówienie 
tych prerogatyw. Cytat za: CAB 66/45/18.

50 W niektórych dystryktach Biharu sprawy miały się jednak podobnie jak w Bengalu, co nieczę
sto jest zauważane w literaturze przedmiotu, vide V. D a m o d a r a n, Azad Dastas and Dacoit Gangs: 
The Congress and Underground Activity in Bihar, 1942–44, „Modern Asian Studies” t. III, 1992, nr 26, 
s. 417–450.

51 TOP, t. III, s. 414.
52 Ibidem, t. IV, s 44.
53 A. M i t r a, India’s population: Aspects of quality and control, t. II, New Delhi 1978, s. 769.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



784 TOMASZ FLASIŃSKI

i w sierpniu kazał ją powtórzyć na większą skalę. Rezultaty były niemal żadne 
(co nie przeszkodziło „Statesmanowi” nadal pisać o rzekomo ukrytych milio
nach ton zbóż). Niewiele pomogło wzmożenie liczby egzekucji „spekulantów” 
(174 w czerwcu i aż 622 w lipcu!54) skoro większość z nich ukrywała nie ryż, lecz 
cukier, benzynę, węgiel i gorczycę (z jej ziaren wyciskano popularny w Bengalu 
olej). Na ryż i inną żywność wprowadzono ceny maksymalne, a w dekrecie, w któ
rym zawarto ten przepis, dodano, że w wypadku towarów niewyszczególnionych 
nie mogą one wzrosnąć bardziej niż o 20%55. Skutkiem był tylko lawinowy wzrost 
ceny ryżu na czarnym rynku; późną jesienią za maund płacono 40 rupii w Kalkucie 
i dwa razy tyle we wschodnim Bengalu. Jeszcze w październiku Suhrawardy łą
czył błaganie rządu Indii o pomoc z apelami do „spekulantów”, by oddali zboże. 
Sekundowali mu bengalscy komuniści (BPKS — Bengal Prantiya Kisan Sabha 
— Związek Chłopski Prowincji Bengal), zresztą z oczywistych przyczyn: Wielką 
Brytanię, jako sojusznika Kraju Socjalizmu, należało wspierać ze wszystkich sił. 
Przy tym poszukiwania „spekulantów” były wymarzonym zastosowaniem walki 
klasowej w praktyce, a ponadto komuniści mogli w ten sposób piętnować z po
parciem władz swych przeciwników politycznych (np. oponenta parlamentarnego 
Suhrawardego Shyama P. Mukherjee — szefa Hindu Mahasabhy — zaangażowa
nego w alternatywny wobec rządowego ruch pomocy głodnym), którzy, obwinia
jąc za tragedię nie „chomikowanie” lecz działania władz, byli jakoby japońską 
„piątą kolumną”. Nie oznaczało to oczywiście jednoznacznego poparcia dla rządu: 
w czasie, gdy „Statesman” bał się opublikować cokolwiek na temat głodu, szpalty 
komunistycznego pisma „People’s War” były wypełnione rysunkami i zdjęciami 
przedstawiającymi ofiary klęski (autorem tych ostatnich był słynny później foto
graf Sunil Janah56). Generalnie trzeba przyznać, że BPKS bardzo aktywnie włączył 
się w pomoc dla poszkodowanych, zyskując tym sobie napływ członków i moc
ną pozycję w powojennych rozgrywkach politycznych; jego agendy zajmujące 
się pomocą głodnym, zwane „Jana Raksha” („Obrona Ludu”) mocno niepoko
iły Brytyjczyków57. Jeszcze aktywniejszy był radykalnie lewicowy ruch kobiecy 
MARS (Mahila Atmarak.sa Samiti — Kobieca Liga Samoobrony), liczący w maju 
1944 r. około 43 500 członkiń. Organizacja ta, działająca nie tylko w miastach, 
organizowała m.in. pomoc żywnościową (głównie dla matek z dziećmi) i „mar

54 Dane za: C. Ó G r á d a, op. cit.
55 R. G. A g r a w a l, Price Control in India since 1947, New Delhi 1956, s. 17–19.
56 Cf. Encyclopedia of Twentieth–Century Photography, t. 1: A–F, New York 2005, s. 821–824 

(hasło: Janah, Sunil).
57 B. B a n d y o p ā d h y ā y a, From Plassey to Partition: A History of Modern India, New Delhi 

2004, s. 431–433; S r i m a n j a r i, op. cit., s. 128–133; S. B h a t t a c h a r y a, Propaganda and Infor
mation in Eastern India 1939–1945: A Necessary Weapon of War, Richmond 2001, s. 56. Ta ostatnia 
praca, oparta na ogromnym materiale źródłowym, jest dziełem wręcz nieodzownym dla badaczy 
schyłkowego okresu Indii Brytyjskich. 
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sze głodowe” mające skłonić rząd do bardziej owocnych działań58. Starała się 
również organizować domy opieki dla migrantek, w tym trudniących się płatną 
miłością, a kobiety zmuszane do nierządu wyrywać z rąk sutenerów. Nie dotrzy
mywała jej kroku AIWC (All India Women’s Conference), grupa kobiet z klasy 
średniej wysuwająca hasła emancypacyjne, która w obliczu głodu organizowała 
pomoc żywnościową dla migrantek, niemniej warto wspomnieć także o jej wy
siłkach. Inicjatywy humanitarne wychodziły także ze strony prawicy bengalskiej 
(np. wspomniany Mukherjee) i kupiectwa (specjalną organizację założyli w tym 
celu Marwarczycy59). Z działających na własną rękę społeczników wymienić trze
ba wielkiego hinduskiego biznesmena i filantropa Ranada Prasada Sahę (utrzy
mywał własnym kosztem 275 garkuchni w interiorze przez osiem miesięcy!) oraz 
Brytyjczyka Johna R. C. Symondsa, którego Bengalski Komitet Pomocy Cywilom 
zaczynał jako organizacja wspomagająca ofiary bombardowań. Ciekawe, że jego 
wysiłki (które docenił potem Wavell, powierzając mu nadzór nad pomocą dla ofiar 
głodu) wspierał nie bengalski rząd, lecz kalkuckie prostytutki, będące w niektó
rych dzielnicach jedynymi wolontariuszkami60. 

W sierpniu „Statesman” (a za nim inne gazety) nie wytrzymał i — nie czując 
już nacisków śmiertelnie chorego Herberta — oskarżył Suhrawardego o oszukiwa
nie ludności a rząd brytyjski o bezczynność; zaczął też publikować (od 22 sierp
nia) reportaże o głodzie, bogato ilustrowane bezcennymi po dziś dzień zdjęciami61. 
Ironią losu jest fakt, że pierwszy artykuł ukazujący skalę klęski pojawił się w me
tropolii wcześniej, niż w Bengalu. Już bowiem 11 sierpnia „Manchester Guardian” 
bił na alarm z powodu „nieopisanie przerażającej sytuacji”62. W istocie działy się 
wówczas, zwłaszcza w interiorze, rzeczy straszne. Ashok Mitra, pracujący przez 
pewien czas przy rozdziale żywności we wsi Munshigunge w dystrykcie Dakka, 
obrazowo opisał widzianych tam ludzi: „wychudzeni ponad wszelkie wyobraże
nie, ich skóra zwisała jak pergamin na szkieletach [...] ich wzrok był niemal prze
zroczysty, w oczach nie było żadnego światła i zajmowało im wiele czasu, nim 
byli w stanie się na czymś skupić”. Szybko pozbył się nadziei, że da się urato
wać tych ludzi i — jak stwierdził — jego jedyną satysfakcją było to, że dzięki 
niemu mogli się najeść przed śmiercią. Mukherjee opisywał przypadek człowieka 

58 T. C h a u d h u r i, Women in Radical Movements in Bengal in the 1940s: The Story of Mahilā 
Ātmarak.sā Samiti (Women’s Self–Defense League), [w:] Faces of the feminine in Ancient, Medieval and 
modern India, red. M. B o s e, Delhi 2000, s. 304–321.

59 Indyjska grupa etniczno–zawodowa, powszechnie kojarzona z najczęstszym w niej zajęciem 
— kupiectwem.

60 T. R a y c h a u d h u r i, Richard Symonds, „The Independent”, 26 lipca 2006; cf. TOP, t. IV, 
s. 969. J. R. C. S y m o n d s  wydał książkę o swoich doświadczeniach indyjskich: In the margins of in
dependence: a relief worker in India and Pakistan (1942–1949), Karachi–Oxford 2001, do której jed
nak nie udało mi się dotrzeć.

61 Vide I. S t e p h e n s, Monsoon Morning, London 1966 (wspomnienia redaktora naczelnego).
62 J. Ve r n o n, Hunger: The Modern History, Cambridge Mass. 2007, s. 148.
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z Midnapuru, który na widok jedzenia zemdlał i zaraz potem umarł. Antyhindusko 
zabarwiona polityka rządu Nazimuddina wydała owoce m.in. w Noakhali, gdzie 
muzułmanie pogrzebali w masowym grobie ciała tysięcy swych zmarłych z głodu 
współwyznawców, rozpoznanych po śladach obrzezania; ciała hinduistów wrzuco
no do rzek i kanałów „na pastwę krabów i krewetek” — przedsmak zajść w tymże 
Noakhali w 1946 r.63 

Ci, którzy mieli jeszcze siłę iść, migrowali masowo do Kalkuty, gdzie jednak 
sytuacja nie była o wiele lepsza. Obok przerażających zdjęć wychudzonych dzieci 
z wzdętymi głowami i brzuchami zachowały się opisy tysięcy żebraków, głównie 
kobiet z dziećmi, wędrujących ulicami Kalkuty i błagających o ryżowy krochmal: 
„Jeśli choć kropla wylała się, gdy był wlewany do ich poobijanych pojemników, 
natychmiast zlizywali ją z podłogi jak koty. Wygłodzenie tak bardzo osłabiło ich 
przewód pokarmowy, że wymiotowali, gdy dawano im coś o bardziej stałej kon
systencji niż krochmal. [...] Niedożywione niemowlęta porzucano przed domami 
kalkuckich rodzin, dzieci sprzedawano w zamian za jedzenie. Powszechnym wido
kiem były trupy spływające rzeką Hugli do Oceanu Indyjskiego. Jeden z dzienni
karzy zauważył ciało dziecka, na pół pożarte, na Cornwallis Street (obecnie Bidhan 
Sarani), jednej z głównych ulic Kalkuty. Mieszkańcy miasta, idąc do pracy, stąpali 
po przypadkowo napotkanych ciałach. We wrześniu na ulicach leżały już setki tru
pów, zwłaszcza kobiet i dzieci, ale rząd nadal nie zamierzał przyznać, jak poważna 
jest sytuacja. [...] W Kalkucie co tydzień umierało 11 000 osób. Szakale i sępy 
miały święto”64. Rząd nie przyznawał, ale za to reagował, i to z niezwykłą jak na 
siebie sprawnością. 31 lipca 1943 specjalny dekret („Bengal Vagrancy Ordinance”) 
upoważnił władze do wyrzucenia z Kalkuty wszystkich niezameldowanych w niej 
Indusów, z czego natychmiast skorzystano, by pozbyć się migrantów. Dekret wyda
no na polecenie świeżo mianowanego wicekróla Archibalda Wavella. Co prawda, 
trzeba też dodać, że właśnie w lipcu pojawiły się relacje prasowe o kalkuckich ban
dach rabusiów żywności, ogólnie jednak — jak pisze Amartya Sen — Bengalczycy 
niekiedy umierali „przed wystawami pełnych jedzenia sklepów”65. Nie doszło do 
zamieszek ani plądrowania na większą skalę, co może dziwić w porównaniu np. 
z rozruchami w Kalkucie w 1946 r. Wbrew części Brytyjczyków, którzy szuka
li powodów tego fenomenu w sferze kultury, istniały dwa istotniejsze czynniki: 
stacjonowanie w Kalkucie silnych oddziałów wojska i apatia biorąca się ze strasz
liwego wycieńczenia, ta sama, której piętnaście lat później doznawali Chińczycy 
w czasach Wielkiego Skoku.

63 T. R o y,  My people, uprooted: A Saga of the Hindus of Eastern Bengal, Kolkata 2002, rozdz. 3 
(cytaty z wersji internetowej: <http://bengalvoice.blogspot.com>, wejście: 22 listopada 2011).

64 K. D u t t a, Calcutta: a cultural and literary story, Delhi 2003, s. 164. Autorka spędziła w mieAutorka spędziła w mie
ście młodość.

65 A. S e n, op. cit., s. 55.
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Czynniki kulturowe odegrały kluczową rolę w innej kwestii. Jak zwykle w po
dobnych wypadkach, pierwszymi ofiarami stali się słabsi: kobiety i dzieci. Te ostat
nie (w skali odwrotnie proporcjonalnej do ich wieku) porzucano bądź sprzedawa
no; żony zmuszane były przez mężów do prostytucji, bądź imały się jej same, gdy 
mąż porzucił je lub wyjechał szukając żywności. Najłatwiejsze było to oczywiście 
w Kalkucie, gdzie — według szacunków — w apogeum głodu przebywało 125 tys. 
migrantek, z czego 30 tys. trudniło się płatną miłoścą66. Tworzyły się także gangi 
handlujące kobietami. W ciągu 1943 r. liczba domów publicznych zwiększyła się 
z 20 tys. do 45 tys.67 Nawiasem mówiąc, do ich najczęstszych klientów należeli 
żołnierze brytyjscy, amerykańscy i induscy, wskutek czego plenił się wśród nich 
syfilis (rząd zareagował szybko, wydając prawo penalizujące „niemoralne prowa
dzenie się” — oczywiście kobiet). Kobiety, podobnie jak dzieci, były od wieków 
główną siłą roboczą. W sytuacji utraty przez chłopów ich poletek (które na ma
sową skalę wyprzedawano, by nie umrzeć z głodu), bądź braku ziarna siewnego, 
stały się niekiedy zbędnymi gębami do żywienia, o ile nie miały majątku, który 
można by sprzedać w celu utrzymania się przy życiu. Trudno oszacować, jak czę
sta była taka postawa — na pewno nie dominująca, ale i nierzadka. Uwarunkowane 
tradycją nierówności w rodzinie odgrywały — co akcentują obecnie badaczki spod 
znaku gender studies — niemałą rolę, choć skądinąd wśród ofiar klęski więcej było 
mężczyzn68.

Wiele bengalskich rodzin stanęło wówczas przed najtrudniejszym wyborem 
w życiu. W opowiadaniu wybitnego pisarza indyjskiego Krishana Chandara „Nie 
mogę umrzeć” niejaki Ulluson, będący w Kalkucie konsulem fikcyjnej „Republiki 
Silorki”, początkowo nie przyjmujący do wiadomości istnienia głodu, spotyka 
pewnego dnia kobietę oferującą na sprzedaż własną córkę za półtorej rupii — 
„mniej niż za porcelanową lalkę”. Zbadawszy sprawę Ulluson raportuje swojemu 
rządowi: „Jak twierdzi mój szofer, dzielnica Sonaguchi (gdzie znajdują się wszyst
kie burdele) zmieniła się w regularny targ niewolników. Setki dziewcząt staje się 
tam codziennie przedmiotem transakcji kupna–sprzedaży. Sprzedają je rodzice, 
kupują — sutenerzy. Zwykła cena to 1,25 rupii. Ale jeśli dziewczyna wygląda na
prawdę dobrze, cena może wzrosnąć do czterech, pięciu, a nawet dziesięciu ru
pii. Ryż kosztuje mniej więcej rupię za funt. Zatem jeśli rodzina sprzeda dwie ze 
swoich córek, będzie mieć ryż na tydzień lub dwa. A przeciętna bengalska rodzina 

66 Źródłem danych jest prominentny komunista bengalski P. C. Joshi, który mógł je nieco zawyżyć 
na potrzeby propagandy, ale co do skali brzmią one wiarygodnie; vide S r i m a n j a r i, op. cit., s. 202.

67 T. C h a u d h u r i, op. cit., s. 313.
68 Na temat przyczyn takiego stanu rzeczy vide K. P i t k ä n e n, Famine mortality in nine teenth 

century Finland: is there a sex bias?, [w:] Famine demography: perspectives from the past and present, 
red. T. D y s o n, C. Ó G r á d a, Oxford 2002, s. 65–92. Autorka pisała wprawdzie o zupełnie innej 
klęsce głodu, ale prezentowane przez nią wyjaśnienia (własne i cudze) w większości dają się odnieść 
również do przypadku bengalskiego. 
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ma więcej niż dwie córki”69. Zwłaszcza sytuacje, w której sprzedającymi były ko
biety, stanowiły niemal koniec świata dla deifikującej macierzyństwo bengalskiej 
mentalności. Suche doniesienia prasowe pogłębiały grozę: „20 października ko
bieta sprzedała swoją córkę w Khulnie za jedyne 15 rupii [inflacja w interiorze 
była daleko wyższa niż w Kalkucie — przyp. T. F.] Ojciec dziewczyny opuścił 
rodzinę w poszukiwaniu jedzenia i nigdy nie powrócił. Pod koniec października 
w Burdwan wystawiono na sprzedaż ledwie trzymiesięczną dziewczynkę za pięć 
rupii, ale do jej sprzedania nie dopuścili mieszkańcy okolicy”70. A był to tylko czu
bek góry lodowej, gdyż znacznie większa liczba transakcji, mających miejsce na 
wsiach, przeszła bez echa. Choć obraz kobiety–potwora, porzucającej lub sprzeda
jącej własnej dzieci, miał się w literaturze utrwalić na zawsze, trzeba pamiętać, że 
w wielu wypadkach prawdziwy był także osąd wybitnej pisarki Eli Sen: „Żarliwie 
pragnęły, by ich potomstwo przeżyło, i dlatego sprzedawały swoje dzieci lub po
rzucały je w »odpowiednich« miejscach, gdzie — jak miały poczucie — ktoś się 
nimi zajmie... Wielka liczba kobiet postradała zmysły z nędzy i niedostatku; za
miast patrzeć, jak ich dzieci umierają w boleści, wolały zakończyć ich cierpienia 
— tak jak zwierzę odbiera życie swym niedołężnym młodym”. Nadinterpretacją 
jest natomiast przeciwstawianie przez nią aktywności kobiet, obierających jako
by świadomie „strategie przetrwania” w postaci migracji i podejmowania się pro
stytucji, apatii żebrzących mężczyzn71. W istocie to mężczyźni, tradycyjnie bar
dziej mobilni, częściej opuszczali domy w poszukiwaniu pracy. Wśród migrantów 
w Kalkucie72 kobiety rzeczywiście stanowiły większość, ale powód jest prosty. 
Podczas gdy ich ojcowie i mężowie (lub eks–mężowie) szukali jak zwykle pracy 
na wsi jako robotnicy rolni, one miały szanse głównie na zostanie służącymi lub 
prostytutkami. W obu wypadkach środowisko miejskie dawało większe szanse po
wodzenia73. 

Również wielu z tych, którzy byli w nieco lepszej sytuacji, zapłaciło za prze
życie bardzo wysoką cenę, często równoznaczną z degradacją do najniższej kate
gorii społecznej. W czasie głodu 260 tys. bengalskich rodzin sprzedało swoje go
spodarstwa, a dalsze 1,3 mln pozbyło się części gruntów, bądź zaciągnęło pod ich 
zastaw dług hipoteczny, na ogół na warunkach zwiastujących spiralę zadłużenia, 

69 M. K e l l e h e r, The Feminization of Famine: Expressions of the Inexpressible?, Durham 1997, 
s. 191. 

70 K. C. G h o s h, op. cit., s. 77. Podobne przykłady w: P. G r e e n o u g h, Prosperity and Misery 
in Modern Bengal, Oxford–New York 1982, s. 285–287. 

71 M. K e l l e h e r, op. cit., s. 190 i 197.
72 Migrantom tym poświęcono całą książkę: T. C. D a s, Bengal Famine (1943) As Revealed in 

a Survey of the Destitutes in Calcutta, Calcutta 1949. Pochodzące z niej cytaty i dane podaję za: 
M. A l i, Women in Famine, [w:] Famine as a Geographical Phenomenon, red. G. H u g o, B. C u r r e y, 
Dordrecht–Boston 1984, s. 125–127. 

73 Choć właśnie w latach wojny kobiety z powrotem (przed wojną wcielono w życie zakaz) do
puszczono do takich zawodów jak np. górnictwo węglowe. 
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z której — wobec gwałtownego powojennego wzrostu kosztów produkcji rolnej 
— nie miały szans się wydobyć. Można dodać, że 75,6% sprzedanych gruntów 
były poletkami mniejszymi niż dwa akry. W szczególnie dotkniętym głodem dys
trykcie Contai w Midnapurze urząd odpowiadający za obrót ziemią był najbardziej 
obleganym budynkiem w okolicy i powszechnie wręczano w nim łapówki za do
puszczenie do transakcji poza kolejką74. Najbardziej poszkodowany był wschodni 
Bengal, gdzie znaczną liczbę drobnych rolników zepchnięto w ten sposób do ka
tegorii połowników bądź bezrolnych robotników najemnych. Ilość Bengalczyków, 
których głód i wojna zmusiły do emigracji, pozbawiły pola i/lub domu, szacuje się 
na 10,8 mln75.

Zmiana na lepsze przyszła dopiero w październiku 1943 r. gdy w Indiach zja
wił się (wyznaczony w czerwcu) następca Linlithgowa, marszałek Wavell. Jego no
minacja nie była decyzją dokonaną w celu zażegnania głodu. Churchillowi chodzi
ło raczej o zainstalowanie w Indiach zwolennika twardego kursu oraz znalezienie 
dla marszałka — skonfliktowanego z premierem i wieloma kolegami — synekury, 
która zmusiłaby go do „zrzucenia munduru”. Równolegle z tą nominacją w Birmie 
powstał projapoński rząd Wolnych Indii kierowany przez Subhasa Chandrę 
Bose’a, ogromnie w Bengalu popularnego. Bose wypowiedział natychmiast wojnę 
Imperium Brytyjskiemu, złożył też szybko („w imieniu Birmy, Tajlandii i Japonii”) 
ofertę dostarczenia żywności dla Bengalu76. Została ona jednak odrzucona jako 
propagandowa77, co jest niezbyt prawdopodobne78. Odrzucono też propozycję ka
nadyjskiego premiera Mackenziego Kinga, który oferował wysłanie pszenicy do 
Bengalu drogą morską; co prawda mogłoby jej być tylko kilkanaście tysięcy ton, 
jednak Churchill z dość niejasnych przyczyn kategorycznie tego zabronił argu
mentując, że zakłóci to dostawy z Kanady do Australii79. Jednocześnie propono
wał Indiom dostawy z tej ostatniej, jednak z przyczyn technicznych (i z powodu 
niezdecydowania rządu brytyjskiego) dostawy te zostały opóźnione o wiele mie
sięcy. Co więcej, aż do kwietnia 1944 r. Churchill nie wspomniał o całej spra
wie Rooseveltowi. Ostatecznie więc głównym zagranicznym donatorem stała się 

74 S r i m a n j a r i, op. cit., s. 169–170.
75 Ibidem, s. 207.
76 TOP, t. IV, s. 273.
77 Jak słusznie zauważył R. S t e v e n s o n  (op. cit., s. 116): „Brytyjczykom bardzo łatwo byłoby 

zdezawuować ofertę Bose’a, gdyby okazała się nieszczera. Gdyby zaś okazała się szczera, efekt pro
pagandowy można było zneutralizować powierzając dostarczenie żywności organizacjom neutralnym, 
np. Czerwonemu Krzyżowi. Brytyjczycy jednak zwyczajnie nie chcieli żadnej pomocy z zagranicy”.

78 Tylko z niedalekich francuskich Indochin w samym 1943 r. Japończycy pozyskali ponad milion 
ton ryżu, z czego jedynie ok. dwóch trzecich trafiło na Wyspy Japońskie, reszta zaś do żołnierzy oraz 
krajów podbitych i satelickich. Cesarstwo, które intensyfikowało wówczas wysiłki, by trafić do serc 
Azjatów, mogłoby przeznaczyć część tych zapasów dla Bengalu; vide L. S o b o l e w s k i, Indochiny 
Francuskie w polityce Japonii w latach 1940–1945, Warszawa 2011, s. 267–272.

79 TOP, t. IV, s. 470–471 i 486.
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Irlandia, której parlament, za namową premiera de Valery, wyasygnował na ten cel 
100 tys. funtów80. Pieniądze te, przekazane do Bengalu via Irlandzki Czerwony 
Krzyż, miały się bardzo przydać w organizowaniu pomocy, podobnie jak datki 
przeraźliwie wszak biednego rządu Chin Czang Kaj–szeka oraz prywatnych ofia
rodawców z Wysp i USA. Natomiast Wavell za namową Amery’ego (acz ten żądał 
przy okazji zbadania, „czy zrobiono, co się dało, by dotrzeć do zachomikowanej 
żywności”81) zaczął rządy od złożenia wizyty w Bengalu. Zdjęcia z tej wizyty mia
ły rychło obiec świat anglosaski.

„29 października [1943]. Wróciłem z trzydniowego pobytu w Kalkucie — no
tował w diariuszu nowy wicekról — chodziłem po mieście w nocy, by zobaczyć, 
w jakich warunkach śpią migranci, i w dzień, żeby sprawdzić, jak ich karmią; po
nadto spędziłem jeden dzień w dystrykcie Contai w Midnapurze, który uważa się 
za jeden z najbardziej dotkniętych głodem obszarów. Wszystko w dużej mierze 
przedstawia się tak, jak sobie to wyobrażałem z przeczytanych i usłyszanych re
lacji — ocean rozpaczy i cierpienia; obraz nie tak makabryczny, jak to przedsta
wiają organy prasowe [Partii] Kongresu, ale dość ponury, bym bardzo się dziwił 
rządowemu samozadowoleniu. Nie sądzę, by ktokolwiek naprawdę orientował się 
w całej sytuacji albo w tym, co ma miejsce na bardziej oddalonych [od Kalkuty] 
obszarach, ale z pewnością trzeba spojrzeć prawdzie w oczy albo wszystko zupeł
nie wymknie się spod kontroli”82. 

Do spoglądania prawdzie w oczy niezbyt nadawał się gubernator Bengalu. Po 
śmierci Herberta został nim bowiem Rutherford, święcie przekonany, że przyczyną 
głodu jest „chomikowanie” oraz (bardziej już sensownie) „nieudolność bengalskie
go rządu”. Z tym ostatnim wicekról się zgadzał — wstrząśnięty m.in. żądaniami 
Suhrawardego, by dystrybucję żywności w Kalkucie prowadziły wyłącznie kon
trolowane przezeń sklepy — i w pierwszym odruchu, występując „przeciw wła
snym zasadom” (sprzeciwiającym się dławieniu induskiej samorządności) zapro
ponował Rutherfordowi przejęcie całej władzy w prowincji na podstawie artykułu 
93. Gubernator jednak bał się tak wielkiej odpowiedzialności, a i Amery słusznie 
zauważył, że w czasie klęski, za którą powszechnie winiono obce władze, obalanie 
demokratycznego rządu w Bengalu to kiepski pomysł. Wavell, choć nieskory do 
współpracy gabinet Nazimuddina oceniał raczej źle, dał się przekonać. W rezul
tacie, choć administrację bengalską (sięgającą zresztą w miarę efektywnie niemal 
wyłącznie do miast) eks–marszałek charakteryzował słowami „apatia, niewydaj
ność i brak poczucia obowiązku wobec obywateli”, ordynował na jej niesprawność 
inne remedium: „trzeba nam nowego gubernatora i kilku nowych ludzi w elicie 

80 Ibidem, s. 486. Trudno powiedzieć, czy miało to w tym wypadku znaczenie, niemniej warto 
zwrócić uwagę, że de Valera był w swoim czasie przyjacielem Bose’a.

81 Ibidem, s. 402.
82 A. Wa v e l l, The Viceroy’s Journal, London 1973, s. 37.
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władzy [on the top]; ale jak ożywić trupa bengalskiej administracji? To zadanie 
tylko dla orłów”83.

Na razie jednak wicekról zajął się tym, co mógł zrobić od razu. Poza oficjal
nym ogłoszeniem stanu głodu i podjęciem pewnych kroków administracyjnych 
(„policji wreszcie nakazano posprzątać trupy z ulic”84) napisał natychmiast do 
Churchilla błagając o jak najszybsze dostawy. Premier na telegramy nie odpowie
dział, w kuluarach wyrażał za to coraz dalej idące wątpliwości co do nominacji 
Wavella. Jednak eks–marszałka bronił nierzadko Amery, nie szczędzący mu też 
słów uznania w Izbie Gmin. Ta ostatnia na dobre przejęła się sytuacją z początkiem 
października; odtąd niemal co tydzień bombardowano ministra interpelacjami do
tyczącymi głodu w Indiach. Amery znalazł się w sytuacji podwójnie niekomforto
wej: niezadowolony z decyzji własnego rządu, musiał na forum publicznym świecić 
oczami za zwierzchników zapewniając, że rząd brytyjski i indyjski robią wszystko, 
co się da. Co gorsza, musiał też tonować radykalne skrzydło własnej partii, którego 
członkowie pozwalali sobie na rozjuszające laburzystów (i Indusów) wypowiedzi 
w rodzaju: „Może już czas, by Indusi w ramach walki z głodem przestali modlić 
się do krów, a zaczęli je zjadać?”85

Wszystkie te problemy unaoczniły się wyraźnie podczas wielkiej debaty par
lamentarnej 4 listopada 1943, której najważniejsze elementy warto streścić, gdyż 
pokazuje ona, jak całą sprawę widzieli reprezentanci głównych ugrupowań po
litycznych. Amery w wielkiej i niekonkretnej mowie o głodzie nie odmówił so
bie zbesztania Fazlula Huqa, który „nieprzygotowany do podjęcia jakichkolwiek 
wspólnych działań twierdził [pod koniec 1942 r. — T. F.], że Bengal, byle mógł 
sam zajmować się własnymi sprawami, da sobie radę [...] lecz niestety optymizm 
pana Huqa w ciągu kilku tygodni okazał się całkiem bezpodstawny”86. Orbitujący 
ku torysom eks–minister wojny Israel Hore–Belisha obwinił o głód Gandhiego 
(sic!) gdyż za sprawą propagowanego przezeń nacjonalizmu „mimo prymitywnych 
metod upraw [...] wszelkimi sposobami stawia się opór jakimkolwiek projektom 
modernizacji. Słowem, mamy do czynienia z prymitywnymi instynktami prymi
tywnych ludzi”, nieświadomych, że czeka ich świetlana przyszłość, gdyż „w ciągu 
trzech lat, jakie upłynęły od rozpoczęcia wojny, dług zagraniczny Indii uległ re
dukcji niemal do zera”87. Torysi bronili się też podnosząc kwestię przeludnienia 
w Indiach. Laburzysta William Cove stwierdził — nie bez racji — że rządząca 
partia próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność maltuzjańskimi mantrami, a słu
chając jej posłów można by mniemać, że wicekrólestwu pomóc może wyłącznie 

83 Ibidem, s. 39.
84 K. D u t t a, op. cit., s. 164. W samym tylko październiku naliczono tam 3363 zwłoki (K. C. G h o s h, 

op. cit., s. 119–120).
85 HANSARD, t. CCCXCIII, s. 352.
86 Ibidem, s. 905–906.
87 Ibidem, s. 911–919.
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kontrola urodzeń88. Jeden z nielicznych w tym gronie ekspertów od Indii, liberalny 
poseł George Schuster, przypomniał trzeźwo: „jeśli jakiemukolwiek krajowi grozi 
niedobór żywności, nie da się nakłonić rolników, by z chęcią oddali swe zapasy 
dla mieszkańców wielkich miast. Jaki sens ma oskarżanie bengalskiego wieśnia
ka? Nawet u nas jajka i inne produkty żywnościowe gdzieś znikają”. Dodał przy 
tym, że przed obwinianiem o całe zło rządu bengalskiego — tendencja ta istotnie 
miała miejsce tak przedtem, jak potem — wypada się zastanowić, gdzie był rząd 
Indii (a zwłaszcza stojący na jego czele wicekról), na którego żądanie inne prowin
cje powinny były zorganizować pomoc. Wreszcie poruszył kwestię będącą dotąd 
w dyskusjach tematem tabu — odpowiedzialności samej Izby Gmin, przypomi
nając, że to minister ds. Indii i Birmy powinien informować na bieżąco posłów 
o sytuacji na obszarze, za który odpowiada89. Ośmieleni tym laburzyści ruszyli 
do ataku, przytaczając wypowiedzi Amery’ego ze stycznia — w których mini
ster sugerował, że Indiom nie grozi żaden poważny głód — i mieszając z błotem 
„Wielkiego Imperialistę”90. W ten sposób debata, skierowana w stronę moralnego 
potępienia bądź wychwalania polityki brytyjskiej wobec Indii, rozmyła się całko
wicie. 

Nie odbiera to słuszności krytyce postępowania Amery’ego. Dwa tygodnie 
przed debatą zgłosił się do niego osobisty reprezentant Roosevelta w Indiach, 
William Philips, z pytaniem, czy USA mogą coś zrobić dla złagodzenia klęski ben
galskiej, na co otrzymał odpowiedź, że „w obecnych warunkach” raczej nie (sic!). 
Choć Philips działał de facto na własną rękę, próbując zaktywizować w ten sposób 
własnych zwierzchników (prezydent odmówił jego prośbom o pomoc dla Bengalu 
już 9 września), reakcja brytyjska jest znacząca: ważne, żeby nikt nie wtrącał się 
w wewnętrzne sprawy Albionu. Wysocy urzędnicy amerykańscy wręcz przestrze
gali swych kolegów przed angażowaniem się w prywatne inicjatywy pomocowe 
dla Indii91. Nie ulega wątpliwości, że (obok trudności transportowych) podobne 
czynniki zaważyły na wspomnianej odmowie Roosevelta.

Na szczęście dla Bengalu działania Wavella były bardziej konkretne. Na jego 
żądanie rząd Indii przejął odpowiedzialność za żywienie Kalkuty zasobami cen
tralnych prowincji, co pozwoliło na skierowanie dostaw do interioru. Natomiast 
opór pracowników spowodował, że dopiero w styczniu udało się wprowadzić 
racjonowanie żywności dla kalkuckich robotników (przyzwyczajeni do życia na 
wysokim poziomie występowali czasem o dodatkowe przydziały „dla zwierząt 
domowych”). Część fabryk, ku zgrozie Londynu, przestawiono z produkcji mi

88 Ibidem, s. 946.
89 Ibidem, s. 936–945.
90 Ibidem, s. 970.
91 K. C l y m e r, Quest for Freedom: The United States and India’s Independence, New York 1995, 
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litarnej na cywilną, by zwiększyć podaż dóbr konsumpcyjnych92. Udało się na
wet — ale dopiero po demonstracjach organizacji kobiecych — ograniczyć nieco 
potężne ilości mięsa, wysyłane na front asamski, a potem birmański, dla żołnierzy 
anglosaskich (do Asamu wędrowało go 2 tys. funtów dziennie). Z powodu zarzy
nania tysięcy krów na steki dla Tommies i Yankees, ceny mleka były tak wysokie, 
że brakowało go dla dzieci. Wavella poniewczasie wsparł Auchinleck, który do
strzegł, że głód w Bengalu wywiera fatalny wpływ na morale stacjonujących tam 
wojsk (zwłaszcza — choć nie tylko — induskich), źle znoszących świadomość, że 
ludność, którą mają bronić, ginie za ich sprawą z głodu93. Nienajlepsze były też, 
rzecz jasna, nastroje żołnierzy bengalskich w armii indyjskiej. „Sami zniesiemy 
każdy trud, ale nie możemy znieść cierpienia naszych rodzin” — deklarowali94. 
Wreszcie stan prowincji budził obawy co do jej przydatności jako bazy wypadowej 
w planowanej ofensywie na Birmę (doszło do niej na początku 1944 r.). Na rozkaz 
Auchinlecka kilkanaście tysięcy żołnierzy włączyło się — znów wbrew protestom 
rządu w Londynie — w dystrybucję żywności w bengalskim interiorze95. Było to 
tym potrzebniejsze, że poza miastami administracja lokalna nie tyle uległa rozkła
dowi, co — w europejskim rozumieniu — nie istniała. „W Bengalu [...] rząd nie 
dysponował [...] żadną efektywną machiną administracyjną (z wyjątkiem policji) 
która łączyłaby wieś na przykład z władzami dystryktu”. Co zaś do owej policji, 
„jedynym funkcjonariuszem [rządowym] w bengalskiej wsi jest lokalny chowki
dar [strażnik] wykonujący czynności policyjne — słabo opłacany i zwykle niepi
śmienny96. Z niemałym udziałem specjalistów wojskowych w ciągu roku (listopad 
1943 — listopad 1944 r.) utworzono 582 nowe szpitale, 195 „mobilnych jednostek 
medycznych” przemieszczających się po interiorze oraz 1352 przychodnie wiej
skie97. Przy okazji wydano „Ustawę o pracy przymusowej”; pod tym nie najszczę
śliwszym tytułem kryło się nałożenie na chłopów obowiązku umacniania wałów 
w przypadku groźby powodzi98. Pokazuje to, że starano się myśleć przyszłościowo 
i — obok skutków — likwidować też przyczyny katastrofy. Bardziej kontrower

92 A. M. Wa i n w r i g h t, Inheritance of Empire: Britain, India, and the Balance of Power in Asia, 
1938–1955, Westport–London 1994, s. 46.

93 B. Z a c h a r i a h, Nehru, London 2004, s. 120.
94 Cyt. za: G. S i n g h, The anatomy of dissent in the military of colonial India during the First and 

Second World Wars, „Edinburgh Papers in South Asian Studies”, t. XX, 2006, s. 10.
95 Cf. T. K. D u t t, Hungry Bengal, Lahore 1944, s. 141–142 (korzystano z wersji internetowej: 

<http://www.archive.org/details/hungrybengal035482mbp>; wejście: 22 listopada 2011). Ze względu 
na relatywną bliskość opisywanych wydarzeń pracę tę warto polecić.

96 H. K n i g h t, op. cit., s. 71. Drugą z tych wypowiedzi autor ujął w cudzysłów, źródła cytatu 
jednak nie podał.

97 S. B h a t t a c h a r y a, op. cit., s. 90. 
98 J. G a d d a m, Reclaiming the Bhal: Women and the politics of water in rural Gujarat, niepubli

kowana praca doktorska obroniona na Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1989, s. 50–51, wersja 
internetowa: <http://ir.lib.sfu.ca/bitstream/1892/7967/1/b1741684x.pdf> (wejście: 22 listopada 2011). 
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syjny był rozkaz Wavella, by usunąć z Kalkuty wszystkich migrantów do „obozów 
przejściowych”. Umieszczono tam około 40 tys. ludzi, nierzadko setki kilometrów 
od ich rodzinnych okolic, a panujące w nich warunki doczekały się swojej własnej 
czarnej legendy99.

Do lata 1944 r. udało się z grubsza opanować klęskę. Przyczyniły się do tego 
dobre zbiory, jednak wobec braku ziarna siewnego kwestią kluczową był import 
zboża; w ostatnim kwartale 1943 r. sprowadzono go zaledwie 276 tys. ton100. Jak 
rozpaczliwą walkę trzeba było o nie stoczyć z Londynem i jakie trudności napoty
kano, pokazują fragmenty z dziennika Wavella: 

10 marca [1944]. Trzeciego marca wysłałem do domu [tzn. na Wyspy] kolej
ny telegram i mocniej zaakcentowałem natychmiastową potrzebę importu101. 
Przekazałem też ofertę dowódcy wojsk [Auchinlecka] i M. B. [Mountbattena102], 
którzy są gotowi zrezygnować z części importu materiałów o przeznaczeniu mi
litarnym na rzecz żywności. Ponieważ jednak to nie wystarczy, zaproponowałem, 
by za pośrednictwem M. B. skłonić do tego samego Amerykanów. Amery i pre
mier przysłali mi natychmiast dwa telegramy, że pod żadnym pozorem mam nie 
zwracać się do Amerykanów, póki sprawa nie zostanie dogłębniej rozważona na 
posiedzeniu rządu.

11 marca [1944] Jak na razie jedyna reakcja rządu JKM na moje telegramy o im
porcie żywności to sugestia, bym zaczął eksportować 25 000 ton zbóż miesięcz
nie na Cejlon, a za to za kilka miesięcy przyślą mi podobne ilości mąki i psze
nicy. Dostali krótką i dosadną replikę. Naprawdę myślę, że oni w tym Whitehall 
oszaleli. Albo nigdy nie fatygują się, by czytać cudze telegramy.

24 marca [1944] Kolejny telegram o żywności po kolejnym posiedzeniu rządu. 
Teraz proponują mi ćwierć miliona ton w ciągu 1944 r. i znowu sugerują eksport 
150 000 ton ryżu w zamian za 150 000 ton pszenicy. Amery sugeruje mi nawet, 
bym ogłosił, że import pszenicy wyniesie 400 000 ton i po cichu wyeksportował 
w międzyczasie 150 000 ton ryżu; z pewnością nie zrobię czegoś tak nieuczciwe
go i głupiego. Ani mi się śni zostawiać rząd JKM w przekonaniu, że wysyłając 
250 000 ton rozwiążą problemy Indii z żywnością na 1944 r. skoro powtarzam im 
w kółko, że milion ton to minimum. Być może powinienem zrezygnować i niech 

99 F. C. T h o m a s, Calcutta poor: Elegies on a City above Pretense, New York 1997, s. 38 (godna 
polecenia publikacja z zakresu historii społecznej).

100 Famine Inquiry, s. 54.
101 Podobnymi telegramami Wavell bombardował Whitehall od jesieni. W jednym z nich (9 lute

go) padły słynne słowa: „Głód w Bengalu był jedną z największych katastrof, jaka kiedykolwiek do
tknęła ludzi pod brytyjskim panowaniem, i nie da się oszacować, jakie szkody wyrządził on naszej 
reputacji tutaj, zarówno wśród Indusów, jak i obcokrajowców. [...] Niech rząd zawierzy opiniom czło
wieka, którego wyznaczyli, by radził im w sprawach indyjskich — lub zastąpi go kim innym”. Cyt. za: 
A. Wa v e l l, op. cit., s. 54–55.

102 Wówczas dowódcy sił alianckich w Azji Południowo–Wschodniej.
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sami próbują poradzić sobie z tą sytuacją. W dodatku odmawiają zwrócenia się 
do Amerykanów po dostawy.

14/15 kwietnia [1944] Eksplozja w dokach w Bombaju [...] dwa doki wyłączone 
z użytku, sporo statków i 50 000 ton żywności przepadło. 

26 kwietnia [1944] Posiedzenie rządu [brytyjskiego, na temat importu] 6 kwiet
nia doszło, według Rowlandsa [doradca Wavella, przybyły właśnie z Londynu], 
do wniosku, że możliwości są trzy: a) zapewnić dostawy, b) poprosić o nie 
Amerykanów, c) kazać wicekrólowi, by skoncentrował się na potrzebach armii, 
a Indusów, jeśli trzeba będzie, zostawił na śmierć głodową103. Zastanawiam się, 
co zaszło od tamtej pory. Sądzę, że przyjęliby możliwość c), gdyby mieli jakąkol
wiek nadzieję, że wicekról zgodzi się wcielić ją w życie. Premier żałuje pewnie, 
że w ogóle mnie wyznaczył104.

Żałował istotnie. Na obronę tej części gabinetu, która popierała go do końca 
stwierdzić należy, że wielu ministrów było wręcz groteskowo nieświadomych skali 
katastrofy, nie dając (bądź nie chcąc dawać) wiary doniesieniom wicekróla, w któ
rych widziano objaw histerii. Na przykład lord Leathers, minister transportu wo
jennego, na tak gorzko komentowanym przez Wavella posiedzeniu rządu z 20 mar
ca twierdził najzupełniej poważnie, że „statystycznie rzecz biorąc w Indiach jest 
nadwyżka żywności” (o owych statystykach będzie jeszcze mowa), a import 
zbóż jest niezbędny tylko „ze względu na czynniki psychologiczne”, toteż można 
go spokojnie ograniczyć do 200 tys. ton105. Jak pokazuje przykład Auchinlecka 
i Mountbattena, odwiedzenie dotkniętych klęską terenów szybko weryfikowało 
takie rojenia. Połączony nacisk Wavella i — w jakiejś mierze — Amery’ego prze
konał część ministrów, jednak istniały również dwa inne powody, dla których osta
tecznie rząd zobowiązał Churchilla do poproszenia Roosevelta o dostawy. Otóż 
w Londynie pojawili się reprezentanci Indii w gabinecie wojennym — filobry
tyjski muzułmanin Firoz Khan Noon oraz maharadża Kaszmiru — którzy walnie 
wsparli Amery’ego na posiedzeniu rządu wyjaśniając dosadnie, że brak żywności 
w Indiach nie jest żadnym wymysłem106. Jednak szalę przeważyła chyba wspo
mniana eksplozja w bombajskim porcie, w której przepadło — należy to podkre
ślić — 20% obiecanych Indiom rocznych dostaw żywności. Wydarzenie to zapew
niało również Churchillowi wygodne alibi wobec prezydenta USA, który w innym 
wypadku mógłby — w swoim stylu — zadać przywódcy „imperialistycznego” 
Imperium Brytyjskiego pytanie, czemu tak długo zwlekało ono z wystosowaniem 
formalnej prośby.

103 Warto zapoznać się z ujęciem tych trzech możliwości w języku ich autorów: cf. memorandum 
Amery’ego z 21 kwietnia, CAB 66/49/16. 

104 A. Wa v e l l, op. cit., s. 57, 60, 65, 68.
105 CAB 65/41/36.
106 Ibidem, 65/42/13.
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Ową prośbę, przedłożoną w liście do Roosevelta z 28 kwietnia, Amerykanin 
odrzucił półtora miesiąca później. Powołał się przy tym na negatywną opinię swo
ich szefów sztabów, dotyczącą wydajności posiadanych środków transportu107. 
Niewykluczone, że prośba ta mogła doczekać się realizacji, gdyby padła przed kon
ferencją teherańską — także dlatego, że w amerykańskiej prasie wokół całej spra
wy rozpętała się wówczas burza, która w dużej mierze ucichła wiosną pod wpły
wem wieści o działaniach Wavella108. W atmosferze irytacji rząd brytyjski wpadł 
na pomysł dość makiaweliczny — odwołał się do dawnych sugestii Auchinlecka 
i Mountbattena, by zmniejszyć dostawy materiałów wojskowych w celu zwolnie
nia miejsca na żywność na statkach płynących do Indii. Posunięcie to wiązałoby się 
z redukcją armii indyjskiej, ale też ze zmniejszeniem zaopatrzenia dla oddziałów 
chińsko–amerykańskich gen. Josepha Stilwella, walczących obok niej w Birmie, 
wyszkolonych i żywionych w dużej mierze na koszt podatnika brytyjskiego. Kryła 
się w tym czytelna myśl: skoro Churchill nie mógł uzyskać w Białym Domu obiet
nic dostaw, nie ma powodu, by z Wysp dostawy takie wysyłano amerykańskie
mu generałowi, który bez nich musiałby żądać pomocy z własnego kraju lub się 
wycofać. Propozycja ta miała dwa dodatkowe podteksty: po pierwsze wyrażała 
obsesję Churchilla przekonanego, że armia indyjska pragnie wbić Brytyjczykom 
nóż w plecy, a po drugie — arogancja i kiepskie zdolności dowódcze Stilwella bu
dziły niechęć w Whitehall, a u dowódców brytyjskich w Birmie wręcz nienawiść. 
Niemniej pomysł ten pokazuje, że przyjęty przez część historyków pogląd, jako
by brak dostaw żywności dla Bengalu był skutkiem wyłącznie ponoszenia przez 
Imperium nieustannego wysiłku militarnego, jest nie do utrzymania. Wavell sko
mentował zawierający te propozycje telegram Amery’ego konstatacją, że zamiast 
żywności proponuje mu się redukcję armii, „jakby to mogło coś pomóc”. Wielka 
Brytania, przy współudziale dominiów i mniejszych krajów europejskich, co mie

107 List Churchilla w: Churchill&Roosevelt: The Complete Correspondence, vol. III: Alliance 
Declining (February 1944 — April 1945), wyd. W. F. K i m b a l l, Princeton 1984, dok. C–665, s. 117. 
Odpowiedź Roosevelta: ibidem, dok. R–548, s. 155. Premier podawał w liście liczbę 700 tys. zmar
łych z głodu. 

108 W idealnej sprzeczności z faktami pozostaje twierdzenie J. P o l i t a  (Pod wiatr. Czang Kaj–
szek 1887–1975, Kraków 2008, s. 455) o klęsce bengalskiej, mówiące, że „nikt z tego powodu nie 
oskarżał brytyjskiego rządu; amerykańska prasa nie napisała o głodzie ani słowa”. W rzeczywistości 
zajęła się ona sprawą dwa tygodnie po tym, jak zrobiły to gazety kalkuckie; pierwszym o niej artyku
łem był reportaż z „Newsweeka” z 4 września 1943. „Time” grzmiał, że cała sprawa pokazuje, iż 
„rządy brytyjskie w Indiach zawiodły” i wzywał do pomocy charytatywnej. „Christian Century” 
oskarżał rządy Churchilla i Roosevelta o ukrywanie prawdy. Dla „Amerasii” głównym czarnym cha
rakterem był Amery, zaś dla „The Nation” Linlithgow, winien „zaniedbania nawet najbardziej elemen
tarnych kroków w walce z głodem”. W odczuciu „New Republic” lepiej od niego sprawdziliby się sa
mi Indusi „gdyby niemal wszyscy z ich najlepszych przywódców nie siedzieli w więzieniach”. 
O sprawie pisały również m.in. „New York Times” i „Life”. Cf. K. C l y m e r, op. cit., s. 184–186, oraz 
M. S. Ve n k a t a r a m a n i, Bengal Famine of 1943: the American Response, New Delhi 1972, passim, 
np. s. 37.
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siąc dostarczała wówczas do kilkunastomilionowej Grecji 35 tys. ton zbóż, tzn. 
znacznie więcej, niż oferowano Wavellowi dla Indii, w których wsparcia wymagał 
nie tylko Bengal109. Odnotować należy, że wspomniany już Leathers, nieźle zo
rientowany w temacie, oceniał (latem 1943 r. kiedy sytuacja zaopatrzeniowa była 
wszak gorsza), że Wyspy mogą sobie pozwolić na eksportowanie w ramach pomo
cy humanitarnej (ogólnie, nie tylko do Indii) 70 tys. ton miesięcznie110. Ostatecznie 
rząd uchwalił dwukrotne powiększenie dostaw dla Indii z możliwością renego
cjowania tej ilości (w górę) jesienią. Odtąd żywność zaczęła napływać na sub
kontynent w miarę regularnie. „Są postępy — radował się wicekról — Rząd JKM 
twierdził, że nie ma możliwości zrobienia czegokolwiek, a mnie udało się wyrwać 
[tzn. otrzymać obietnice dostaw] już 450 000 ton”. Co o tym myślał Churchill, 
świadczy jego nieco późniejszy telegram do Wavella, pytający „dlaczego Gandhi 
jeszcze nie umarł”111, skoro skala głodu jest tak ogromna. „Ale na telegramy doty
czące żywności nigdy nie odpowiedział” — pisał eks–marszałek czytając te „irytu
jące” wynurzenia premiera. Resentymenty Indusów najlepiej bodaj ujął w jednym 
z opowiadań Krishan Chandar, którego umierający z głodu bohater widzi hurraop
tymistyczne tytuły gazet: „Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie: oto narodził 
się nowy świat!”112. 

W istocie premierowi zabrakło poczucia obowiązku wobec nieanglosaskich 
poddanych JKM. Oburzał się, że Indusi „nic nie robią, by wesprzeć nas w wojnie” 
(jeśli „niczym” można nazwać dwumilionową armię indyjską walczącą u boku 
aliantów), nie przyszło mu jednak do głowy, że nikt ich nie zapytał, czy chcą na 
tę wojnę iść. Ciągłe błagania Wavella o dostarczenie żywności (obok jego sto
sunku do kwestii niepodległości Indii) szybko uczyniły stosunek sir Winstona do 
swego nominata wręcz wrogim, zwłaszcza gdy rząd zaczął dawać im posłuch. 
Druga połowa tego roku przyniosła m.in. wypowiedź premiera, że Wavell jest 
„najgorszym wicekrólem [the greatest failure as a Viceroy], jakiego kiedykolwiek 
mieliśmy!”113 Rekord nieuczciwości intelektualnej Churchill pobił chyba na Boże 
Narodzenie 1944 r., sarkając na wicekróla jako odpowiedzialnego — z powodu 
żądanych przezeń dostaw zbóż — za wysoki dług zagraniczny Wielkiej Brytanii 
(sic!). Odpowiedzialność tę Wavell ponosił, zdaniem premiera, oczywiście świa
domie, jako „winien zdrady narodu dla zyskania u Indusów wykrętnych fawo
rów”114. Wyprzedaż interesów brytyjskich na rzecz induskich Churchill zarzucał 

109 P. P a p a s t r a t i s, British policy towards Greece during the Second World War 1941–1944, 
New York 1984, s. 118.

110 K. S m i t h, op. cit., s. 158. 
111 A. Wa v e l l, op. cit., s. 76.
112 Cyt. za: M. K e l l e h e r, op. cit., s. 174.
113 W. R. L o u i s, In the name of God, go!: Leo Amery and the British Empire in the age of 

Churchill, New York 1992, s. 174.
114 Ibidem, s. 175.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



798 TOMASZ FLASIŃSKI

też Linlithgowowi i Amery’emu (ten ostatni musiał w pewnym momencie zagrozić 
dymisją, by powstrzymać pryncypała od usunięcia Wavella). W kontekście tych 
— i wszystkich poprzednich — wypowiedzi oraz działań Churchilla szczególne
go wyrazu nabiera fakt, że w nagrodzonej Noblem „Drugiej wojnie światowej” 
w żadnym z sześciu tomów nie wspomina on o głodzie w Bengalu, pozwala sobie 
za to na uwagę o treści: „Żadna część populacji na świecie nie była tak skutecznie 
chroniona przed niebezpieczeństwami i okropnościami wojny światowej, jak było 
to w przypadku narodu Hindustanu. Ludność Indii została przeniesiona ponad wal
kami na ramionach naszej małej wyspy”115. 

Nie gorsze było samopoczucie rządu bengalskiego. Z oficjalnej biografii 
Suhrawardego autorstwa jego kuzynki można się dowiedzieć, że to on zażegnał 
klęskę, odbierając ryż „spekulantom i czarnorynkowym kupcom, głównie hindu
istom”, a oskarżenia pod jego adresem to hinduska propaganda mająca stworzyć 
czarną legendę Ligi Muzułmańskiej116. Hinduscy spekulanci obficie zaludnili też 
karty literackich wyobrażeń na temat głodu, będąc niemal zawsze najczarniejszymi 
charakterami, jak ohydny sir Abalabandhu, właściciel firmy „Tani Ryż Ltd.” dla 
którego bengalska tragedia jest okazją, by wykorzystywać i poniżać seksualnie 
upodlone nędzą kobiety117. W istnienie rzesz spekulantów uwierzył nawet Nehru, 
może dlatego, że spędziwszy cały okres głodu w więzieniu znał sprawę tylko z re
lacji. „W niepodległych Indiach — ogłosił rychło — takich czarnorynkowych han
dlarzy powywiesza się na latarniach”118. Z pewnością jednak nie byli oni tak liczną 
grupą, jak się przedstawia, choć nie można przeczyć, że istnieli i działali119.Także 
problem „chomikowania” nie ogranicza się do nich. Celniej od Brytyjczyków uj
mował go chyba wybitny biznesmen i ekonomista z Bombaju, Purushottam Das 
Thakurdas: „Stereotyp o chomikowaniu, który rozwijają rządowi oficjele z Indii 
i z Anglii, powstał z nieświadomości, że niewiele z dostępnych indyjskiemu rządo
wi statystyk zasługuje na zaufanie. Nikt tu nie broni praktyki ukrywania zboża dla 
zarobku, ale co do zwykłego człowieka, który zostawia sobie to, co zebrał z pola 
— postawiłbym tezę, że właśnie niewprowadzanie na rynek bez potrzeby całości 
plonów ratowało dotąd (tzn. przez ostatnie kilkadziesiąt lat) sytuację”120.

115 W. S. C h u r c h i l l, Druga wojna światowa, t. IV, ks. 1, przeł. E. K a t k o w s k a, Gdańsk 1995, 
s. 207.

116 S. S u h r a w a r d y  I k r a m u l l a h, op. cit., s. 44.
117 M. K e l l e h e r, op. cit., s. 199–200. Sir Abalabandhu jest bohaterem najsłynniejszej z powieści 

o głodzie: B. B h a t t a c h a r y a, Tak wiele jest głodów!, przeł. K. T a r n o w s k a, Warszawa 1952. 
118 F. M o r a e s, Jawaharlal Nehru: A Biography, New York 1956, s. 323.
119 Potwierdza to np. ostatni brytyjski gubernator Bengalu R. Burrows, który w 1946 r. odwiedza

jąc jedną z wiosek w dystrykcie Noakhali doszedł do wniosku, że „wielu właścicieli sklepów podczas 
głodu w 1943 r. zbiło kosztem muzułmańskiego chłopstwa fortunę” (TOP, t. IX, The fixing a Time 
Limit, London 1980, s. 301).

120 R. S t e v e n s o n, op. cit., s. 164.
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Z drugiej strony nie sposób nie dostrzec, że podłożem problemów wsi ben
galskiej była m.in. struktura własności ziemi, a ten wniosek prowadzi prosto do 
analizy klasowej. W 1946 r. większość bengalskich wsi ogarnął ruch Tebhaga, 
czyli „dwóch trzecich”, gdyż taką właśnie część plonów chcieli pozostawić dla 
siebie drobni dzierżawcy. Potężne strajki chłopskie, często prowadzące do rozle
wu krwi (choc bardziej przez tłumiącą je policję), w dużej mierze zorganizował 
BPKS i zwłaszcza MARS, ale postulaty wieśniaków dalekie były od rewolucyjne
go radykalizmu. Ruch jednak szybko się wypalił, częściowo ustępując przed siłą, 
częściowo zaś wobec nadziei, że żądania dzierżawców spełnią się w niepodległych 
Indiach i Pakistanie. Poza tym we wschodnim Bengalu, gdzie z racji struktury wła
sności ziemi parcie do zmian było najsilniejsze, Lidze udało się podłączyć „klaso
wą” niechęć chłopów z hasłem walki o muzułmańskie państwo przeciw obszarni
kom–hinduistom. Rychło dzierżawców spotkał srogi zawód121.

*

Trudno powiedzieć — problemy z tym miała już komisja badająca przyczyny 
tragedii — którzy ze zmarłych stracili życie z głodu, którzy zaś wskutek szaleją
cych dłużej od niego epidemii. Te ostatnie (zwłaszcza cholera i malaria, ale także 
tyfus, dyzenteria i inne) według ostrożnych szacunków podwoiły liczbę ofiar122. 
Trudno też stwierdzić, ile osób łącznie zmarło, w każdym razie uważa się, że po
nad dwa miliony123. Ogrom tragedii nie przełożył się jednak — przynajmniej po
za Imperium — na jej rezonans124. Europa kontynentalna miała inne problemy, 
Amerykanie zaś rychło — mimo wszystko — zapomnieli o całej sprawie. Do po
wszechnej świadomości głód w Bengalu wprowadziła ponownie dopiero wyda
na w 1981 r. książka „Ubóstwo i głód” („Poverty and Famines”) Amartyi Sena. 

121 Podstawowe opracowanie na ten temat: S. S e n, Agrarian Struggle in Bengal 1946–47, New 
Delhi 1972.

122 Cf. np. P. G r e e n o u g h, op. cit., s. 309.
123 Raport oficjalny szacował tę liczbę na 1,5 mln (Famine Inquiry Commission, s. 109–110), ale 

jeden z jego autorów sam przyznał, że dane są prawdopodobnie zaniżone (vide A. S e n, Poverty and 
famines, s. 62). Najbardziej szczegółowe wyliczenia T. D y s o n a  i  A. M a h a r a t n y  (Excess mor
tality during the Great Bengal Famine: A Re–evaluation, „The Indian Economic and Social History 
Review”, t. III, 1991, nr 28, s. 296) szacujące liczbę ofiar samego głodu na 2,1 mln przyjęto w nauce 
(lecz nie w publicystyce) dość powszechnie. Sen twierdził, że ofiar było „od 2,5 do 3 milionów”, co 
wbrew pozorom nie kłóci się z powyższymi wyliczeniami, jest natomiast pokłosiem jego poglądu, że 
skoro wywołane głodem osłabienie czyniło ludzi dużo łatwiejszym łupem epidemii, doliczyć trzeba 
ofiary tych ostatnich aż do 1946 r. Część publikacji brytyjskich obniża tę liczbę nawet do miliona, 
z kolei prace wydane w Bangladeszu potrafią mówić i o 5 mln. 

124 W Indiach natomiast głód bengalski był — i pozostaje po dziś dzień — niezmiernie ważnym 
historycznym punktem odniesienia. Poświęcone mu dzieła z dziedziny literatury i sztuki częściowo 
omawia P. R o y, op. cit., s. 398–424. W 1997 r. powstał o nim ciekawy brytyjski film dokumentalny 
Secret History — The Forgotten Famine — Bengal Famine 1943. 
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Przyszły noblista w dziedzinie ekonomii, który sam tego głodu doświadczył jako 
dziewięciolatek z Dakki, zasugerował w niej, że przyczyną tragedii był nie brak 
żywności, lecz ogromny wzrost jej cen za sprawą rządowych zakupów (i rekwi
zycji), chomikowania, spekulacji, paniki na rynku itd. Innymi słowy ryż był, ale 
biedna ludność Bengalu nie mogła sobie na niego pozwolić125. 

Ustosunkowując się do tego twierdzenia należy wskazać, że cytowane przez 
Sena statystyki pochodzą z raportu wspomnianej już komisji, która na polecenie 
rządu brytyjskiego — ale pod wyraźnym naciskiem Indusów — badała w 1945 r. 
(dopiero!) przyczyny głodu. Jej członków, acz kompetentnych, dobrano tak, by 
mieć pewność, że nie napiszą nic niewygodnego — poczynając od przewodni
czącego Johna Woodheada, totumfackiego Amery’ego. Oficjele rządowi tak czy 
owak próbowali wywierać na nich naciski — jest poświadczone, że czynił to np. 
Linlithgow126. Wśród 285 osób przesłuchanych przez komisję w istocie nie by
ło ani jego, ani Wavella, ani Rutherforda, nie wspominając o kimkolwiek z rządu 
brytyjskiego. Sam Woodhead przyznał potem (ale prywatnie), że jego podwładni 
praktycznie nie mieli dostępu do wiarygodnych danych statystycznych, a te, które 
w końcu opublikowali, niemal w całości spisano post factum. W zasadzie wszy
scy (choć niektórzy nieoficjalnie) zgadzali się zresztą, że godnych zaufania da
nych z okresu głodu i z lat poprzednich po prostu nie ma127. Inna rzecz, że komisji 
odmówiono dostępu do tajnych dokumentów. Nawet jednak w jawnych — oraz 
w spisanych zeznaniach — było najwidoczniej tyle niewygodnego materiału, że 
Woodhead przed opublikowaniem raportu kazał zniszczyć wszystkie zebrane pa
piery. Zachowały się one jednak dzięki jednemu z członków komisji, bengalskie
mu biznesmenowi Manilalowi Nanavatiemu, który odmówił zniszczenia swojej 
kopii i przekazał ją potem do archiwum w New Delhi128. 

Opublikowane ostatecznie wnioski nie były więc ani odkrywcze, ani cało
ściowe. W pierwszym rzędzie wskazywano — rzecz jasna — na „chomikowanie” 
(„Jeśli czyjeś chomikowanie miało się przyczynić do wywołania głodu, to tym 
kimś był rząd i jego agenci skupujący zboże” — komentował Ashok Mitra129), 
w drugim na niekompetencję lokalnej administracji. Szukając winnych wskazywa
no palcem (w tytułach podrozdziałów w podsumowaniu) „Rząd bengalski” i „Rząd 
indyjski”, rządowi brytyjskiemu nie poświęcając ani słowa. Generalnie — na co 

125 A. S e n, op. cit., s. 63.
126 C. Ó G r á d a, op. cit., s. 30.
127 Cf. M. T a u g e r, Entitlement and shortage in 1943 Bengal Famine: Another Look, „Journal of 

Peasant Studies”, t. I, 2003, nr 31, s. 61. Temat (nie)wiarygodności owych statystyk porusza, podając 
liczne przykłady, praca: P. C. M a h a l a n o b i s, R. K. M u k h e r j e e, A. G h o s h, op. cit., passim, 
np. s. 374.

128 Z cytowanych autorów korzystali z nich P. Greenough i Srimanjari.
129 A. M i t r a, Famine of 1943 in Vikrampur Dacca, „Economic and Political Weekly”, 4 lutego 

1989, s. 258.
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potem powoływał się Sen130 — brak żywności uznano za wymysł, choć stwierdzo
no, że ogólnie, „wliczając zapasy z roku poprzedniego, było jej najmniej od piętna
stu lat, niedobór nie przekraczał trzytygodniowego zapotrzebowania”131. 

Wypada jednak zapytać: jeśli zboże było, to gdzie się podziało? Już rząd 
Huqa miał problemy z nabyciem większych jego ilości. Żałosne rezultaty akcji 
Suhrawardego świadczą z kolei, że zapasy ukryte przez spekulantów nie były tak 
wielkie. Wreszcie rezerwy w spichrzach rządowych (szacowane na wystarczające 
dla miesięcznego wyżywienia samej Kalkuty) musiały tam pozostać z oczywistych 
względów militarnych. Cytowane już relacje wskazują że w sklepach Kalkuty ni
gdy nie zaświeciły puste półki. Wnioski wyciągane z tych informacji przez Sena 
są jednak oczywiście błędne: jeśli ludzie zmuszeni są w poszukiwaniu żywności 
wędrować setki kilometrów do wielkich miast, znaczy to, że nie ma jej tam, gdzie 
mieszkają. Ponieważ w Kalkucie czy Dakce za zboże płacono więcej, w związku 
z tym w pierwszej fazie niedoboru ryż odpłynął właśnie tam: potem brakowało go 
już w większości rejonów — choć nie robotnikom, żołnierzom, oficjelom rządo
wym i wysoko opłacanym profesjonalistom, którzy (bądź ich pracodawcy) mogli 
sobie pozwolić na kupno resztek ryżu po horrendalnych cenach, np. 60 rupii za 
maund. „Lepiej sytuowani Kalkutanie [...] zamknęli oczy na głód — ale nie mogli 
zamknąć uszu”132. Miasta nie były oczywiście odcięte od świata: 23 września 1943 
Amery tłumaczył w parlamencie, że „do Kalkuty codziennie dostarczane jest 1700 
ton pszenicy”133. Ilość ta z trudem wystarczyłaby do wyżywienia (na poziomie 
biologicznej przeżywalności) samych robotników; nie dziwi zatem, że burmistrz 
miasta wraz z szefami największych korporacji na początku października przysłał 
Amery’emu telegram z błaganiem o zaradzenie „rozpaczliwej” sytuacji żywno
ściowej134. Dodać trzeba, że nawet po zażegnaniu głodu ceny żywności były bliż
sze tym z połowy 1943 r., niż tym sprzed cyklonu. Sugeruje to — obok zrozumiałej 
ostrożności chłopów, rezygnujących z przeznaczania zbiorów na rynek — bardzo 
znaczny spadek produkcji135. 

Warto natomiast zastanowić się nad drugim twierdzeniem Sena: „Nie jest trud
no zapobiec głodowi, jeśli się podejmie poważne w tym kierunku starania, a de
mokratyczny rząd, mając w perspektywie wybory i krytykę ze strony opozycji oraz 

130 Przy okazji warto dodać, że raport komisji wydano w bardzo małym nakładzie; złośliwi ko
mentowali, że rząd indyjski nie chce, by czytano o jego porażkach. Plany jego wznowienia jako źródła 
historycznego storpedował... poproszony o napisanie wstępu Amartya Sen twierdząc, że raport jest 
„zbyt wadliwy” (sic!). Pomysłodawca projektu komentował potem — chyba słusznie — że w rze
czywistości Sen nie chciał, by czytelnik mógł zweryfikować źródła (i kontekst) statystyk z Ubóstwa 
i głodu.

131 Famine Inquiry Commission, s. 103.
132 K. D u t t a, op. cit., s. 164–165.
133 HANSARD, t. CCCXCII, s. 396.
134 Ibidem, s. 725. Fragmenty telegramu: F. C. T h o m a s, op. cit., s. 38.
135 C. Ó G r á d a  (op. cit., s. 31) eksponuje głównie pierwszą z tych przyczyn. 
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niezależnej prasy, starania takie po prostu musi powziąć”136. Z polityków współ
czesnych tragedii podobnie argumentował Jinnah: „Załóżmy, że w Anglii co ty
dzień kilkaset osób umierałoby z głodu, nie mówiąc już o paru tysiącach... czy rząd 
Churchilla ostałby się wówczas przez 24 godziny? Jest naszym nieszczęściem, 
że w systemie, w którym żyjemy, rząd jest nieusuwalny i nie odpowiada przed 
obywatelami”137. Ergo „nie jest dziwne, że Indie pod brytyjskim panowaniem czę
sto cierpiały klęski głodu, które natychmiast się skończyły, skoro tylko odzyska
ły niepodległość, nastała w nich wielopartyjna demokracja i wolność prasy”138. 
Konstatacji tej można zaprzeczyć w wielu punktach. Niepodległe Indie nigdy 
(poza krótką i prowadzoną na niewielkim obszarze wojną z Chinami w 1962 r.) 
nie stanęły w obliczu przeciwnika tak silnego jak Japonia. Sen nie wspomina też 
o spowodowanej suszą klęsce głodu w Biharze z lat 1966–1967, zwalczanej przez 
władze (oględnie mówiąc) nieudolnie139.

Jednak wskazanie na brytyjskie panowanie jako na problem kluczowy nie jest 
bezpodstawne, jeśli chodzi o wydarzenia w Bengalu. Ich genezę wyjaśniano na wie
le różnych sposobów, wskazując na rolę odcięcia transportów przez Japończyków, 
cyklonu czy brunatnej plamistości. Wszystkie te czynniki tłumaczą przyczyny gło
du, ale nie nieskuteczność jego zwalczania. Do tej ostatniej — obok nieudolności 
bengalskich i brytyjskich władz, złego stanu administracji oraz wadliwej struktury 
społecznej wsi — przyczynił się tragiczny i nieunikniony konflikt interesów. Huq 
czy (mimo wszystko!) Suhrawardy byli patriotami bengalskimi, których główną 
troskę stanowiło zażegnanie głodu w prowincji; natomiast Linlithgow, Amery czy 
Churchill musieli mieć na uwadze nie tylko Bengal, lecz także potrzeby walczą
cego o przetrwanie Imperium Brytyjskiego. Stąd naciski na prasę, eksport ryżu 
z regionu w pierwszej połowie strasznego roku 1943, wreszcie odmowa przysłania 
dostaw czy oficjalnego ogłoszenia stanu głodu. Gdy w styczniu 1943 r. kilka ben
galskich gazet ostrożnie zauważyło, że niedobór żywności przybiera zatrważają
ce rozmiary, kalkucki „Economist” replikował: „Najlepszy sposób, by zakończyć 
głód, to szybkie zwycięstwo w wojnie. Jak trudna nie byłaby to decyzja, przed 
okrętami z żywnością muszą płynąć okręty wojenne”140. Podobną opinię wyraził 

136 A. S e n, Democracy as a Universal Value, „Journal of Democracy” t. X, 1999, nr 3, s. 8.
137 Cyt. za: S. Wo l p e r t, Jinnah of Pakistan, New York 1984, s. 226. Słowa te Jinnah wypowieSłowa te Jinnah wypowie

dział 8 listopada 1943.
138 A. S e n, Democracy, s. 8.
139 Przedstawienie narracji oficjalnej: K. S. S i n g h, The Indian Famine, 1967. A Study in Crisis 

and Change, New Delhi 1975. Za kontrapunkt może służyć książka dwojga australijskich społeczni
ków działających na rzecz zwalczenia głodu: W. S c a r f e, A. S c a r f e, Tiger on a Rein: Report on 
the Bihar famine, London 1969. Brak nowoczesnej monografii tej klęski, a autor jedynego artykułu 
naukowego o niej (P. R. B r a s s, The Political Uses of Crisis: The Bihar Famine of 1966–1967, 
„The Journal of Asian Studies”, t. XLV, 1986, nr 2, s. 245–267) ma poważne problemy z interpretacją 
źródeł.

140 Cyt. za: C. Ó G r á d a, op. cit.
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w parlamencie Amery: „Każdy statek wiozący zboże do Indii to jedna jednost
ka mniej w walce [...] Najważniejsze jest, by jak najszybciej zakończyć wojnę, 
jedynie to może uwolnić Indie od zagrożenia militarnego, które przyczyniło się 
do obecnej tragedii”141. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii twierdzenie to (inna 
rzecz, że w praktyce nie tłumaczy ono wszystkich posunięć rządu) było słuszne — 
ale niekoniecznie z punktu widzenia Indii, wciągniętych w nie swój konflikt przez 
metropolię. Przypomnieć więc można również odpowiedź laburzysty Seymoura 
Cocksa w tej debacie: „Gdyby to u nas ludzie ginęli z głodu, świat nie posiadałby 
się z oburzenia. A przecież giną »u nas«, tyle że dwa czy trzy tysiące mil stąd. 
Domagam się, by natychmiast wysłać do Indii milion ton zboża; przewiezienie go 
tam na statkach jest równie ważne, co przewiezienie żołnierzy, nawet jeśli w efek
cie wojna z Japonią miałaby się przeciągnąć o pół roku [...] bo gdzie będzie nasz 
honor, jeśli porzucimy własnych poddanych”142.

Hunger in Bengal in 1943 — Amatya Sen, was he right?

The subject of this article is the disaster of hunger well–known above all from the 
book “Poverty and Famines” by Amatya Sen (published in 1981). In the opinion of Amatya 
Sen, who partly followed documents of the British and Indian administration, there was 
enough food in the province and the catastrophe was caused by the administration (by 
enormous purchases for the Army) and by local speculants and peasants who “hoarded” it. 
Tomasz Flasiński considers the causes of the disaster to be more various and complicated. 
He discerns three groups of factors: the long duré ones (demographic growth and structure 
of the society which consisted above all of poor peasants, i.e., the group the most fragile in 
cases of lack of basic food products); war connected problems (occupation of Burma — the 
traditional exporter of rice to Bengal — by Japanese forces; necessity to nourish the army 
and 800 thousands of refugees from the British colonies) and the typhoon which September 
16, 1942 destroyed the eastern part of India (mostly cultures of rice). Then, the lack of food 
in Bengal was real. It resulted in the death of more than 2 million people and migrations of 
more than 10 million who left their homes looking for food (at that time there were 
61.5  million of inhabitants in the province). The really shocking factor was the reaction of 
the British–Indian administration: the limitation of publications on the hunger and the 
propaganda against peasants who “hoarded” food. More effective actions started in October 
1943, but even at that time the British government opposed to sending food to the province. 
Tomasz Flasiński underlines the contradiction of interests between Bengal and the whole of 
the British Empire. The province needed food but the authorities in London preferred 
sending it to places more important because of the war, like the region of the Mediterranean 
Sea or Ceylon; Bengal was none of those places.

141 HANSARD, t. CCCXCIII, s. 909.
142 Ibidem, s. 970.
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M A T E R I A Ł Y

GRAŻYNA SZELĄGOWSKA
Uniwersytet Warszawski  
Instytut Historyczny

Od wikingów do państwa dobrobytu. 
Refleksje wokół kultury kulinarnej krajów nordyckich

Nie ma chyba w Europie regionu, którego kultura kulinarna byłaby tak silnie 
związana z przemianami historycznymi, jak właśnie krajów nordyckich. Stanowi 
ona wręcz lustro przemian społecznych i kulturowych, kształtowania się tożsamo
ści narodowej oraz — można rzec — klasowej, ewolucji mentalności i sposobu 
myślenia, postaw społecznych, a nawet swoistej autokreacji. Tę specyficzną rolę 
obyczajów kulinarnych rozumieli już autorzy siedemnastowiecznych opisów to
pograficznych i utworów poetyckich czy też osiemnastowiecznych historii naro
dowych. Oprócz nich równie wspaniałym źródłem są wyjątkowo liczne książki 
kucharskie. W samej Danii od początku XVII do końca XIX stulecia opublikowa
no aż 104 tytuły! Obrazują nie tylko obyczaje kuchenne, ale — co najmniej w ta
kim samym stopniu — przemiany społeczne, jak choćby zmiany pozycji kobiety 
w społeczeństwie. Pierwszy duński podręcznik do nauki prowadzenia gospodar
stwa domowego ukazał się w Kopenhadze w 1572 r. Był nie tylko kompendium 
wiedzy w zakresie organizacji utrzymania domu, lecz także poradnikiem, w jaki 
sposób zdobyć żonę, bez wątpienia był więc skierowany do czytelnika męskie
go1. Natomiast dziełko opublikowane w roku 1616 uważa się za pierwszą właści
wą duńską książkę kucharską, której anonimowy autor nie precyzował adresata2. 
Blisko sto lat później, w 1708 r., zacna mieszczka Anna Elżbieta Wigant wydała 
już „Książkę kucharską dla wytwornych pań”. Znalazło się w niej ponad 500 prze
pisów na różne potrawy, uporządkowanych według tradycyjnego „schematu obia
dowego”: zupy, dania rybne, pieczenie z różnych mięs, potrawy z drobiu, desery 
i ciasta. Co więcej — pani Wigant uwzględniła przede wszystkim dania tradycyj
nej kuchni duńskiej.

1 [Anonim], En kort Underviisning om Hussholdning. Jeg vil holde Huss oc tage mig en Hustru, 
Copenhagen [1572].

2 [Anonim], Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornøde stycker Som ere om Brygning, Bagning, 
Kogen, Brendevijn oc Miød at berede saare nytteligt udi Hussholdning, Copenhagen 1616.
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806 GRAŻYNA SZELĄGOWSKA

Duńczycy zawsze lubili jadać wszelkiego rodzaju zupy: kuchnia ludowa znała 
tradycyjne polewki piwne i najróżniejsze zupy obiadowe, czyli bardzo pożywne 
i ekonomiczne dania jednogarnkowe. Madame Wigant zamieściła w swej książecz
ce aż 200 przepisów na różne zupy, polewki i kleiki. Autorka uwzględniła także 
blisko 50 przepisów na potrawy z ryb, natomiast zlekceważyła niemal zupełnie 
dania mięsne — w stosownym rozdziale znalazło się ledwie dwanaście przepisów 
na potrawy z wieprzowiny, baraniny i wołowiny. Mięso należało do produktów 
wyjątkowo drogich i jadano je wyłącznie przy uroczystych okazjach rodzinnych, 
w niedziele i święta. Za to drób, z upodobaniem hodowany w zbożowej Danii, był 
i tani, i powszechnie dostępny. Nic więc dziwnego, że w omawianej książce odnaj
dujemy 170 przepisów na potrawy z „mięsa drobiu wszelakiego”. Nie brakuje tak
że stu propozycji na „tarty, ciasteczka i ciasta”. A oto jeden z rybnych przepisów 
„wytwornej madame Wigant”:

Świeżego śledzia jak przyrządzić. Oczyść i osusz śledzie. Upiecz na blasze. 
Zdejmij skórę. Połóż na patelni, dodaj masła i sok z cytryny. Dobrze zagotuj. 
Dopraw tartą gałką muszkatołową. Przełóż na talerze3. 

Receptura, którą można śmiało zamieścić we współczesnej książce ku char
skiej!

Dzieło Anny Elżbiety Wigant, choć skierowane do pań z elity społecznej, sy
gnalizowało ważne przemiany w sytuacji kobiet. Były one nie tyle natury praw
nej — na te musiały Dunki poczekać jeszcze 150 lat, choć już kodeks monarchii 
absolutnej z 1683 r. zakazywał bicia żon — ale właśnie obyczajowej. W języku 
duńskim termin „gospodyni domowa” brzmi husmor — „matka domu”, osoba naj
ważniejsza w rodzinie, wychowująca dzieci, prowadząca gospodarstwo domowe 
i pełniąca być może kluczową dla niej rolę w domu — naukę czytania Biblii dla 
członków rodziny oraz służby. Ten wysoki status kobiety odnotował także w pierw
szej połowie XVIII w. Ludvig Holberg, najwybitniejszy przedstawiciel duńskiego 
i norweskiego oświecenia. W utopijnej powieści „Niels Klims underjordiske rejse” 
(„Mikołaja Klimiusza podróż do krajów podziemnych”) zaprezentował poglądy 
wręcz feministyczne. W ogromnej części jego komedii bohaterkami są kobiety — 
mądre, sprytne, czasem kapryśne. W sztuce „W połogu” („Barselstuen”) główną 
bohaterkę, która właśnie powiła dziecko, odwiedza zgodnie ze skandynawskim 
obyczajem cały tłum sąsiadek, co dla Holberga jest okazją do prezentowania — 
czasem ze złośliwością, ale przeważnie z sympatią — całego wachlarza damskich 
charakterów. A na dodatek są one zwolenniczkami skandynawskiej tradycji kuli
narnej.

„Rankiem wypijam nieco herbaty”, opowiada jedna z bohaterek komedii 
Holberga. Na śniadanie młoda mieszczka kopenhaska zjadła „dobrą owsiankę”, 
w południe zupę na mięsie, a wieczorem kleik mleczny na mące. Do jej ulubionych 

3 A. E. W i g a n t, En Høy–Fornemmes Madames Kaagebog, København 1703, s. 78.
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potraw należały także kasze, różne gatunki ryb, wieprzowina, groch, kapusta, ce
bula, chleb razowy i biały chleb pszenny. W innej komedii bohater informuje, że 
spożył właśnie na obiad „słodką zupę i sztokfisza”. 

Rówieśnik Holberga, Erik Pontoppidan, autor obowiązkowego dla duńskich 
dzieci i opartego na „Małym katechizmie” Marcina Lutra podręcznika do nauki 
religii, był także twórcą „Historii naturalnej Norwegii”4. W tekście tym wiele 
miejsce poświęcił tradycyjnym potrawom norweskim, sięgającym genezą czasów 
przedwikińskich (przed VIII w.). Autor zauważył przede wszystkim dwoisty cha
rakter kuchni norweskiej — kosmopolityczną kuchnię miejską i na wskroś narodo
wą kuchnię chłopską.

Co się tyczy jadła i napitku, istnieje różnica między wsią i miastem. Te ostat
nie, zamieszkane w większości przez Duńczyków, Niemców, Holendrów lub 
Anglików, hołdują kulinarnym obyczajom według mody duńskiej. Zasady tejże 
raczej są powszechnie znane, choć należy zaznaczyć, że nie wykorzystuje się 
mięsa zwierząt hodowlanych, lecz dzikich. Takoż ryby wszelakich gatunków, 
również tych najlepszych, jakie tylko można znaleźć w tym kraju, z wyjątkiem 
karpi. Cudzoziemcy wpadają tedy w osłupienie, widząc przed drzwiami chałup 
kosze pełne skorupek po ostrygach lub homarach, i są przekonani o zamożności 
mieszkańców. Mleczne produkty są tu tłuste, a różne wina, korzenie i temu po
dobne luksusowe towary dostarczają liczne norweskie statki w ilościach znacznie 
ponad normę. Mówiąc prawdę, żyją norwescy kupcy w swych domach w więk
szym dostatku, niż ludzie stanu szlacheckiego w niejednym kraju.

Zgodnie z oświeceniową wiarą w powszechną skuteczność wszelkich dzia
łań dydaktycznych, nie powstrzymuje się Pontoppidan od moralizatorstwa nawet 
w kontekście zwyczajów kulinarnych:

Tymczasem norweski wieśniak, podobnie jak lud wiejski w innych krajach, trzy
ma się mocno obyczajów kulinarnych odziedziczonych po przodkach, czemu 
z pewnością zawdzięcza swe zdrowie i długi wiek. Chleba żytniego, tego najważ
niejszego pożywienia, chłop norweski nie wypieka na co dzień tylko od święta 
lub dla zaproszonych gości, toteż jego żołądek zupełnie nie jest dostosowany do 
tego zboża. W Norwegii najlepszym zbożem jest owies, znacznie większy, bielszy 
i drobniejszy niż w innych krajach. Z tegoż owsa wypieka wieśniak swój chleb, 
nie w bochenkach jednak, jak z żyta, lecz „chleb płaski”, tj. w postaci płaskich 
placków, nie grubszych od monety dwuszylingowej i do tego okrągłych według 
kształtu żeliwnej lub kamiennej płyty, pod którą buzuje ogień. Chleb ten nigdy 
nie pleśnieje, jeśli tylko przechowywać go w suchym miejscu. Dawnymi czasy 
dobra gospodyni zwykła przechowywać kawałek placka upieczonego w dniu na
rodzin jej syna, by wręczyć mu go w podarku na dobrą wróżbę w dniu wesela.

4 E. P o n t o p p i d a n, Norges Naturlige Historie, København 1752–1753, [reprint 1977], t. II, 
s. 390–410.
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Gdy jednak nadejdą ciężkie czasy złego urodzaju, sięga norweski chłop do sta
rego obyczaju wypiekania chleba z kory drzewnej, Barke — Brød. W podobny 
sposób ratuje się również lud Szwecji, susząc i mieląc korę na mąkę. Bierze się 
wówczas połowę ilości mąki owsianej i połowę mąki z kory drzewnej, co spra
wia, że ciasto jest bardziej ścisłe i chleb smaczniejszy. W osiedlach, gdzie wie
śniacy trudnią się także rybołówstwem, do mąki owsianej dodaje się ikrę dorsza.

Do tych spostrzeżeń Pontoppidana dodajmy, że chleb z kory drzewnej jadano 
w ubogich rejonach Skandynawii jeszcze w drugiej połowie XIX stulecia.

Jednakowoż nie samym chlebem żyli norwescy wieśniacy. Nie bez pewnej 
złośliwości Pontoppidan notuje:

Z owsa, bądź jęczmienia, gotuje wieśniak kaszę lub kleik, które nazywa zupami. 
Jada do nich solone śledzie, takoż marynowane, solone makrele. Dorsze i inne ry
by suszy na wietrze, są to słynne klippfisze. Świeżych ryb ma wieśniak norweski 
więcej niż w jakimkolwiek innym kraju; daleko w górach wyciąga z jezior i rzek 
pstrągi, szczupaki i wiele innych, podobnież poluje na renifery, jelenie, zające, 
pardwy i wszelkie inne ptactwo. Bydło, owce i świnie bije na zimę; część mięsa 
wędzi i soli, resztę natomiast kroi na cienkie paski, lekko posypuje solą, po czym 
suszy na wietrze. Wieśniak norweski nazywa je „wędlinami”. Z mleka przyrzą
dza wiele rodzajów sera, takoż tłusty ser kozi, zwany Møsse — Brun, podobno 
smaczny.

Podobnież swoje napoje przyrządza norweski kmieć według tradycji, mia
nowicie na Boże Narodzenie, jak i na różne uroczystości, musi mieć on dobre 
i mocne piwo. Dla orzeźwienia pija Norweg słabe piwo zwane Mungot [prawdo
podobnie „smakołyk” — G. Sz.], poza tym przez cały rok pije mieszaninę wody 
z mlekiem lub serwatką5.

Holberg i Pontoppidan zwracają uwagę na dostatek żywności w obu krajach. 
Jednak wymieniane przez nich tradycyjne potrawy, takie jak suszone ryby i pła
skie, chrupkie pieczywo, które można latami przechowywać, kasze, sery i zupy, 
które pozwalają w cudowny sposób „rozmnożyć” jadło, to relikty czasów, w któ
rych przychodziło mieszkańcom Skandynawii zmagać się z wybitnie niekorzyst
nymi warunkami życia — klimatycznymi, przyrodniczymi i geologicznymi. 
W Europie Północnej słońce nigdy nie zachodzi w porze letniej, a w miesiącach 
zimowych panuje całkowity mrok. Nie mniej istotne było morze, oblewające licz
ne wyspy oraz półwyspy Jutlandzki i Skandynawski. To przede wszystkim ono 
żywiło dawnych mieszkańców regionu i było terenem ich ekspansji. Niemal cały 
Półwysep Skandynawski pokrywają niedostępne góry i lodowce, gęste lasy brzo
zowe, bukowe i dębowe, oraz liczne bagna i wrzosowiska, co sprawiało, że rolnic
two w Norwegii, Szwecji oraz na Islandii skupiało się raczej na hodowli, niż na 
uprawie zbóż.

5 Ibidem.
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Wszystkie te zjawiska wpłynęły na wykształcenie się podstawowych przesła
nek nordyckiej kultury kulinarnej i specyficznej mentalności kulinarnej — jest to 
przede wszystkim kultura gromadzenia i przechowywania żywności, kultura 
niedoborów i oszczędności oraz spożywania wszystkiego, co dają las i morze. 
Zgodnie z mottem Cajsy Warg, osiemnastowiecznej autorki jednej z pierwszych 
szwedzkich książek kulinarnych: „Bierzemy to, co mamy”6. Echem takiego sto
sunku do żywności są obecne do dziś w tradycji kulinarnej liczne potrawy „z resz
tek”. Produkty świeże — owoce leśne, mleko, świeże ryby — jadano wyłącznie 
podczas krótkich tygodni skandynawskiego lata, a i to często z poczuciem mar
notrawstwa. Lato służyło bowiem głównie oddawaniu się czynnościom przetwa
rzania wszelakiej żywności: wędzeniu, soleniu, suszeniu, kwaszeniu, gotowaniu, 
kopcowaniu... Zgromadzenie odpowiedniej ilości zapasów było w warunkach 
omawianego regionu kwestią życia i śmierci. Tony ryb wyciągano z morza i z rzek, 
po czym suszono i solono jako zapasy na zimę. Zajęcie to było tak ważne dla ów
czesnych Norwegów, że nawet dbali o zarybianie górskich jezior. Na znalezionym 
w Gaustad kamieniu runicznym można odczytać napis pochodzący z ok. 1000 r.: 
„Eiliv Alk wpuścił ryby do jeziora Rau”.

W tym kontekście naturalne wydają się jedne z najbardziej charakterystycz
nych cech współczesnej kuchni nordyckiej — prostota granicząca z wyrafinowa
niem oraz niezwykłe przywiązanie do potraw tradycyjnych. Mieszkańcy tej części 
Europy Północnej nadal jadają — choć już nie powszechnie — np. suszone ryby, 
zupę z pokrzyw, brukiew, rzepę i lebiodę. Równie typowe są potrawy, które od
zwierciedlają skandynawską dbałość o wykorzystanie wszystkiego, co daje natu
ra — np. potrawy z krwi. Oprócz znanych także w polskiej tradycji kulinarnej 
czarnych polewek i kaszanek, w kuchni nordyckiej mamy również budynie i torty. 
W tradycji kulinarnej przetrwały potrawy, do przyrządzania których wykorzystuje 
się dosłownie wszystkie (z wyjątkiem ości) części takich dużych stworzeń mor
skich, jak rekiny czy dorsze, np. łby, oczy, policzki. W tym zakresie jest ona nad
zwyczaj podobna do kultury japońskiej, także przecież morskiej.

Wspólne dziedzictwo historyczne, jakim była epoka wikingów oraz później
sze związki polityczne, gospodarcze i duchowe spowodowały wykształcenie się 
w krajach Europy Północnej pewnej wspólnej płaszczyzny kulturowej. Była ona 
podłożem, na którym wyrosła charakterystyczna skandynawska mentalność, wy
rażająca się również w obyczajach życia codziennego. Dzięki tej, niespotykanej 
w innych częściach Europy, wspólnej kulturze możemy mówić o takim zjawisku, 
jak „kuchnia skandynawska”, czyli o pewnych obyczajach kulinarnych wspólnych 
dla wszystkich krajów regionu. Mimo istnienia niemałych różnic klimatycznych 
i przyrodniczych, a co za tym idzie — także kulturowych, jadłospisy w tych kra
jach były dość podobne. 

6 Man tager, hvad man hafver. C. J. G r a n q v i s t, L. K. S w a n b e r g, Klassiska svenska smaker. 
Recept med ursprung och originalitet, Stockholm 2005, s. 2.
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Porównajmy więc z opisem Pontoppidana codzienny jadłospis zwykłego sza
rego obywatela monarchii duńskiej XVIII stulecia. U progu wieku XIX, na fali ro
mantycznego zainteresowania ludem i problematyką kultury narodowej, pojawiły 
się pierwsze etnograficzne opisy obyczajów wiejskich, w tym kulinarnych. Z ro
ku 1800 pochodzą zestawienia jadłospisów mieszkańców wsi duńskiej — a więc 
80 procent społeczeństwa — reprezentujących różne szczeble drabiny społecznej. 
Warto zacytować fragmenty, zwłaszcza, że to istna kwintesencja tradycyjnego 
skandynawskiego sposobu myślenia o jedzeniu.

Typowe menu robotnika rolnego składało się zimą z czterech posiłków. Na 
śniadanie, jadane o tej porze roku o godzinie 7.00, jadał duński wieśniak codzien
nie pół śledzia solonego i piwną polewkę. Obiad w południe był bardziej zróżnico
wany, choć widać w nim typową skandynawską oszczędność: w poniedziałek zupa 
jarzynowa, we wtorek to samo danie odgrzane, w środę kapusta duszona z mięsem 
solonym (gęś, baranina lub wołowina), w czwartek odgrzewane resztki ze środy, 
w piątek gęsta grochówka z mięsem, w sobotę to samo. Niedzielny obiad skła
dał się z zupy mlecznej z kaszą oraz pieczonego boczku. Robotnicy rolni jadali 
o 17.00 podwieczorek złożony przez cały tydzień z kromki chleba z tłuszczem. 
Podobnie monotonna była kolacja, jadana o godzinie 19.00, składająca się z kaszy 
z dodatkiem mleka lub piwa.

Latem i jesienią liczba posiłków z oczywistych względów wzrastała do pię
ciu, a jako swoisty doping do pracy robotnikom podawano alkohol. Na śniadanie 
o godzinie 5.00 jadano chleb z wódką, na drugie śniadanie o godz. 9.00 kawałek 
chleba z serem i wódką. Obiad to kasza z pieczonym boczkiem, podwieczorek zaś 
to kanapki z serem lub mięsem — oraz wódką. Kolacja to już kasza z kwaśnym 
mlekiem7. Kanapki spożywane przez wieśniaków podczas pracy, to być może pier
wotna forma najsłynniejszej duńskiej potrawy — otwartych kanapek smørrebrød, 
które różnią się od „zwykłej” kanapki tym, że są niesłychanie obficie obłożone 
najróżniejszymi dodatkami (mięso, pasztety, ryby, krewetki, jajka, warzywa, sosy, 
przeważnie po kilka składników jednocześnie). Smørrebrød jada się nożem i wi
delcem.

Powyższy jadłospis dotyczył robotników rolnych z Zelandii. Farmerzy żywili 
się nieco lepiej. Podniesienie się standardu życia to zapewne pierwsza ważna kon
sekwencja przeprowadzonej w latach osiemdziesiątych XVIII w. wielkiej reformy 
włościańskiej, której postanowienia likwidowały średniowieczną włość folwarcz
ną, zrównywały chłopów z pozostałymi grupami społecznymi w świetle prawa, 
dokonywały wielkiej komasacji gruntów oraz zainicjowały proces uwłaszczenio
wy. Wraz z ustanowionym w 1814 r. obowiązkiem szkolnym, ustawy te zapocząt
kowały powstanie najważniejszej dla procesów modernizacyjnych w Danii grupy 
społecznej — średniej klasy chłopskiej. Ten skok cywilizacyjny przejawiał się tak

7 H. Chr. J o h a n s e n, En samfundsorganisation i opbrud 1700–1870. Dansk socialhistorie, t. IV, 
København 1979, s. 206–209 
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że w postaci różnicowania jadłospisów. Pojawiały się w nich: jajka, piwo i piwne 
polewki, potrawy mięsne w większym wyborze, placki ze skwarkami, kaszanka, 
czasem owoce w postaci kisielu z jabłek8.

Nie sposób nie skomentować tego, co stanowi także istotny aspekt nordyckiej 
kultury kulinarnej — skłonności do alkoholu. Wokół tego wątku Ludwig Holberg 
skonstruował intrygę jednej ze swoich najlepszych komedii „Jeppe ze Wzgórza”, 
a pijący Duńczycy to stały element humorystyczny jego twórczości dramaturgicz
nej. Nie tylko wieśniacy pili wódkę; stosy raportów policyjnych z tego okresu, 
zawierających opisy pijaństwa obywateli, ulicznych awantur i bójek w karczmach, 
dają świadectwo obyczajów warstw niższych. Jednak wyższe sfery w nie mniej
szym stopniu hołdowały tej tradycji — świadectwa nieprawdopodobnego wręcz 
pijaństwa znaleźć można w literaturze pamiętnikarskiej. W Kopenhadze działało 
wiele winiarni, gorzelni i browarów, a więc zapotrzebowanie na ich produkty mu
siało być znaczące. Pod koniec XVIII w. warstwy uboższe, szczególnie młodzież 
i studenci, zaczęły lansować tańszą alternatywę dla win — gorący poncz przyrzą
dzany na podstawie wódki, rumu i piwa. W wieku XIX trunek ten zrobił oszała
miającą karierę w niemal całej Skandynawii, choć nie zawsze w dobrym znacze
niu tego słowa. W potocznej świadomości zacnego mieszkańca Kopenhagi słowo 
„student” kojarzyło się obowiązkowo z ponczem. Gwoli sprawiedliwości dodać 
należy, że z problemem nadmiernego picia alkoholu borykały się wszystkie kraje 
skandynawskie, czego wyrazem były powstające na początku XIX w. liczne towa
rzystwa abstynenckie.

W opisie Erika Pontoppidana warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy 
aspekt nordyckiej kultury kulinarnej — otwartość na obyczaje i upodobania innych 
nacji, będącą konsekwencją intensywnych kontaktów gospodarczych, politycz
nych i kulturowych w średniowieczu i epoce nowożytnej. 

Aktywność ludów skandynawskich od VI do XI w. była ogromna i dalekosięż
na: dzięki znajomości nawigacji i konstrukcji uniwersalnych łodzi płaskodennych, 
penetrowali świat zachodni, śródziemnomorski, a także wschodni, zapuszczając się 
i osiedlając na Wyspach Alandzkich i dalej — docierając do regionów zamieszka
nych przez Finów, Bałtów i Słowian. Dopływali do Półwyspu Apenińskiego, jeden 
z nich pozostawił nawet nieczytelny już runiczny podpis na posągu lwa w greckim 
Pireusie. Podbijali Wyspy Brytyjskie, osiedlali się w północnej Francji, koloni
zowali daleką Islandię, Wyspy Owcze, Grenlandię, docierali nawet do Ameryki 
Północnej.

Z dwóch ośrodków międzynarodowego handlu rybnego, które wykształci
ły się we wczesnym średniowieczu — na cyplu Skåneøret w południowej Skanii 
oraz Bergen na zachodnim wybrzeżu Norwegii — przetrwał do czasów nowo
żytnych tylko ten drugi. Gdy w Bergen odbywał się tzw. „zjazd rybny” (stevne), 
w porcie i na nabrzeżu roiło się od cudzoziemskich kupców, przede wszystkim 

8 Ibidem. 
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z Niderlandów i krajów śródziemnomorskich — Hiszpanii, Portugalii i Włoch. 
W XVIII w. Bergen miało charakter kosmopolityczny. Do jego brzegów trady
cyjnie przybijały statki angielskie; „umowę” o ochronie kupców norweskich za
warł z władcą Anglii już pod koniec X w. Olaf Tryggvason. Handel brytyjski nieco 
osłabł, gdy rynki skandynawskie opanowała Hanza, ale nigdy nie został zerwany. 
W XVIII w. — epoce rozmaitych europejskich i zamorskich wojen, zresztą wielce 
korzystnych dla norweskiego handlu — angielscy kupcy ponownie zaczęli odwie
dzać Bergen.

Związek hanzeatycki przestał istnieć, ale niemieccy kupcy nadal chętnie osie
dlali się w Bergen i stopniowo naturalizowali. Do dziś piękne zabytkowe kupiec
kie nabrzeże w tym mieście nosi nazwę Tyskebryggen — „nabrzeże niemieckie”. 
W poszukiwaniu towaru, głównie norweskiego drewna, pojawiali się także kupcy 
szkoccy i niderlandzcy. W międzynarodowym gwarze słychać było też Szwedów 
i Duńczyków.

Przybysze z wielu stron świata przywozili nie tylko nowinki z „Kontynentu”, 
lecz przede wszystkim wiele pożytecznych towarów. Dzięki kupcom niemieckim 
w Skandynawii pojawiły się takie poszukiwane towary, jak słód, mąka i żyto, kon
kurujące z tradycyjnym jęczmieniem, owsem i pszenicą. To wówczas spopularyzo
wano w Europie Północnej mało znane dotąd warzywa korzeniowe, które od razu 
zadomowiły się w kuchni skandynawskiej. Dzięki Anglikom Norwegowie poznali 
w połowie XVIII w. sadzonki ziemniaków, które zrewolucjonizowały norweską 
gospodarkę i obyczaje kulinarne. Być może Brytyjczycy wprowadzili także do 
kuchni norweskiej wiele tradycyjnych dla anglosaskiej kuchni potraw, np. pud
dingi, pie (zwany po norwesku pai) oraz danie Irish Stew lub Lancashire Hot–Pot. 
Potrawę tę przyrządza się z baraniny, ziemniaków i różnych warzyw korzenio
wych. Wszystko dusi się w jednym garnku w niewielkiej ilości wody, aż ziem
niaki zupełnie się rozgotują tworząc sos. Norweska nazwa tej potrawy — Skipper 
lapskaus, czyli „danie marynarskie” — sugerowałaby jednak istnienie także in
nych możliwych związków.

Począwszy od XVI w. Norwegia wytrwale i konsekwentnie dążyła do rozbu
dowy floty handlowej. Wysyłano młodych ludzi do obcych krajów, przede wszyst
kim do Niderlandów, na naukę rzemiosła marynarskiego. Ludzie ci uczyli się 
zasad budowy statków, nawigacji i wszelkich potrzebnych do tego fachu umiejęt
ności. Jednocześnie poznawali obyczaje kraju, w którym przyszło im przebywać. 
Niderlandzka kuchnia musiała, jak się zdaje, bardzo przypaść im do gustu. Była po 
chłopsku prosta, jak norweska, oparta na ulubionych śledziach, pieczywie i nabia
le. W rezultacie w kuchni norweskiej odnajdujemy zadziwiająco dużo elementów 
niderlandzkich: ów wspomniany lapskaus, jako żywo przypominający tradycyjną 
niderlandzką stamppot oraz liczne potrawy z ryżu, który poznano w Norwegii już 
w późnym średniowieczu, i który stał się podstawą tradycyjnej potrawy wigilijnej 
risgrøt, czyli gęstej kaszy ryżowej ze śmietanką (choć, jak się przypuszcza, przy
wędrowała ona do Norwegii z Danii lub Szwecji).
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To, co jednak wydaje się w przypadku nordyckiej kultury kulinarnej najbar
dziej frapujące, to możliwość odczytania na jej podstawie różnorakich procesów 
narodowych. Rzadko się zdarza, by w debacie o kulturze narodowej spierano 
się o rolę tradycji kulinarnych, wręcz o miejsce w niej konkretnych dań — jak 
w Norwegii w połowie XIX w., gdy podczas dyskusji wokół zbioru podań i baśni 
ludowych adwersarze pokłócili się o gotowaną kaszę ze śmietaną: czy lud norwe
ski gotował swój tradycyjny posiłek z kaszy jęczmiennej czy też może z owsianej. 
Nie był to spór tylko o charakterze etnograficznym, jako że w narodowej ideo
logii Norwegów to ów mitologizowany lud — jego kultura materialna, tradycje 
i obyczaje (także kulinarne) — miał być depozytariuszem wartości narodowych. 
Miejscowe potrawy były wymieniane w powstających już w XVI stuleciu opisach 
topograficznych poszczególnych regionów Norwegii, a skandynawskie książ
ki kucharskie są zarazem panegirykiem na cześć własnych tradycji kulinarnych 
oraz rodzimych potraw i produktów. Śledzie, dorsze, kasza jęczmienna ze śmie
taną, chrupkie pieczywo i ziemniaki to w świadomości Norwegów, Duńczyków 
i Szwedów takie same identyfikatory tożsamości etnicznej, jak historia, bohatero
wie, literatura i miejscowa przyroda.

Stulecia XVI–XVIII to okres, w którym w Europie Północnej wykształcają się 
nowoczesne narody. W każdym z nich rozwija się na wspólnej płaszczyźnie histo
rycznej odrębna i niepowtarzalna kultura, kształtują odmienne obyczaje, nie wyłą
czając kulinarnych. Na powstanie w krajach skandynawskich kuchni narodowych 
miały wpływ specyficzne warunki przyrodnicze, odmienne tradycje ekonomiczne 
i kontakty z różnymi częściami świata. Nie mniejsze znaczenie miały równoczesne 
przemiany społeczne: we wszystkich krajach skandynawskich przebiegał proces 
upadku znaczenia szlachty i arystokracji, związany z ewolucją ustrojową i ustano
wieniem absolutyzmu; w krajach tych do głosu dochodziło bądź wolne chłopstwo 
(w Szwecji i Norwegii), bądź mieszczaństwo (w Danii). Paradoksalnie to te grupy 
społeczne, odmiennie niż w podobnych systemach w innych krajach europejskich, 
stanowiły oparcie dla władzy absolutnej. Na skutek tych przemian już w XVIII 
stuleciu pojawiły się w Skandynawii dwa nurty w obyczajach kulinarnych: elitarna 
kultura o charakterze kosmopolitycznym, adaptująca głównie kuchnię francuską, 
oraz prosta kuchnia chłopska, odwołująca się do tradycyjnej, nordyckiej kultury 
kulinarnej. Nie oznaczało to, że kuchni ludowej pozostał wierny tylko „lud”, prze
ciwnie — do najzagorzalszych zwolenników tradycji kulinarnej należała właśnie 
stara szlachta. Z kolei wyrafinowany smak w zadziwiający sposób przyswajali so
bie wraz z wykształceniem nawet chłopscy synowie. Jeśli byli przy tym zdolni, 
mogli wyruszyć nawet w poznawczą podróż po krajach zachodniej Europy. Widać, 
że podział na zwolenników tradycji oraz nowoczesności w kuchni nie przebiegał 
więc według kryteriów stanowych, lecz zależał raczej od poziomu wykształcenia. 

W XIX w. kultura kulinarna w krajach nordyckich nabiera, jak wspomnia
łam wyżej, treści etnicznych. Jest stawiana na równi z narodową literaturą, hi
storiografią, sztuką, kulturą ludową, muzyką. Tendencje takie widoczne są wsze
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lako już w połowie XVIII stulecia — czytelne są choćby w cytowanym wyżej 
fragmencie „Historii naturalnej Norwegii” Erika Pontoppidana — i związane są 
z początkiem procesu kształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej, 
odróżniania kultury obcej od „naszej”. Znakomicie ilustrują te przemiany książki 
kucharskie z drugiej połowy XVIII w., podkreślające znaczenie rodzimych potraw 
i produktów9. W roku 1762 Samuel Conrad Schwach przekonywał, że „ocet spo
rządzony z naszych norweskich porzeczek jest nie tylko równie dobry co cudzo
ziemski ocet winny, ale nawet wielokrotnie ostrzejszy, lepszy i klarowniejszy”. 
W 1793 r. Carl Müller, szef kuchni następcy tronu księcia Fryderyka (przyszłego 
króla Fryderyka VI), podkreślał w kolejnym podręczniku dla duńskich gospodyń 
domowych nie tylko patriotyczne, lecz także zdrowotne znaczenie spożywania 
produktów krajowych:

Wszystkie rodzaje kapusty, warzyw korzennych, ziemniaki, truskawki, szpa
ragi, czerwone cebule i szalotki wychwalam jako nasze rodzime produkty. 
Nieuświadomieni wieśniacy biegają do miasta, by kupić zagraniczne przyprawy, 
marnując w ten sposób czas i pieniądze. [...] Ci, którzy rozumieją [...] wybierają 
produkty rosnące w naszej ojczyźnie. Produkty obce nam nie służą; mamy w na
szym kraju wszystko, czego nam potrzeba i co jest pożyteczne dla naszego zdro
wia. Więcej — wiele naszych produktów znacznie przewyższa te obce.

Zauważmy, że kondycja materialna owych nieuświadomionych wieśniaków 
musiała być już pod koniec stulecia całkiem niezła, skoro stać ich było na kosz
towne przyprawy. W innym miejscu Müller pisze wprost, że służenie przez pa
triotyczne duńskie gospodynie domowe takim przykładem wobec dzieci i służby, 
to wychowywanie świadomych obywateli. Można chyba zaryzykować tezę, że 
duńskie książki kucharskie miały swój udział w kształtowaniu duńskiego państwa 
narodowego.

Echa merkantylizmu pobrzmiewają z kolei w takim spostrzeżeniu z 1798 r.: 
„Byłoby nad wyraz korzystne dla naszego kraju, gdyby zamiast kupowania za gra
nicą drogiej kawy, używać rodzimych substytutów i zaoszczędzić w ten sposób 
wiele tysięcy duńskich talarów, które teraz rocznie wypływają w naszej ojczyzny 
na zawsze”.

Eksplozja ruchów narodowych nastąpiła w dobie wojen napoleońskich, przede 
wszystkim w Danii i Norwegii. Niezależnie od znamiennych różnic między duń
skim a norweskim dziewiętnastowiecznym nacjonalizmem, wpłynęły one na 
ukształtowanie się w drugiej połowie XIX w. nowoczesnych kuchni narodowych 
w tych krajach. W Danii, po stracie Norwegii w 1814 r., ideologia narodowa ka
zała szukać pocieszenia w tradycjach historycznych, mitologii nordyckiej i kul
turze dawnych mieszkańców Skandynawii. Gdy w latach czterdziestych XIX w. 

9 O ile nie zaznaczono inaczej, cytaty w poniższym fragmencie pochodzą z opracowania C. G o l d, 
Danish Cookbooks. Domesticity and National Identity 1616–1901, Seattle–Copenhagen, 2007, s. 94–
96.
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kopenhascy studenci zaczęli lansować ideę skandynawizmu, czyli wskrzeszenia 
dawnej unii państw regionu, robili to m.in. organizując tzw. biesiady nordyckie. 
W salach udekorowanych symbolami dawnej kultury nie tylko recytowano teksty 
wikińskiej Eddy — co najmniej równie ważna była uczta, podczas której poda
wano mięsiwa (z niedźwiedzia!) oraz miód pitny. Jednym słowem, dawna kultura 
kulinarna służyła, tak jak historia, jako narodowa „pocieszycielka”. W Norwegii 
natomiast, w której po 400 latach unii z Danią m.in. zanikł własny język literacki, 
zwrócenie się w stronę dawnej cywilizacji nordyckiej służyć miało rekonstrukcji 
kultury narodowej. Z upodobaniem opisywano charakter narodowy Norwegów, ich 
kulturę materialną, dialekty i obyczaje — także kulinarne. Wszystko to miało słu
żyć potwierdzeniu, że Norwegowie przetrwali jako naród i zachowali świadomość 
narodową. 

Ewolucję nacjonalizmu znakomicie ilustrują książki kucharskie obu krajów. 
W drugiej połowie XIX w., jak zauważyła Carol G o l d,  już nie tyle mówiono 
i pisano o potrzebie korzystania z tradycji rodzimych, ale kultura kulinarna stała 
się narodowa10. Specyficzne miejsce zajął w niej ziemniak, przy czym oba naro
dy uznają to warzywo za wyróżnik własnej kuchni narodowej. Wydaje się jed
nak, że Norwegowie mają w tym przypadku lepsze argumenty. Wprawdzie w całej 
Skandynawii kartofle stały się w XIX w. ważnym składnikiem diety (i wszędzie 
urosły do rangi potrawy narodowej), ale tylko w Norwegii uratowały ludność przed 
śmiercią głodową. I tylko w tym kraju w ich popularyzację włączyli się w drugiej 
połowie XVIII w. na skalę masową pastorzy. Ponadto tylko w norweskiej kuchni 
narodowej istnieją setki potraw z ziemniaków, i tylko Norwegowie dodają kartofle 
niemalże do każdej potrawy, łącznie z kanapkami, jako dodatek. I to w Norwegii 
posłowie do Konstytuanty zaproponowali w 1814 r., by wznieść toast na cześć 
właśnie uchwalonej Konstytucji oraz ... ziemniaków.

Prostota nordyckiej kultury kulinarnej jest także odbiciem kultury religijnej, 
refleksem przemian skandynawskiego luteranizmu, a zwłaszcza rygorystyczne
go pietyzmu, czyli protestanckiego ruchu odnowy religijnej, sięgającego genezą 
końca XVII stulecia. Jak ogromny wpływ miał on na mentalność Skandynawów, 
znakomicie opisała Karen Blixen w opowiadaniu „Uczta Babette”. Dla jego bo
haterki, francuskiej uciekinierki z ogarniętego walkami Komuny Paryża, szokiem 
jest zetknięcie nie z samą kulturą luterańską, ale z wynikającymi z niej obyczajami 
kulinarnymi:

Nie ufały one [siostry, córki pastora i członkinie lokalnej wspólnoty pietystycznej 
— przyp. G. Sz.] zapewnieniu Monsieur Papina, że Babette umie gotować. We 
Francji, jak wiedziały, ludzie jedzą żaby. Pokazały Babette, jak się przyrządza 
dorsza i zupę piwno–chlebową. Podczas tej demonstracji twarz Francuzki straciła 
absolutnie wszelki wyraz. [...] W dniu, w którym Babette rozpoczynała pracę, 

10 Ibidem, s. 106.
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wzięły ją na rozmowę i tłumaczyły jej, że są ubogie i że zbytkowne życie uważają 
za grzech. Ich własne pożywienie musi być jak najprostsze11.

Nic więc dziwnego, że wygrawszy na loterii 10 tys. franków Babette posta
nawia wydać całą sumę na wystawną francuską kolację dla całej wspólnoty. I rze
czywiście, pod wpływem jej artyzmu kulinarnego dokonała się w purytanach prze
miana:

Łaska bierze nas wszystkich na swe łono i obwieszcza powszechne przebaczenie. 
Spójrzcie! To, co wybraliśmy, jest nam dane, i to, czego nie przyjęliśmy, jest nam 
też zarazem udzielone. Tak! To, co odrzuciliśmy, jest wylane na nas w obfitości. 
Bo miłosierdzie i prawda spotkały się ze sobą, a sprawiedliwość i szczęśliwość 
pocałowały się wzajem12.

Na zakończenie zwróćmy uwagę na najbardziej znany nordycki obyczaj kuli
narny — szwedzki zwyczaj wystawiania na stół najróżniejszych potraw jednocze
śnie (ale w sposób przemyślany i według określonego klucza), co każdemu miało 
umożliwić swobodne układanie menu. Zwyczaj ten istniał prawdopodobnie już we 
wczesnej epoce nowożytnej, o czym świadczą liczne opisy znanych dziejopisów 
(m.in. renesansowego historyka Olausa Magnusa). Dopiero jednak na początku 
XVIII w. nabrał bardziej wyszukanego charakteru dzięki podawaniu np. różnych 
drobnych przekąsek z alkoholem jako przystawki i aperitifu do jadanego już wów
czas wieczorem obiadu. Przeważnie to były solone śledzie, zimne mięsa i sery. 
W 1842 r. sztokholmskie restauracje podawały już na „szwedzkim stoliku” oprócz 
masła, sera i pieczywa, także kawior, kiełbasę–metkę, pieczone kiełbaski i filety 
z sardeli w cieście. Były to jednak przystawki do obiadu właściwego, który składał 
się z wędzonego łososia ze szpinakiem, szparagów, rosołu i duszonych młodych 
liści pokrzyw. „Szwedzki stolik” wkrótce się usamodzielnił.

„Najbardziej szwedzkim sposobem przyjęcia gości — mawiał August 
Strindberg, wybitny dramaturg i jednocześnie znany smakosz — to zaprosić ich 
na sexę”. Sexa oznacza „sześć” i rzeczywiście, niegdyś tak nazywano kieliszeczek 
aperitifu z małą przekąską, podawany przed obiadem o godzinie 18.00. Później 
przekształcił się w mały „szwedzki stolik”, na którym stawiano — także o go
dzinie szóstej po południu — tylko sześć przekąsek, co znacznie obniżało koszty 
takiego poczęstunku. Działająca w połowie XIX w. w hotelu „Kramer” w Malmö 
sexa przyciągała tłumy smakoszy nawet z Kopenhagi po drugiej stronie Sundu. Na 
statkach powiewała nawet flaga, na której widniał „widelec na zielonym polu”. 
Gdy w latach czterdziestych XIX w. studenci skandynawscy zaczęli się wzajemnie 
odwiedzać, organizując wielkie skandynawistyczne zloty w miastach uniwersytec
kich, wszystkim przypadła do gustu właśnie sexa u studentów z Uppsali.

11 K. B l i x e n, Uczta Babette i inne opowieści o przeznaczeniu, tłum. W. J u s z c z a k, Poznań 
2002, s. 38–39.

12 Ibidem, s. 61.
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Sexa pojawiła się na szwedzkich stacjach kolejowych i w przydrożnych hoteli
kach oraz karczmach. Jakże wygodnie było pasażerom wpaść na kwadrans, najeść 
się zimnej pieczeni cielęcej, szynki, łososia, budyniu i malin ze śmietaną, a na
stępnie dalej ruszyć w podróż! Nic dziwnego, że „szwedzki stół” stał się symbo
lem kuchni skandynawskiej. Można powiedzieć nawet więcej — szwedzki stół to 
wyraz specyficznego dla nordyckiej mentalności połączenia pozornie sprzecznych 
postaw społecznych: poczucia wspólnoty oraz indywidualizmu, podstawowych fi
larów tego, co z niejaką emfazą nazywa się nordyckim państwem dobrobytu. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CII, 2011, ZESZ. 4, ISSN 0033–2186

ALEKSANDRA KLEŚTA–NAWROCKA 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Kitowicz, Burnett i Wielądko. 
Trzy obrazy kuchni polskiej XVIII wieku

W ostatnich latach dzieje kuchni zostały w Polsce uznane za problem godny 
zainteresowania historyków. Inspiracje związane z włączeniem do badań tej te
matyki są związane głównie z historiografią francuską, a zwłaszcza twórczością 
Jeana–Louisa F l a n d r i n a. Zainspirowany etnologicznymi i antropologiczny
mi studiami nad jedzeniem oraz rolą, jaką w kulturze francuskiej przypisuje się 
kuchni, twórca „gastronomii historycznej” zaproponował wyjście poza opisywanie 
dziejów wyżywienia jako części sfery gospodarczej i biologicznej. W jego ujęciu 
kuchnia to przede wszystkim część kultury, a preferfencje żywieniowe, hierarchi
zacja jedzenia, samo pojęcie smaku i związane z jedzeniem wartości są ważnym 
materiałem dla rozważań o charakterze podziałów społecznych, o tożsamości, 
aspiracjach, wyobrażeniach i wrażliwości ludzi z przeszłości. W Polsce badania 
nawiązujące do społeczno–kulturowej historii wyżywienia dopiero zaczynają się 
rozwijać. Konferencje naukowe1, publikacje, powstające instytucje2 i toczone dys
kusje świadczą o potrzebie badania dziedzin, które dotąd zajmowały w dyskursie 
akademickim miejsce marginalne. Należy podkreślić, że tematyka kuchni i kultu
rowej historii wyżywienia jest podejmowana przez przedstawicieli innych dyscy
plin humanistycznych, zwłaszcza antropologów, etnologów, archeologów, języko
znawców czy historyków literatury3.

1 Ostatnio odbyły się następujące konferencje: „Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia 
w kulturze” (organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Filii 
w Cieszynie, 19–20 czerwca 2009); „Kultura od kuchni” (spotkanie w ramach SAID organizowane 
przez Polski Instytut Antropologii, Toruń, listopad 2009 r.); „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. 
Źródła historyczne a wymogi współczesności” (organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, 10–
12 grudnia 2009); „Smak i Historia. Metodologia, źródła, perspektywy” (Organizatorzy: Centrum 
Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia, Muzeum Historii Polski, Instytut Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 28–30 września 2010).

2 W grudniu 2009 r. w Toruniu, przy Polskim Towarzystwie Historycznym powstała stacja nauko
wa Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia.

3 Vide Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Ł e ń s k a – B ą k, Opole 2007; 
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W badaniach nad wyżywieniem przełomem było odejście od wcześniejszych 
ujęć anegdotycznych na rzecz kompleksowych badań, wykorzystujących źródła 
nie tylko pamiętnikarskie i literackie, lecz także książki kucharskie4, poradniki, 
zielniki czy dzieła medyczne, które dotąd — przynajmniej na gruncie polskim — 
nie były przedmiotem dogłębnych analiz w badaniach nad dziejami kuchni. W tym 
korpusie źródłowym znalazły się również inwentarze5 oraz rachunki zakupów pro
duktów żywieniowych, rejestry towarów, cenniki itp.

Z perspektywy metodologicznej ważne jest zwłaszcza nowe podejście do źró
dła. Badacze wyżywienia nie koncentrują się już tylko na wychwytywaniu i wyli
czaniu produktów, na ich ilości i cenach. Ważne stają się sensy nadawane zarówno 
produktom — samym w sobie, jak i zwłaszcza ich kompozycjom, czyli samemu 
jedzeniu (potrawom, posiłkom i długookresowemu menu). Trudno oprzeć się wra
żeniu, że w dotychczasowej tradycji badawczej samo jedzenie było traktowane co
kolwiek po macoszemu. Badaczy interesują także rytuały związane z jedzeniem: 
od wyboru produktów, przez metody ich przetwarzania, aż do ostatecznej fazy aktu 
kulinarnego, jakim jest odpowiedni sposób spożycia. Nie bez znaczenia jest sposób 
podawania potraw, ich porządek, kolejność i układ6, a także cały szereg zachowań 
przy stole7. W ujęciach tych widoczny jest wpływ psychologizmu, przejawiającego 
się w skoncentrowaniu uwagi na odczuciach, lękach, fascynacjach i wrażliwości, 
które podlegają nieustannym przemianom, a także strukturalizmu, dopatrującego 
się w jedzeniu specyficznego, niewerbalnego języka, którego analiza, odczytanie 
i zrozumienie może być jednym ze sposobów zrozumienia dawnych komunikatów 
i wartości8.

J. S t r a c z u k , Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno–katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław 
2006; warto przytoczyć prace monograficzne P. K o w a l s k i e g o, Chleb nasz powszedni. O pieczywie 
w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000 oraz idem, Woda żywa. 
Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce, Wrocław 2002.

4 Dzieło, które może posłużyć za przykład historyczno–kulturowej interpretacji książki kuchar
skiej to: T. S. P e t e r s o n, The Cookbook that Changed the World, Stroud 2006, warto zwrócić także 
uwagę na prace językoznawcze, poświęcone książkom kucharskim, vide: A. W u r m, Translatorische 
Wirkung: ein Beitrag zum Verständnis von Übersetzungsgeschichte als Kulturgeschichte am Beispiel 
deutscher Übersetzungen französischer Kochbücher in der Frühen Neuzeit, [http://scidok.sulb.uni–
saarland.de/volltexte/2007/1254/ — wejście 1 grudnia 2010], a także W. Ż a r s k i, Książka kucharska 
jako tekst, Wrocław 2008.

5 Warto zwrócić uwagę na prace A. P o ś p i e c h a, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy rucho
mości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa 1992 oraz J. D u m a n o w s k i e g o, Świat rze
czy szlachty wielkopolskiej XVIII wieku, Toruń 2006, które wskazują na inwentarze jako źródła do ba
dania mentalności.

6 J–L. F l a n d r i n, L’ordre des mets, Paris 2002.
7 N. E l i a s, Przemiany obyczaju cywilizacji Zachodu, przeł. T. Z a b ł u d o w s k i, Warszawa 

1980.
8 Klasycznym przykładem strukturalistycznego ujęcia jest: C. L e v i – S t r a u s s, Trójkąt kulinar

ny, „Twórczość”, 1972, nr 2, s. 71–80. 
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Ważnym pojęciem, czy wręcz badawczym narzędziem stosowanym w historii 
kuchni jest smak, rozumiany jako fizyczny zmysł oraz kategoria wartościująca, 
a raczej skomplikowany układ tych dwóch elementów. Prekursorami badań nad 
smakiem byli Jean–Louis Flandrin9 i Massimo M o n t a n a r i10, którzy poświęci
li mu w swych pracach dużo miejsca. Smak rozumiany jest w nich nie tylko ja
ko efekt procesów fizjologicznych, lecz także jako fenomen społeczny i kulturo
wy, czyli gust. Bywa zmienny, zależnie od kulturowego i społecznego kontekstu, 
o czym świadczą upodobania i wybory żywieniowe, na które wpływ mają takie 
czynniki, jak socjalizacja czy swoista wiedza przejawiająca się w umiejętności 
docenienia poszczególnych kompozycji. Jedzenie jest zatem — jak lapidarnie 
określił Montanari — kulturą11. Interesujące są zatem nie tylko indywidualne i su
biektywne odczucia podczas spożywania posiłków, gdyż są to aspekty przelotne 
i często trudne do zwerbalizowania, lecz także to, w jaki sposób smak wpływa na 
ocenę tego co jest dobre, a co nie. Termin „smak” odnosi się zatem do zbiorowej 
oceny i waloryzowania, a przez to komunikowania, co jest dla danej kultury i gru
py wartościowe. Poczucie smaku jest zatem umiejętnością, która wynika z wiedzy 
nabytej w ciągu życia.

Postawienie sztuki kulinarnej w centrum zainteresowania nauki pozwala 
na badanie takich fenomenów, jak trwanie i zmiana, wrażliwość czy tożsamość. 
Godne uwagi są obszary szczegółowe: dietetyka, medycyna, związane z nimi wy
obrażenia, stereotypy i tabu, które mają wpływ na wybory żywieniowe i są tych 
wyborów przejawem. 

Historia kuchni jako historia kultury stała się motywem wielu prac, których 
autorzy próbują przedstawić dzieje wyżywienia w ujęciu syntetycznym. W pracach 
tych dominuje podejście koncentrujące się na zmianach, różnicach, odkryciach 
i przełomach, których wyjaśnianie i komentowanie jest punktem wyjścia do szer
szych analiz kulturowych12. Kwestia naturalnego wyboru i biologicznego zaspoka
jania głodu staje się w tych ujęciach sprawą nadal ważną, lecz drugorzędną.

W polskiej literaturze przedmiotu poświęconej wyżywieniu badacze kładli na
cisk na stronę obyczajową kultury stołu, wykorzystując i cytując głównie źródła 
narracyjne oraz wzbogacając je fragmentami dzieł literackich z danej epoki13. Sam 

9 Vide jedyny artykuł tego autora przetłumaczony na język polski: J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie 
smaku, [w:] Historia życia prywatnego. Od renesansu do oświecenia, red. R. C h a r t i e r, Wrocław 
1999, s. 277–319.

10 J.–L. F l a n d r i n, M. M o n t a n a r i, A. S o n n e n f e l d, Food. A Culinary History from Anti
quity to the Present, New York 2000; M. M o n t a n a r i, Food is culture, New York 2006.

11 Ibidem. 
12 M. T o u s s a i n t – S a m a t, Historia naturalna i moralna jedzenia, przeł. A. B. M a t u s i a k 

i M. O c h a b, Warszawa 2002; F. F e r n a n d e z – A r m e s t o, Wokół tysiąca stołów, czyli historia je
dzenia, przeł. J. J a c k o w i c z, Warszawa 2003.

13 Vide J. S. B y s t r o ń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 1967; 
Z. K u c h o w i c z, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1977; idem, Człowiek polskiego 
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przełom kulinarny, który nastąpił w Polsce w XVIII w., nie został dotąd dokład
nie przebadany i opisany. Kuchnia staropolska, taka jaką opisywano w polskiej 
historiografii, przedstawiana była w sposób specyficzny i daleki od źródłowe
go konkretu. Miała być nieskomplikowana i prosta, oparta na dużej ilości mięsa 
i tłuszczu oraz obfitym szafowaniu pieprzem i szafranem. Upodobania Polaków 
do egzotycznych przypraw potwierdzają opinie obcokrajowców, którzy podróżując 
po Rzeczypospolitej niejednokrotnie nieomal zmagali się z głodem, gdyż dania 
serwowane przez polskich gospodarzy były dla nich nie do przełknięcia14. Opinie 
te świadczą o kuchni polskiej, jednak są także informacjami o autorach poszcze
gólnych wypowiedzi, o ich kulturze i kuchni, wskazując na istnienie odrębnych 
systemów kulinarnych i innego fizycznego odczuwania oraz kulturowego warto
ściowania smaku. 

Kuchnia, tak jak kultura, nie jest i nie może być czymś statycznym. Wpro
wadzenie na polskie stoły w XVII w. i docenienie w następnym stuleciu potraw 
kuchni francuskiej ukazuje nie tylko zmianę upodobań kulinarnych Polaków. 
Zjawisko to jest świadectwem szerszych przemian kulturowych i społecznych, 
a jego analiza pokazuje nam ich mechanizmy. Źródła, będące podstawą mojego 
artykułu, dotyczą kontekstu zmiany kulturowej, uchwyconej i obserwowanej po
przez sferę kulinarną. Przykłady przytoczone w tekście ukazują obraz życia elit, 
odcinających się w ten sposób tak od szarego tłumu, jak od grona ambitnych na
śladowców i rywali. To elity, jak chce Norbert E l i a s15,  tworzą (po to, by szyb
ko je porzucić i tworzyć nowe) wzorce zachowań dla innych grup społecznych. 
Autorami analizowanych tekstów, opisujących kuchnię w Polsce przełomu XVIII 
i XIX w., są osoby, które z elitą miały styczność w różny sposób i w różnym  
zakresie.

Zestawienie trzech źródeł, dobrze znanych i chętnie (jak chociażby dzieła 
Jędrzeja Kitowicza) cytowanych, pozwoli przyjrzeć się trzem różnym postawom. 
Na ile skonstruowane przez nich obrazy mówią nam o wrażliwości kulinarnej 
i różnych typach postrzegania kuchni? O jakiej kuchni opowiadał Burnett swoim 
rodakom i jakie informacje wyłaniają się z lektury jego tekstu dzisiaj? Jaką rolę 
odgrywa pamięć autorów? Co przykuwało ich uwagę i jakie emocje towarzyszyły 
wspomnieniom kulinarnym? Co poza potrawami było interesujące dla Kitowicza 
i Burnetta? Na ile w końcu książka kucharska może być odczytywana jako świa
dectwo historycznie ulokowanej rzeczywistości kulinarnej? Tego typu kwestie bę
dą przedmiotem naszej uwagi w niniejszym artykule. 

baroku, Łódź 1992; Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów nowożytnych, red. A. C h w a l b a, 
Warszawa 2004.

14 Vide K. B o c k e n h e i m, Przy polskim stole, Wrocław 2005, K. Ł e ń s k a – B ą k, Cudze sma
ki. O trudzie rozumienia obcych upodobań gastrycznych, [w:] Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania 
kultury, red. P. K o w a l s k i  i  Z. L i b e r a, Kraków 2006, s. 109–128.

15 N. E l i a s, op. cit.
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TWÓRCY, DZIEŁA, KONTEKSTY

Trzy najważniejsze dla naszego zestawienia źródła to osiemnastowieczna 
książka kucharska „Kucharz doskonały”16, „Opis obyczajów...” autorstwa Jędrzeja 
Kitowicza17 oraz napisana na początku XIX w. relacja podróżnika angielskiego 
Georga Burnetta18. Każdy z tych tekstów to zupełnie inna narracja, każdy został 
napisany w innym celu, z myślą o innym odbiorcy. 

Jędrzej Kitowicz był człowiekiem, którego życiorys jest świadectwem karie
ry i społecznego awansu19. W młodości służył na dworach, po czym wszedł na 
drogę polityki. Brał udział w konfederacji barskiej, a występując ze stanu żołnier
skiego, postanowił przywdziać sutannę20. Z pewnością jego poglądy polityczne, 
niechęć do Stanisława Augusta Poniatowskiego i proponowanych przez niego re
form miały wpływ na ocenę podlegającego zmianom świata. Spisując swoje dzieło 
zamierzał pozostawić potomnym informacje o tym, jak się żyło za jego czasów. 
Przyświecająca mu idea została zawarta w następujących słowach: „niechże po
tomność, dla której to piszę, przegląda się w dawniejszych i w nowszych obycza
jach, z dobrych niechaj wzór bierze, złych niechaj unika”21. Był świadkiem zmian, 
których nie omieszkał komentować. W dziele swym zastosował rozróżnienie na 
dwa światy, w których przyszło mu żyć. Pierwszy to okres panowania Augusta III, 
czyli czas młodości autora; drugi, niezrozumiały, niezgodny z jego przekonania
mi porządek, jaki nastał wraz z panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Przeobrażenia, których był świadkiem, przyjmował raz ze smutkiem i zgorsze
niem, raz z pewnego rodzaju fascynacją. Jego reakcja może świadczyć, że na pew
nym etapie swojego życia stał się obcym wśród swoich. 

George Burnett przebywał w Polsce w pierwszych latach XIX w. Ten mło
dy wówczas, dobrze wykształcony człowiek spędził w Polsce dziesięć miesięcy. 
Przebywał w dobrach hrabiego Stanisława Kostki Zamoyskiego. Był nie tyle go
ściem Zamoyskich, co nauczycielem, którego zajęciem było prowadzenie konwer
sacji z członkami rodziny22. Świat polskiej arystokracji był jedynym, któremu mógł 
przyjrzeć się uważnie. Kontakt z elitarnym środowiskiem umożliwił mu obserwa
cję jego specyficznych zwyczajów i upodobań. Tekst, pisany przez Burnetta z nie
mal etnograficznym zacięciem, miał pokazać Anglikom nieznany im, egzotyczny 
świat. Wśród charakterystycznych cech obyczajowości Burnett opisał kulinarne 

16 W. W i e l ą d k o, Kucharz doskonały dla zatrudniających się gospodarstwem, Warszawa 1783. 
17 J. K i t o w i c z, Opis obyczajów i zwyczajów za panowanie Augusta III, Warszawa 2003.
18 G. B u r n e t t, Obraz obecnego stanu Polski, wyd. S.Górzyński, tłum. M.Urbański, Warszawa 
2008.
19 P. M a t u s z e w s k a, Kitowicz Jędrzej, [w:] PSB, t. XII, z. 4 (55), s. 525–527.
20 W wydaniu z 1855 r. we wstępie przedstawiona jest sylwetka autora, zamieszczone są także 

fragmenty pamiętnika, listów i testamentu Kitowicza. 
21 J. K i t o w i c z, op. cit., s. 23.
22 S. G ó r z y ń s k i, Od wydawcy, [w:] G. B u r n e t t, op. cit., s. 6–7.
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zwyczaje Polaków. W niektórych fragmentach wspominał o jedzeniu mimocho
dem, w innych poświęcił mu odrębne partie tekstu. Oceniał to, co widział i smako
wał, zdając sobie sprawę i podkreślając odmienność kulturową, która wpływa na 
przyzwyczajenia i gust. Do niektórych sytuacji podchodził z naiwnością, czasem 
z dystansem, do innych niczym znawca.

Wojciech Wielądko zapisał się na kartach polskiej historii nie tylko jako heral
dyk i dramatopisarz, lecz także jako autor dzieła kulinarnego23. Ten — jak go nazy
wają niektórzy — „chudy literat” imał się w swoim życiu wielu zajęć. Motywacją, 
która nim na każdym kroku kierowała, była kwestia zarobkowa. Nie należy trak
tować „Kucharza doskonałego” jedynie jako tłumaczenia, lecz raczej jako swoistą 
kreację. Przekształcenia, których dokonał Wielądko — zarówno dotyczące zmiany 
tytułu książki, jak wprowadzenia słowniczka czy wtrąceń24 — pozwalają stwier
dzić, że mamy do czynienia z wyjątkowym twórcą i dziełem. Warto wspomnieć, 
że Wielądko, decydując się na tłumaczenie francuskiej książki kucharskiej, do
konał specyficznego — zważywszy kontekst — wyboru. Podjął się przełożenia 
bardzo popularnego w osiemnastowiecznej Francji dzieła kulinarnego Menona 
„La cuisinière bourgeoise”. Była to książka skierowana do mieszczan, prezentują
ca kuchnię tej grupy społecznej. Z pewnością nie była propozycją elitarną, kosz
towną i wyszukaną, ale wersją popularną nowej kuchni francuskiej, dostępną szer
szej rzeszy konsumentów25.

Wielądko, znając społeczne oczekiwania i będąc — jak mniemamy — dobrym 
obserwatorem rzeczywistości, przyczynił się do popularyzacji wiedzy, która dotąd 
była dostępna tylko elitom. Włożył do polskich garnków obce jadło, robiąc z kuch
ni mieszczańskiej kuchnię elitarną, doskonałą, ale przeznaczoną dla wszystkich. 
Sam autor jawi się zatem nie tylko jako tłumacz, lecz także jako kreator, kulinarny 
instruktor. 

Książka kucharska jest w naszym zestawieniu tekstem zupełnie innym od 
dwóch pozostałych, które są opowieściami o otaczającej autorów rzeczywistości. 
„Kucharz doskonały” to literatura specjalistyczna, posługująca się specyficznym 
językiem i charakterystycznym tylko dla niej przekazem. W pozostałych źródłach 
jedzenie i kuchnia pojawiają się przy okazji. Każde słowo na temat produktów, po

23 W 1783 r. ukazało się drukiem tłumaczenie francuskiej książki kucharskiej M e n o n a  La cuisi
nière bourgeoise. Autor tłumaczenia, Wielądko, ukrył, a może celowo zmienił tytuł tego popularnego 
we Francji kulinarnego dzieła. Ukrywając płeć i status społeczny zawarty w oryginalnym tytule dosto
sował Kucharza doskonałego do polskich oczekiwań i wyobrażeń o elitarnym, modnym świecie.

24 J. D u m a n o w s k i, Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego, [w:] S. C z e r n i e c k i, 
Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i oprac. J. D u m a n o w s k i, M. S p y c h a j, 
Warszawa 2009, s. 22.

25 Analiza dzieła na tle innych francuskich książek kucharskich i ogólnego kontekstu historii 
kuchni we Francji została zawarta w: A. G i r a r d, Le triomphe de La cuisinière bourgeoise. Livres 
culinaires, cuisine et société en France aux XVII et XVIII siècles, „Société d’historie moderne”, t. XXIV, 
1977, s. 497–523.
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siłków i etykiety, czyli tego wszystkiego, co składa się na szeroko rozumianą sztu
kę kulinarną, wydaje się jednoznacznym sygnałem i informacją nie tyle o kuchni 
i jej smakach, ale o samym autorze wypowiadanych słów.

Analizując wspomniane źródła zestawiam pewne widoczne i interesujące 
z badawczego punktu widzenia elementy, umieszczając je w odrębnych, ale ko
respondujących ze sobą kategoriach: smak, przestrzeń, zmiana, znawstwo, tożsa
mość. Dzięki takim zabiegom dostrzegamy zarówno postawy i światopogląd (nie
jako dotykając mentalności autorów tych wypowiedzi), a zarazem przyglądamy się 
kuchni — systemom kulinarnym, zakorzenionym kulturowo upodobaniom, sma
kom i potrawom.

W omawianych źródłach opisy jedzenia posiadają pewien ładunek emocjonal
ny (świadczą o tym odpowiednie reakcje: zdziwienie, zachwyt, niesmak czy wręcz 
odraza i niechęć). W źródłach narracyjnych zazwyczaj mamy do czynienia z su
biektywnym odbiorem napotkanych sytuacji kulturowych, widocznym w opisach 
pożywienia, produktów, czy też związanych z nimi zwyczajów. Wybory kulinarne 
czy upodobania smakowe, choć wydają się naturalne i zbyt trywialne, by skupiać 
uwagę badaczy, są bez wątpienia uwarunkowane kulturowo. Stwierdzenie to moż
na odnieść tak do współczesnego świata, jak do sytuacji wytworzonych w histo
rycznie odległym okresie26.

Zatem każda opowieść o jedzeniu musi być umieszczona w konkretnym kon
tekście, gdyż dotyczy kultury i uwarunkowań kulturowych, odzwierciedlających 
się chociażby w guście kulinarnym, który przecież sam w sobie może być specy
ficznym, sensualnym kodem.

Na jeden z przełomów, który dokonał się w nowożytnej sztuce kulinarnej, mia
ły wpływ odkrycia geograficzne. Dzięki nim dostęp do nowych produktów stał się 
możliwy, szybszy, prostszy niż wcześniej. Na stołach królewskich i magnackich 
dominowały smaki wyraziste. Przyprawy, których używano w kuchniach arysto
kratycznych, były stosowane z takim samym entuzjazmem w prawie całej elitarnej 
Europie. Wysokie ceny towarów zza mórz oznaczały wysoką jakość, dostęp do 
nich mieli zatem przedstawiciele wyższych sfer. O ile w Polsce drugiej połowy 
XVII i XVIII w. upodobania te trwały nadal, o tyle w innych krajach europejskich, 
głównie we Francji, trendy te zmieniały się diametralnie. Korzenie i opierające się 
na kontrastach smaki zostały zepchnięte na dalszy plan. Ideą, która przyświecała 
nowoczesnej wówczas kuchni, było wydobycie naturalnego smaku potraw, do tej 

26 Wspomina o tym w swej pracy T. H. E r i k s e n  (Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie 
do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009, s. 185) pisząc: „Dlaczego, na przykład ludzie 
wolą jedzenie A od jedzenia B, mimo iż wykazano, że jedno i drugie jest tak samo pożywne? A jedze
nie B dodatkowo ma niższą cenę? Pełnej odpowiedzi udzielić może analiza kategorii kulturowych 
danego społeczeństwa, nie zaś analiza »racjonalnego« wyboru i maksymalizacja wartości. Bo choć 
rzeczywiście ludzie na całym świecie starają się maksymalizować wartość to definicja „wartościowe
go” zmienia się w zależności od kultury i człowieka”. 
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pory ukrytego pod grubą warstwą egzotycznych przypraw. Zmianie podległy też 
inne kwestie w zakresie sztuki kulinarnej. Z pańskich stołów znikły wielkie porcje 
mięs, ustępując miejsca mniejszym. Walorów nabierała już nie ilość, lecz jakość27. 
Obraz polskiej sztuki kulinarnej z XVII w. wyłania się z pierwszej drukowanej 
książki kucharskiej Stefana Czernieckiego. Autor podzielił się na kartach tej pracy 
tajnikami swego kunsztu. Propozycja Czernieckiego to specyficzny styl kulinarny, 
opierający się na dużej ilości korzeni i łączeniu kontrastujących ze sobą smaków. To 
także ukłon w stronę staropolskiego postu, który nie uznawał jakichkolwiek form 
nabiału. „Compendium ferculorum” jest odzwierciedleniem ówczesnego gustu 
polskiej arystokracji28. Upodobania te jednak z czasem zmieniły się. Nowomodna 
kuchnia francuska była przeciwstawieniem dotychczasowej fascynacji barokową 
formą. Zmiana, jakiej podlegały zwyczaje żywieniowe w nowożytnej Europie, po
legała także na zmniejszającym się dystansie społecznym29. W Polsce zjawisko to 
można zauważyć już w momencie wydania drukiem książek kucharskich. Samo 
upublicznienie sekretów kuchmistrzowskich stanowiło możliwość zbliżenia się 
odległych dotąd warstw społecznych. Podobnie można analizować pojawienie się 
drukiem „Kucharza doskonałego”. Odtąd bowiem kuchnia francuska, doceniona 
już wcześniej przez elity i światłe umysły, była dostępna każdemu, kto miał ambi
cję naśladować nowomodne zwyczaje. Bo kuchnia to nie tylko jedzenie, to także 
styl życia, jaki świadomie wybieramy lub mniej świadomie przyjmujemy. 

Szkice poczynione przez osiemnastowiecznych twórców ukazują przeobraże
nia w ówczesnej kulturze. Owe zmiany oraz ich niejednolitość miały swoje odbicie 
także na pańskich stołach, o czym czytamy chociażby w opisach Kitowicza (zani
kanie potraw naturalnych na rzecz wykwintniejszych)30. 

Nowy styl kulinarny opisał przebywający w Polsce na początku XIX w. 
George Burnett. Jego spojrzenie jest o tyle ciekawe, że nie jest on zupełnie świa
domy tego, jak inny był w Polsce ład jeszcze kilka dekad wcześniej. Wszystko wy
daje się mu nowe i nieznane, czasami dziwaczne. Jego reakcje i refleksje, którymi 
dzieli się z czytelnikami, wynikają (czego był świadomy i co często podkreślał) 
z odmienności wychowania, przyzwyczajeń oraz wyniesionych z rodzinnego kraju 

27 J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie, s. 290–294.
28 S. C z e r n i e c k i, op. cit.
29 Vide J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie.
30 Kitowicz w swym dziele oddziela dosłownie to co stare od tego co nowe, czyniąc dwa osobne 

rozdziały „potrawy staroświeckie” i „potrawy nowomodne”. Według J. K u r c z e w s k i e g o  (Kuchnia 
i stół. Z socjologii obyczajów ks. J. Kitowicza, „Archiwum Historii Filozofii Myśli Społecznej”, 
t. XLVII, 2002, s. 233–245), który dokonał socjologicznej analizy dyskursu kulinarnego w dziele 
Kitowicza: „porównanie starej i nowej kuchni [...] wskazuje zatem na dwie zasady opozycyjne kon
struujące całe przeciwstawienie się sztuczności potrawy, a ich nagromadzenie — rozdrobnieniu. 
Zamiast piramidy pieczonych i podawanych w całości zwierząt mamy potrawy z mięsa przetworzone 
i rozdrobnione”. 
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doświadczeń. Ze słów Burnetta wynika, że przywiązanie i tradycja są elementami 
ewidentnie wpływającymi na wrażliwość, a tym samym na poglądy. 

W swojej relacji opisuje on między innymi smak chleba, który jest dla niego 
nie do zniesienia: „Ordynarny chleb żytni, jaki podają w tych miejscach jest zwy
kle kwaśny i tak przykry w smaku, że tylko wilczy głód, wspomożony kilkoma 
refleksjami o różnych gustach i sile narodowych przesądów może skłonić angiel
skiego podróżnika do jego przełknięcia”31. Podobne opinie pojawiają się u niego 
jeszcze kilkakrotnie. Burnett jawi się jako człowiek światły, obyty w świecie, a mi
mo wszystko zdystansowany. Nieznany mu wcześniej, nieoswojony smak przywo
łanego tu chleba wzbudza w nim zarówno obrzydzenie, jak i refleksję. Chleb „pol
ski”, podstawa wyżywienia, produkt nieznający podziałów klasowych, codzienny 
ale i ważny rytualnie, wzbudzał u obcokrajowców często skrajnie odmienne oceny. 
Jest to dobry przykład pokazujący trud jaki sprawia rozumienie cudzych upodobań 
kulinarnych32.

Burnett, inaczej niż Kitowicz, nie widzi, a może nie zdaje sobie sprawy ze 
zmian, które dokonały się w Polsce na przełomie XVIII i XIX w. Zauważa odmien
ność kultury naszego kraju, cały czas przyrównując go do obrazu angielskiego. 
Jego zdanie to opinia konesera, obserwatora, podróżnika. Warto zaznaczyć, że swe 
wspomnienia dotyczące Polski zaczął spisywać czas jakiś po powrocie do Anglii. 
„Pamięć zawodzi mnie — pisał — gdy próbuję opisać sposób w jaki zastawia się 
stół”33. Podkreśla to także w innym miejscu: „zważywszy czas, jaki upłynął od 
kiedy widziałem to, co zamierzam teraz opisać, obawiam się, że nie pamiętam 
już wszystkich osobliwych dań i metod ich przyrządzania, o których moi rodacy, 
jako cudzoziemcy, chcieliby naturalną rzeczy koleją czegoś się dowiedzieć; żałuję 
również, że w tej akurat materii nie dostawało mi — właściwej kobietom — cieka
wości szczegółów i daru wnikliwej obserwacji”34.

Pamięć odgrywa również istotną rolę w „Opisie obyczajów” Kitowicza. Całe 
dzieło jest opowieścią o życiu człowieka, którego droga do miejsca, w którym się 
znalazł u progu śmierci, nie była prosta. Dawne czasy to — w ujęciu starca — 
młodość i pełnia sił, które zwykle z perspektywy lat wspomina się z melancholią. 
Mityzacja odległej przeszłości często polega na ubarwianiu i waloryzacji, a w kon
sekwencji może prowadzić do zniekształceń. Opowieść o potrawach staroświec
kich to tak naprawdę historia o apogeum działalności publicznej Kitowicza. To 
ukazanie zwyczajów wielkiego świata, z jakim mógł się stykać, to okres awansu, 
który nie może się kojarzyć inaczej niż pozytywnie. 

31 G. B u r n e t t, op. cit., s. 63.
32 K. Ł e ń s k a – B ą k, Cudze smaki. 
33 G. B u r n e t t, op. cit., s. 139.
34 Ibidem, s. 143.
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We wspomnieniach młodego Anglika oraz starego, schorowanego proboszcza 
dużo miejsca zajmują wrażenia. To one skłaniają do wartościowania, zastanowie
nia się i konstruowania opinii.

SMAK. EMOCJE I TOŻSAMOŚĆ

Pośród kulinarnych doświadczeń Anglika na uwagę zasługuje szczególna po
trawa, o której czytamy: „jednym z najbardziej dziwacznych dań jest cały mózg 
— także wołowy, nie tylko cielęcy; podawany w gęstym, ciemnym sosie z pieczeni 
i jedzony z chlebem”35. Własne podejście do tego dziwacznego upodobania ku
linarnego Polaków autor stara się wyjaśnić odmiennością kulturową z lekkością 
charakterystyczną dla znawcy. Burnett tak tłumaczy swój stosunek do tego sma
kołyku: „w obcych krajach wszyscy musimy być gotowi wyrzec się narodowych 
przesądów i uprzedzeń, atoli wierność z jaką potrawa ta zachowuje kształt i sposób 
sfałdowania zwojów mózgowych, budzi u każdego, kto miał okazję widzieć kiedyś 
otwartą czaszkę ludzką, skojarzenia jednoznaczne i w żadnej mierze niezaostrza
jące apetytu”36.

Smak, w tym przypadku doskonale uwidaczniający się gust — system opiera
jący się jednocześnie na fizjologii, estetyce a także doświadczeniu inności — jest 
konstruowany kulturowo. To, co przez jedną ze stron uznawane było za wykwintną 
potrawę (danie godne postawienia na stole podczas gościny obcokrajowca), przez 
drugą komentowane jest następująco: „zazwyczaj kosztowałem troszkę [Burnett 
musiał być częstowany mózgiem niejednokrotnie], ale bez przywoływania na po
moc odrobiny stoicyzmu, nie byłbym w stanie zmusić się do przełknięcia. Tak 
przyrządzony mózg nie jest potrawą dobrą i, prawdę powiedziawszy, niewielu ma 
entuzjastów. Nigdy nie zjadłem wystarczająco wiele, by samemu tego doświad
czyć — ale powiadają tu, że jest ciężkostrawny, słodkawy i raczej nie dodaje ro
zumu tym, którzy i tak nie mieli go wcześniej”37. Wypowiedź mogła być oparta 
na ówczesnych teoriach naukowych, w tym nowożytnej dietetyce, według której 
mózg — podobnie jak płuca, śledziona i wątroba — powoduje namnażanie się 
flegmy38. Ponadto funkcjonowało przekonanie, że mózg jest nie tylko siedliskiem 
rozumu, lecz także wszelkiego uczucia i duszy39.

Czy możliwe było, by danie z mózgu zostało przyrządzone na podstawie prze
pisów zaczerpniętych z książki Wielądka? W „Kucharzu doskonałym” z 1783 r. 

35 Ibidem, s. 144.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 K. K l u k, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych historyi naturalney początki i go

spodarstwo, tom 1 z figurami o zwierzętach ssących, Warszawa 1779, s. 235.
39 Ibidem, s. 38.
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znajdujemy między innymi informacje o takich potrawach, jak: „mózg wołowy 
z różną zaprawą”, „mózg skopowy duszony”. Rady, jak przyrządzić mózg znaj
dziemy także w przepisie „główkę cielęcą jak sporządzić” czy chociażby: mózg 
„cielęcy po flisowsku”, „podróbki baranka po miejsku”, „główka baranka z różną 
zaprawą” etc. W zmienionym wydaniu tegoż dzieła z roku 180040, również poja
wiają się przepisy na takie dania. Są wśród nich: „mózg wołowy z różną zaprawą”, 
„mózg cielęcy smażony”, „mózg cielęcy po włosku”, „mózg cielęcy w skrzynecz
kach”. Wydaje się zatem, że jest to kuchnia nowa także w Polsce, inna niż baroko
wa propozycja Czernieckiego, u którego takie specjały się nie pojawiają. Burnett 
natrafiał wśród polskich współbiesiadników na opinie o złym smaku i niedobrych 
właściwościach dietetycznych wspomnianego mózgu. Podobne odczucie i podej
ście do owej potrawy deklarowali zatem także Polacy, nie do końca jeszcze przy
wykli do nowomodnej kuchni. Zastanowić się należy, czy w przypadku tego dania 
nie mamy do czynienia z elementem czegoś, co według Kitowicza jest oceniane 
jako obrzydliwe? On to bowiem, użalając się nad nowymi zwyczajami kulinarny
mi, zwracał uwagę na pewną osobliwość w nowomodnej sztuce kulinarnej. Pisał 
między innymi: „nie ustępując nasi Polacy w niczym Włochom i Francuzom, na
wykli powoli, a dalej w najlepsze specjały obrócili owady i obrzezki, którymi się 
ojcowie ich jak jaką nieczystością brzydzili”41. Kitowicz nie wymienia tu mózgu, 
ale analizując zestawienie, jakie znajdziemy chociażby na stronach „Kucharza do
skonałego”, można przysmak ten wpisać w kategorię tych obrzydliwości. 

Przykładami dań, które mogą wskazywać na pewne podobieństwo do opisanej 
przez Burnetta potrawy, mogą być takie oto konkretne przepisy: „Główka baranka 
z różną zaprawą”, czy też „Podróbki Baranka po miejsku”: 

Od główki odrzuć szczęki, wypłucz w wodzie, inne podróbki pokraj na kawałki, 
obciągnione, ugotuj w bullionie, z masłem, wiązką pietruszki, solą i pieprzem. 
Ugotowawszy, zapraw trzema żółtkami świeżemi z mlekiem, przygrzej sos, wlej 
potym odrobinę soku winnego, ułóż głowę na półmisku, odkryj mózg, wkoło 
podróbkami, polej sosem po wierzchu42.

„Kucharz doskonały” jest propozycją francuskiej kuchni mieszczańskiej, co 
być może Wielądko starał się ukryć zmieniając tytuł dzieła. W samym tekście moż
na znaleźć wiele informacji na temat gustu kulinarnego mieszczan, w tym wspo
mnianego wyżej specjału, a także innych, które zapewne miał na myśli Kitowicz 
pisząc o obrzezkach i podobnych im obrzydliwościach. W osiemnastowiecznej 
książce kucharskiej przeczytać możemy m.in.: „U mieszczan zaś, czyli ludzi zjeść 

40 W. W i e l ą d k o, Kucharz doskonały w wybornym guście, Warszawa 1800; jest to jedno z kolej
nych wydań książki kucharskiej tego autora pod tym samym tytułem. Na stronie tytułowej autor za
znacza, że wydanie to zostało zmienione, wzbogacone o przepisy nie tylko z francuskich, lecz także 
niemieckich książek kucharskich.

41 J. K i t o w i c z, op. cit., s. 230.
42 W. W i e l ą d k o, Kucharz doskonały dla zatrudniających się, s. 128.
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dobrze lubiących, bierze się do gotowania: mózg, ozór, podniebienie, cynadry, tłu
stość, ogon”43.

Używanie tych części zwierzęcych, które dotąd nie znajdowały szerokiego za
stosowania w kuchni polskiej, pokazuje pewien przełom i specyfikę nowego stylu 
kulinarnego. Podroby na polskich stołach nie były, o czym możemy się przekonać 
czytając pierwszą drukowaną polską książkę kucharską, przysmakiem popularnym 
wśród arystokratów. 

W kuchni francuskiej nic się nie marnuje, a podroby zajmują w niej dużo 
miejsca. Jest to być może nawiązanie do kuchni antycznej, w której — o czym 
możemy się przekonać, analizując przepisy zamieszczone na kartach książki ku
charskiej Apicjusza44 — potrawy takie należały do kuchni wykwintnej. Mózg jest 
zatem osobliwym przykładem wykorzystywania podrobów w polskiej kuchni. Jest 
to przykład szczególny, bowiem sama forma przyrządzenia i podania tej potra
wy wydaje się i dzisiaj zaskakująca. Większość dań, w skład których wchodził 
mózg lub móżdżek (poczynając od traktatu kulinarnego Apicjusza, przez dzieło 
Czernieckiego, po przepisy Paula Tremo45) jest zupełnie inna. Mózg jest najczę
ściej używany jako jeden ze składników, często dodawany do farszu, niezwykle 
rzadko w całości, jak to opisuje Burnett. Umiłowanie do podrobów widać w dużej 
ilości wykorzystywanej w przepisach animelli46, czyli grasicy i choć Anglik nie 
wymienia takiej potrawy, warto o niej wspomnieć. Wątróbki, ozorki, mleczko cie
lęce, czyli podroby, występują u Wielądka często. Natomiast wzdragał się przed 
nimi Kitowicz; nie tylko raziły one oko, ale były dla niego zaprzeczeniem jakiej
kolwiek zmysłowej przyjemności. Nowoczesna kuchnia ukochana przez arystokra
cję to talerze z obrzydliwościami, elity wkładają do ust coś, co dawniej uznawano 
za niegodne47, wstrętne i dla oka, i dla podniebienia. Jednocześnie potrawy te są 
jej cechą charakterystyczną, są delikatne, kruche, są detalami, na których kuchnia 
francuska się koncentruje.

Na stronach „Kucharza doskonałego” z 1783 r. znajdujemy wiele wiadomo
ści sugerujących swoistą oszczędność, czy też specyficzne podejście do jedzenia. 
Wiele receptur pokazuje, w jaki sposób wykorzystywano wcześniej przygotowane 

43 Ibidem, s. 33.
44 A p i c j u s z, O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć, przeł. I. M i k o ł a j c z y k  i  S. W y s z o  m i r 

s k i, Toruń 1998.
45 Paul Tremo był kuchmistrzem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego kunszt kulinarny opie

rał się na syntezie stylu kuchni polskiej i francuskiej. Przygotowywał on znane obiady czwartkowe, 
a pozostałością po jego twórczości jest rękopis Kuchnia na sześć osób.

46 Animella, która pojawia się w staropolskich książkach kucharskich, tłumaczona jest jako grasi
ca. Jest to termin romańskiego pochodzenia, którego używało się także w odniesieniu do innych deli
katnych wnętrzności zwierzęcych, w tym móżdżku, vide: A. B o c h n a k o w a, Terminy kulinarne ro
mańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII wieku, Kraków 1984, s. 37.

47 Tabu żywieniowe dotyczące podrobów może wiązać się (na co zwracają w swych pracach bada
cze) ze strachem przed kanibalizmem, vide J. S t r a c z u k, op. cit., s. 158. W wypowiedzi Burnetta 
widać jednoznaczne skojarzenia luksusowej potrawy z ludzkim organem.Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 
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i podane potrawy. „Resztki”, które „zeszły ze stołu” powinny być wykorzystane 
w innych potrawach, bardzo często jako farsz, czyli siekanie, albo nadzienie, lub 
w inny sposób48.

U Wielądki nie ma marnotrawstwa, to co już raz podane, może być użyte 
ponownie. Jak to należy tłumaczyć? Czy wynika to z faktu, że średniowieczna 
czy barokowa rozrzutność i marnotrawstwo były nieracjonalne z punktu widze
nia osiemnastowiecznej ekonomiki? A może świadczy to o stosunku do jedzenia, 
które nie może być wyrzucane, pozbawiane przez to szacunku? A może po prostu 
o finezji i wyobraźni kucharza, który do końca i bez reszty potrafił ze wszystkiego 
stworzyć danie godne uwagi?

W relacjach podróżników, którzy mieli okazję odwiedzać Polskę, zwracają 
uwagę przetworzone, kiszone warzywa. Kapusta czy ogórki kiszone są uznawane 
za potrawy typowe dla kuchni narodowej. Pisał o tym m.in. Hubert Vautrin: „Nie 
wiem, czy istnieje w Polsce specjalna kuchnia, wiadomo tylko, że są ulubione po
trawy, w których dominuje smak kwaśny lub słodki [...] jada się jeszcze w Polsce 
ze smakiem ogórki kiszone z koprem i solą — podają to zamiast korniszonów”49. 
O kiszonych warzywach wspomina także Burnett: „następnym daniem może być 
też kwaszona kapusta [...]50, pospolite są też w pełni wyrośnięte, dojrzałe ogór
ki kiszone, jada się je najczęściej z wołowiną; choć bywają dodatkiem do wie
lu innych potraw”51. Potrawy te jednak nie wzbudziły w Burnecie szczególnego 
zainteresowania, bowiem nie pozostawia on poza opisem żadnego komentarza. 
Zupełnie inaczej wspominał swoje kulinarne doświadczenie podczas pobytu w jed
nym z gdańskich hoteli. Miał wówczas okazję zasmakować ogórków w innej niż 
kiszona postaci, ale również osobliwie przetworzonych: 

najbardziej jednak niezwykłe, że na wsi jada się wielkie ilości ogórków zbie
ranych kiedy już prawie przejrzeją, a ich końce zaczynają żółknąć, których się 
nie kisi, ale gotuje. Nigdy wprawdzie nie widziałem ich w żadnym szanującym 
się domu, ale miałem okazję przekonać się o tym w Gdańsku. [...] Zupę i sztukę 
mięsa podawano do obiadu w zwykłej kolejności; wraz z tym ostatnim pojawił 
się na stole pokaźnych rozmiarów, kopiasty półmisek wielkich ogórków, a jeśli 
ogórki spóźniły się choć na chwilę, natychmiast dziesięć gąb52 wołało wielkim 
głosem: gurken! 

48 Przykładem jest przepis: „Grzanki z różnym mięsiwem: Jakie chcesz weź mięso, które ze stołu 
zejdzie, pokraj w drobną kostkę, zrób zaprawę, gdy przestudzisz, wbij dwa żółtka świeże, ułóż mięso 
na grzankach, pogładź nożem w jaju obmoczonym, posyp chlebem, usmaż pięknie, daj na stół z sosem 
czystym”, W. W i e l ą d k o, Kucharz doskonały dla zatrudniających się, s. 362.

49 H. Va u t r i n, Obserwator w Polsce, [w:] Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, t. II, wybór 
i oprac. J. G i n t e l, Kraków 1971, s. 92.

50 G. B u r n e t t, op. cit., s. 140.
51 Ibidem, s. 145.
52 Burnett pisał wcześniej o towarzystwie polskich szlachciców, to oni mieli być zachwyceni sma
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Z dalszego opisu tej sytuacji wynika, że ogromnie zdumiało to Anglika. Dla 
niego ten specjał był równie odrażający co mózg, a jego niechęć spowodowana 
była zarówno okropnym wyglądem, jak równie nieprzyjemnym smakiem. Kolejny 
raz Burnett pokazuje wewnętrzną walkę jaką toczył przed skosztowaniem owej po
trawy: „po kolejnej chwili filozoficznej zadumy nad istotą przesądów powziąłem 
decyzję, by zjeść ów ogórek”53. Równie mocno co smak, określony przez Anglika 
jako „mdły i nieprzyjemny”, zadziwił go zachwyt towarzyszy stołu: „siedzący wo
kół mnie dżentelmeni nakładali sobie na talerze po pięć, sześć sztuk naraz i poże
rali je w oka mgnieniu”54. 

„Kucharz doskonały” zawiera kilka przepisów na potrawy, w skład których 
wchodzą ogórki, zazwyczaj są jednak dodatkiem i nigdy nie występują w całości. 
Nie znajdziemy też wzmianki o jedzeniu ich na surowo55. U Czernieckiego wystę
pują jedynie jako dodatek lub ozdoba56. Surowe warzywa pojawiają się w opisach 
bardzo rzadko, ewidentnie spożywanie ich w nieprzetworzonej postaci nie było 
szczególnie popularne i społecznie akceptowane. Wyjątkiem może być wzmianka 
u Kitowicza, który wymieniając wspominane obrzydliwości, kończy wyliczankę 
na sałacie i innych „surowiznach”, w tym ogórkach, które dodawano do mięs57.

Burnett podkreśla, że warzywnik przeciętnego Polaka jest bardzo ubogi. 
Oprócz wspomnianych ogórków i kapusty kiszonej warzywem, które musiało się 
często pojawiać była kapusta „niedogotowana i o mało apetycznej powierzchow
ności”58 (sama lub jako dodatek do potraw mięsnych). Uwagę podróżnika zwraca 
także marchewka, która zaledwie „pojawia się”, zatem nie jest stałym elementem 
diety polskiej arystokracji. W sezonie na stołach pojawiały się: sałata, ćwikła, 
a także zielony groszek, który „jedzony tu z cukrem zamiast pieprzu”59. Ta ostat
nia informacja jest interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze pokazuje pozo
stałe jeszcze elementy staropolskiego, barokowego smaku, w którym cukier, jako 
przyprawa, odgrywał ogromną rolę. Po drugie Burnett zdradza, że zielony groszek 
jest przyprawiony nie tak, jak być powinien. Używając słów „zamiast pieprzu” 

53 G. B u r n e t t, op. cit., s. 146.
54 Ibidem.
55 W części O ogórkach czytamy o sposobie ich przygotowania słowa następujące: „Chcąc użyć 

ogórków, obierz ze skóry, nasienie wyrzuć, pokraj na kawałki, jeżeli na zaprawę, namocz, wlej pół 
warząchwi octu, osól trochę i tak przez dwie godziny przewracając często trzymaj, gdy sok z siebie 
puszczą, wyciśnij, włóż w rondel, gotuj z kawałkiem masła w bullionie, wrzuć bukiet garnirowany, 
przydaj trochę gąszczu, zbierz na wydaniu tłustość. Na czas postny, wycisnąwszy, włóż w rondel z ma
słem, przystaw do ognia, wsyp szczubeć mąki, zalej bullionem, ugotowane zapraw żółtkami z mle
kiem, daj na przystawkę lub na przydatek, jaja na wierzchu”, W. W i e l ą d k o, Kucharz doskonały dla 
zatrudniających się, s. 274.

56 S. C z e r n i e c k i, op. cit., s. 100, 114.
57 J. K i t o w i c z, op. cit., s. 230.
58 G. B u r n e t t, op. cit., s. 40.
59 Ibidem, s. 140.
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pokazuje czytelnikowi angielskiemu odmienność upodobań Polaków, dla polskie
go czytelnika jest komunikatem o znanych i akceptowanych połączeniach smako
wych bliskich Anglikowi.

PRZESTRZEŃ WIDOWISKA

Zmiana na arystokratycznych salonach w okresie nowożytnym to także zmiana 
etykiety. Widowisko, jakim niejednokrotnie stawały się wystawne obiady, rządziło 
się swoistym scenariuszem, który podlegał co rusz przeobrażeniom. Rytuały zmie
niały swój charakter. Część scen — dawniej odbywających się w samym sercu bie
siady — przeniesionych zostało za kulisy — „do wyspecjalizowanych en klaw”60, 
a miało to, jak podkreśla Elias, związek ze zmianą wrażliwości biesiadników. 
Świadczyło o ucywilizowaniu zachowań i przeniesieniu poszczególnych praktyk 
poza zasięg wzroku uczestników biesiady. Burnett, opisując scenariusz polskiego 
obiadu, zwraca uwagę, że mięso, które podawane jest na stół, zostało wcześniej 
przygotowane w pokoju kredensowym, gdzie „kroi je ochmistrz lub jego pomoc
nicy”61. Niemal identyczny sposób podawania potraw opisuje Kitowicz w części 
traktującej o zwyczajach nowomodnych62. Organizacja przestrzeni widowiska 
ulega przemianie; to, co dawniej miało miejsce w centrum, zostało zepchnięte na 
peryferie. Zmienia się tym samym znaczenie i sens nadawany poszczególnym ry
tuałom związanym ze spożywaniem posiłków.

Tradycyjna sarmacka uczta opierała się na uznanych przez pokolenia zasa
dach. Ówczesna etykieta nie oczekiwała umiejętności posługiwania się sztućcami, 
sięganie do półmisków i jedzenie rękoma nie łamało zasad dobrego wychowania. 
Symboliczne dzielenie się posiłkiem miało także swój dosłowny wymiar, a wyra
żało się chociażby w braku indywidualnych, przypisanych każdemu z biesiadni
ków nakryć. Stół był przestrzenią łączącą. Wiek XVIII, a szczególnie druga jego 
połowa, zmienia ten stan rzeczy. Biesiada trwa, ale w jej centrum nie ma wspól
noty rozumianej jak dawniej. Każdy z biesiadników ma swoje odrębne centrum 
wyznaczone oddzielnym nakryciem i oddzielnym kielichem. Zdziwienie i niezro
zumienie nowej mody wyraził Kitowicz słowami: „Jak zaś nastały kielichy szklan
ne i kieliszki, nastała zarazem i obrzydliwość cudzej gęby”63. Takie zachowanie 
odczytywał jako swoistą fanaberię, zaprzeczenie wspólnoty stołu. Podobne prze
istoczenia we francuskiej kulturze biesiadowania opisywał Flandrin zwracając 
uwagę, że: „własny talerz, kieliszek, nóż, łyżka i widelec budują w istocie rzeczy 
niewidzialne przegrody między współbiesiadnikami. [...] Każdy współbiesiadnik 

60 N. E l i a s, op. cit, s. 165.
61 G. B u r n e t t, op. cit., s. 140.
62 J. K i t o w i c z, op. cit., s. 230.
63 Ibidem, s. 225–226.
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zamknięty jest jakby w niewidzialnej klatce”64. Dbałość o szczegół i indywiduali
zację widoczna jest także podczas podawania do stołu i wyboru odpowiedniego 
miejsca dla określonych potraw. „Zaledwie kilka najważniejszych półmisków, na 
samym środku stołu jest ze srebra”65. Informacje o tym, jakie potrawy powinny 
znaleźć się w centralnej części stołu zamieścił Wielądko w pierwszym wydaniu 
„Kucharza doskonałego”, w następnym do tekstu dołączony został graficzny in
struktarz, w jaki sposób należy prawidłowo nakrywać stół.

Osobliwą kwestią jest organizacja przestrzeni biesiadowania, szczególnie zaś 
zajmowanie miejsca przy stole. O ile u Kitowicza znajdziemy informacje, że jesz
cze za panowania Augusta III w centralnym miejscu zasiadali najzacniejsi goście, 
o tyle z opisu Burnetta wynika, że „hierarchia miejsc za stołem nie jest pochodną 
wymogów etykietalnych; wynika raczej z nieokreślonej potrzeby bycia w samym 
środku towarzystwa”66. Stary, archaiczny system doboru osoby i jej miejsca przy 
stole miał między innymi związek ze sposobem podawania potraw. Najważniejsi 
biesiadnicy zajmowali szczególne miejsca, z których sięgnięcie po serwowane 
rarytasy nie wymagały wysiłku. Nowy styl podawania dań sprawiał, że wszyscy 
uczestnicy posiłku dostawali go na takich samych warunkach. Nie musieli się oni 
kłopotać — jak to było wcześniej — wychwytywaniem najlepszych i największych 
kawałków, gdyż zajmował się tym wyspecjalizowany personel. Wszyscy stawali 
się równie ważni, nikt nie walczył o „swój kawałek chleba”, bowiem o komfort 
uczestników biesiady dbali inni.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt odnoszący się do organizacji 
przestrzeni stołu i jej wpływu na indywidualizację każdego z uczestników kuli
narnego spektaklu. Nowoczesnym zwyczajem, o którym wspomina Kitowicz, 
było wprowadzenie na stół serwisu67. Wynalazek ten, poza estetyczną, odgrywał 
funkcję ważną z punktu widzenia historii smaku. Znajdujące się na nim różnego 
rodzaju przyprawy — ocet, sól, cukier, musztarda etc. — przeznaczone były dla 
ucztujących, dzięki czemu każdy mógł na swój własny sposób dokończyć, „do
pieścić” znajdujące się na talerzu potrawy. W konsekwencji smak nie był jednoli
ty. Kitowicz pisze, że dzięki temu wynalazkowi, a przede wszystkim dzięki znaj
dującym się na nim ingrediencjom, panowie mogli komponować smaki „podług 
dotchliwości języka swego”68. Ta „dotchliwość” to wychwycona przez Kitowicza 
wrażliwość, indywidualny gust. W tej kwestii autor „Opisu obyczajów” wypowia
da się raz jeszcze, gdy wskazuje, że upodobania smakowe nie są człowiekowi da
ne raz na zawsze. Pisze: „język też inaczej nie poznaje delikatności smaku, tylko 

64 J.–L. F l a n d r i n, Wyróżnienie, s. 278.
65 G. B u r n e t t, op. cit., s. 139.
66 Ibidem, s. 138–139.
67 J. K i t o w i c z, op. cit., s. 231–232.
68 Ibidem, s. 321.
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przez używanie coraz łagodniejszych potraw”69. Docenianie smaków jest zatem 
według niego specyficzną umiejętnością... Czyżby osiemnastowieczny polski au
tor wyprzedził swymi rozważaniami tezy postawione przez dwudziestowiecznych 
badaczy?

Indywidualizacja w podejściu do smaku potraw widoczna jest też w „Kucharzu 
doskonałym”. W zamieszczonych tam przepisach znajdziemy bowiem zezwolenie 
na indywidualne dopasowanie proporcji w zależności od upodobań. Dotyczy to 
wyboru sosów, dodatków czy sposobów podania potrawy. 

ZNAWCY

Zarówno Burnett, jak Kitowicz, dają niejednokrotnie odczuć, że są znawcami. 
Natomiast Wielądko nie zdradza swych osobistych poglądów na interesujące nas 
tematy, co oczywiście wynika z konwencji i retoryki wybranej formuły przekazu.

W swojej relacji Burnett przedstawił nie tylko polskie zwyczaje i narodowe 
upodobania. To, co widział i czego mógł spróbować, uznawał za reprezentatywne 
dla polskiej kuchni i polskiego obyczaju. Jego uwagę przykuły elementy naśla
downictwa kultury angielskiej, jak próba wprowadzenia innej pory obiadu, czy 
zwyczaj picia herbaty. Temu ostatniemu Burnett poświęca bardzo dużo miejsca, 
daje przy tym upust emocjom. Według niego „naśladownictwo obyczajów angiel
skich”70 cechuje brak znawstwa, a tym samym brak szacunku — zarówno dla cere
moniału picia tego znakomitego napoju, jak dla samej herbaty71.

Podróżnik nie mógł się także wyzbyć porównywania produktów polskich 
z angielskimi. Oceniał ich jakość przyrównując je do znanych sobie angielskich 
odpowiedników. Na przykład o stołowym piwie pisze: „smak ma specyficzny, nie
podobny do żadnego z piw warzonych w Anglii”72. Tłumaczenie dalekiego przez 
bliskie jest klasycznym spojrzeniem na świat, które porządkuje zastany obraz i uła
twia zrozumienie nie tylko tego co widzimy, lecz także samego siebie. W opisach 
tych nie dostrzegamy chęci bycia podróżnikiem, obserwatorem; na pierwszym 
miejscu narrator jest po prostu Anglikiem. Pisze to używając często cytowanych 
już wcześniej stwierdzeń o narodowych przesądach i przyzwyczajeniach.

Także Kitowicz nie był w stanie wyzbyć się wartościowania czy wręcz morali
zatorstwa. I choć deklarował, że zdaje sobie sprawę z nieuchronności zmian, które 
są naturalną konsekwencją upływającego czasu, to jednak niektóre z nich po prostu 
burzyły ład w jego świecie.

69 Ibidem, s. 227.
70 G. B u r n e t t, op. cit., s. 153.
71 Ibidem, s. 152–157.
72 Ibidem, s. 141.
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Stosunek do nowinek kulinarnych jest w „Opisie obyczajów” ambiwalentny. 
Kitowicz rejestrował ulepszenia, które wprowadziła nowa moda kulinarna: „ciasta 
także francuskie, torty, pasztety, biszkopty i inne, pączki nawet — wydoskonaliło 
się to do tego stopnia jak najwyższego. Staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko, 
mógłby go był podsinić, dziś pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy 
go w ręku, znowu się rozciąga i pęcznieje jak gąbka od swojej objętości, a wiatr 
zdmuchnąłby go z półmiska”73.

Inne zjawiska Kitowicz uważał za skrajnie niekorzystne i nieusprawiedliwio
ne, wręcz frustrujące. Dał temu wyraz pisząc o farszu: „dość wyrazić, że tyle mię
siwa, ile go psuli kucharze na sosy i siekanki, wystarczyło by przedtem na cały 
suty obiad, a przecięż lubo tak wiele mięsiwów i ptastwa brano do kuchni, na sto
le mało było tego znać”74, a także o tzw. obrzezkach czy podrobach, które „nasi 
Polacy obrócili w najlepsze specjały”75. 

Trudno stwierdzić, czy potrawy, które miał okazję smakować Burnett były 
realizacją przepisów z „Kucharza doskonałego”, jednak z pewnością kuchnia na 
stołach, za którymi zasiadał, była daleka od barokowej propozycji Czernieckiego. 
Smaki, o których czytamy w opisie Anglika są charakteryzowane jako mdłe, nie
słone, sprawiają wrażenie mało wyrazistych, nieprzyjemnych. Nie ma charakte
rystycznych dla siedemnastowiecznych opisów ostrych przypraw, słodyczy, pie
przności i „szafranności”, nie ma wzmianek o barwach i zapachach. Burnett nie 
był usatysfakcjonowany jakością i smakiem mięsa. Z aprobatą patrzył jedynie na 
drób i dziczyznę. Wołowina i cielęcina wzmiankowane są u Anglika najczęściej, 
choć nie bez krytycznego osądu. Według niego wołowina jest „sucha jak wiór, 
wszystkie jego [mięsa — A. K.–N.] soczystsze i bardziej aromatyczne cząstki roz
gotowały się w zupie”. Podróżnik zdradza zatem — być może nie zdając sobie 
z tego sprawy — sposoby przygotowywania wspominanych potraw. Gdzie indziej 
Burnett pisze: „nawet w najzamożniejszych domach wołowinę często szpikuje się 
boczkiem. Cielęcina jest nieco lepsza. Baraninę spotyka się najrzadziej”76. Czy 
jedynym motywem dla szpikowania mięsa była jego zła jakość? Czy może jest to 
po prostu jedna z cech charakteryzujących ówczesną kuchnię? Burnett tłumaczy to 
złą jakością produktu, ale analiza przepisów — tak z „Compendium ferculorum”, 
jak z „Kucharza doskonałego”, pozwala stwierdzić, że był to powszechnie stoso
wany zabieg podczas przygotowywania różnego rodzaju potraw mięsnych. Burnett 
w swych komentarzach pokazuje, w jaki sposób tłumaczył sobie poszczególne 
zjawiska.

Żaden z autorów przywoływanych źródeł nie był kuchmistrzem ani kucha
rzem. Mimo to każdy uznał, że jedzenie jest na tyle godne uwagi, że warto podjąć 

73 J. K i t o w i c z, op. cit., s. 230.
74 Ibidem, s. 229.
75 Ibidem.
76 G. B u r n e t t, op. cit., s. 37, powtarza to jeszcze później, s. 140–141, 144.
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ten temat. Bo wspomnienia o nim są opowieściami o świecie i życiu, które pozna
jemy także poprzez język i podniebienie. 

Według Kitowicza kuchnię polską charakteryzowała prostota. Wszystko to, 
co dawne i dobre, zasługiwało na uwagę. Taki model kulinarny pamiętnikarz 
przeciwstawiał niezrozumiałym, skomplikowanym nowinkom. Podkreślał zarów
no cechy negatywne nowej mody kulinarnej, jak nowej, niezrozumiałej etykiety. 
Równocześnie rozpisywał się o delikatności potraw rodem z kuchni francuskiej. 

Dla Burnetta kuchnią polską było to co widział i czego mógł zasmakować 
podczas pobytu w obcym kraju. Opisał więc, jak deklarował, charakterystyczne 
zwyczaje kulinarne Polaków, nie zdając sobie sprawy z tego, że serwowane na 
elitarnych dworach potrawy były charakterystyczne dla ówczesnej kuchni fran
cuskiej. Dlaczego Burnett nie dostrzegł, że dania na elitarnym polskim stole na
wiązują do stylu powszechnego w arystokratycznej Europie? Być może, do czasu 
przyjazdu do Polski, nie miał w swej ojczyźnie możliwości przebywania w tak 
dystyngowanym towarzystwie. Opisane w relacji smaki i odczucia różniły się od 
znanych mu i charakterystycznych dla kręgów, w których funkcjonował w Anglii. 
Czy nie znał kuchni francuskiej i dlatego uznał „zwyczaje kulinarne Polaków” za 
typowo polskie? Czy może nowy model kulinarny, który czerpał z kuchni francu
skiej, został na tyle zmodyfikowany, że nabrał cech charakterystycznych tylko dla 
opisywanego terenu i kultury?

Wielądko jest jedyną spośród tej trójki osobą, która potrafiła docenić war
tość francuskiego stylu kulinarnego. Nie wiemy co prawda, czy kuchnia francu
ska odpowiadała jego upodobaniom kulinarnym, możemy się tylko domyślać, że 
„Kucharz doskonały” skierowany był do osób, których aspiracje społeczne nie 
mogły być do końca zaspokojone. Podążanie za modą wiąże się ze zdobywaniem 
wiedzy i nabywaniem umiejętności. Sposób na ich „odczarowanie” i udostępnienie 
znalazł wrażliwy artysta, poeta i historyk Wojciech Wielądko. Trudna jest ostatecz
na i jednoznaczna odpowiedź na pytanie: czy i na ile „Kucharz doskonały” spełniał 
swą podstawową funkcję? Czy ludzie wykorzystywali w praktyce zamieszczone 
w nim porady i przepisy? Co prawda wielość wydań tego dzieła może sugerować, 
że tak właśnie było. Należy pamiętać, że w XVIII w. drukowana książka kucharska 
sama w sobie była produktem luksusowym. Jej posiadanie mogło się zatem wiązać 
nie tyle z aspektem praktycznym, co prestiżowym.

Opisy, jakie znajdujemy w źródłach narracyjnych, w zestawieniu z teksta
mi normatywnymi, pomagają w rekonstrukcji pełniejszego obrazu kulinarnych 
upodobań naszych przodków. Przyglądanie się kuchni pod kątem wrażliwości, 
zmiany upodobań i wartościowania pokazuje złożoność procesów wpływających 
na konstruowanie poglądów i ocen. Widać, jak trudno jest docenić coś, jeśli nie 
zna się kontekstu, nie zna się znaczenia przedmiotu oceny. Większość przykładów 
przywołanych wyżej ukazuje, że odczucia dotyczące smaku rodzą się w umyśle. 
Smak odczuwamy dzięki zmysłom, jednak jego odczytanie jest zależne od posia
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danej wiedzy i umiejętności. A klucza dla zrozumienia powyższych zjawisk należy 
szukać w sferze kultury.

Kitowicz nie wahał się krytykować nowomodnych wymysłów, sprowadzając 
je do kategorii „obrzydliwości”. Były one znakiem nastania nowych, niezrozumia
łych pod wieloma względami, czasów. To co dla autora „Opisu obyczajów za pa
nowania Augusta III” było dowodem na upadek dobrych, bo starych obyczajów, 
z punktu widzenia angielskiego podróżnika było typowo polskie. W dziele „Opis 
obecnego stanu Polski” Burnett przywołał zwyczaje kulinarne Polaków, które nie 
przypadły mu do gustu. 

Trzech autorów żyjących na przełomie XVIII i XIX w. dokonało — dosłownie 
i w przenośni — oceny kuchni nowej, modnej i dopiero oswajanej. W źródłach 
narracyjnych szczególnie zostały podkreślone emocje, których nie można odnaleźć 
w literaturze specjalistycznej, jaką jest książka kucharska. 

Niniejsza praca koncentruje się na ukazaniu kuchni jako specyficznego ko
du kulturowego. Wartościowanie jedzenia, uprzedzenia kulinarne, brak dystan
su, a jednocześnie postawa znawcy są motywami powtarzalnymi, decydującymi 
o powstającym obrazie kuchni. W rekonstrukcji charakteru tej kuchni pomaga 
„Kucharz doskonały”. Niezwykle jednak trudno rozstrzygnąć, do jakiego stop
nia opisywane przez Burnetta i Kitowicza dania mogły być realizacją przepisów 
z osiemnastowiecznej książki kucharskiej Wielądka.
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Zmagania historyka z reklamą. 
Artykuły spożywcze w ogłoszeniach reklamowych  

początku XX wieku

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia Witold K u l a  dokonując prze
glądu źródeł do historii gospodarczej uznał reklamę — szczególnie prasową — za 
przekaz przez badaczy niedoceniany, a w badaniach nad gospodarką kapitalistycz
ną niezwykle ważny1. Nie czynił z uwagi tej zarzutu, bowiem zdawał sobie sprawę 
ze skali problemów metodologicznych związanych z wykorzystaniem w badaniach 
naukowych tak nietypowego źródła. Jego wątpliwości budziło m.in. „wyróżnie
nie reklamy spośród innych publikacji”, a jako przykład trudny do klasyfikacji 
wymienił prasowe sprawozdania z wystaw rolniczych, dokładnie omawiające za
lety konkretnych maszyn i narzędzi czy utwory literackie, które wymieniają przed
mioty codziennego użytku konkretnych marek. Za poważną trudność Kula uznał 
analizowanie komunikatu posługującego się przesadą, której granic i rozmiarów 
nie jesteśmy w stanie ocenić. Jego uwaga o oczywistej nieprawdzie w haśle rekla
mowym pasty do butów „Jaśniej słońca” uświadamia zadanie, z jakim zmierzyć 
musi się badacz, który wykorzystuje źródła tego typu. Staje bowiem przed nim 
pytanie o wiarygodność przekazu z zasady posługującego się nieprawdą, wyol
brzymieniem bądź faktami niepodlegającymi weryfikacji (np. skuteczność rekla
mowanej pasty). Z oczywistych względów autor jedynie wspomniał o pozostałych 
kwestiach: masowym charakterze omawianego materiału i różnorodności jego 
form, utrudniającej krytykę i zastosowanie metod porównawczych2. Mimo tylu 
wątpliwości czy zastrzeżeń, zachęcał historyków gospodarki do wykorzystywania 
reklamy wskazując, że dostarczyć może ona wiedzy o cenie, wyglądzie i zasadach 
działania danego towaru, metodach walki konkurencyjnej oraz organizacji produk

1 W. K u l a, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963, s. 151–152.
2 „Bogactwo jej form zmusza do stosowania różnych metod krytyki, do której często brak mate

riałów. Ilościowe bogactwo zachowanych reklam, jak również niesprecyzowane granice, oddzielające 
reklamę od innych publikacji, uniemożliwiają niemal zbibliografowanie jej. Dochodzi do tego brak 
metodycznych prób wykorzystania tej kategorii źródeł”, ibidem, s.152. 
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cji i dystrybucji. Zwrócił także uwagę czytelników na możliwość wnioskowania 
o „głównych dezyderatach odbiorców”, co uznać można za zachętę adresowaną do 
badaczy historii społecznej, specjalizujących się w rozważaniach nad stylem życia 
czy mentalnością różnych grup społecznych. 

Do dnia dzisiejszego niewielu badaczy dziejów podzieliło zainteresowanie 
Kuli reklamą jako źródłem historycznym. Nie miejsce tu na dokładne omówienie 
dorobku historiografii polskiej w tym zakresie, warto jednak sformułować kilka 
uwag dotyczących głównie ostatnich dwóch dekad, w jakimś sensie obfitujących 
w prace wykorzystujące komunikaty reklamowe3. Najczęściej sięgali po nie po
loniści i bibliolodzy dokumentujący dorobek lokalnych wydawnictw i ich wkład 
w kulturę polską, import druków oraz sposób ich dystrybucji na ziemiach pol
skich4. Z anonsów reklamowych korzystali też — choć dużo rzadziej — historycy 
medycyny, techniki i kultury materialnej5. Sporadycznie pojawiały się one także 
w publikacjach poświęconych dziejom mediów. Gros historyków prasy, opisując 
strukturę i zawartość analizowanego pisma oraz poszukując ideowego oblicza re
dakcji, pomijało zupełnie strony z ogłoszeniami handlowymi6. Trudno też znaleźć 
jakiekolwiek informacje o reklamie w ostatnich monografiach poświęconych pol

3 Większość powstałych w tym czasie prac została wymieniona poniżej. Ich ilość, w porównaniu 
z okresem wcześniejszym, wydaje się znaczna. 

4 D. H o m b e k, Reklama książki na łamach „Gazety Warszawskiej” w latach 1764–1795, „Rocz
niki Biblioteczne”, t. XXXI, 1987, z. 1, s. 119–153; radem, Reklama wydawnicza i księgarska 
w „Gazecie Warszawskiej” w latach 1764–1795, Kielce 1988; eadem, Reklama księgarsko–wydawni
cza w czasopismach stanisławowskich, „Biuletyn Polonistyczny”, t. XXXI, 1988, z. 4, s. 43–48; 
eadem, O reklamie i rozpowszechnianiu „Historii narodu polskiego” Adama Naruszewicza w XVIII 
wieku, „Kieleckie Studia Bibliologiczne”, t. I, 1993, s. 9–26; eadem, Wydawnictwa warszawskie 
Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785–1794: studium bibliologiczne, 
Kielce 1997; M. S c h a b o w s k a, Słownictwo reklam i anonsów prasowych zamieszczanych 
w „Czasie” (1890–1895), Kraków 1990; E. B a n a ś, Propaganda i reklama „Małego Dziennika” 
[w:] „Studia Franciszkańskie”, t. IV, 1991, s. 211–223; H. S u c h o j a d, J. D r ą ż y k, Reklama książek, 
[w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. J. D z i e n i a k o w 
s k i e j, Kielce 2007; E. K r i s t a n o v a, Reklama ksiązki na łamach poznańskiej „Kultury” (1936–
1939), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, t. X, 2001, s. 107–118; B. M a z u r k o w a, 
O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia [w:] „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia Bibliologiczne”, t. V, 1992, s. 129–150; D. 
Wa ń k a, Księgarnie i ich asortyment w świetle ogłoszeń w „Gazecie Kaliskiej” w latach 1893–1914, 
„Rocznik Kaliski”, t. XXXI, 2005, s. 25–39. 

5 A. K o r d e k, O reklamie lekarskiej w Polsce, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 
t. LVIII, 1995, z. 4, s. 431–443; E. K o w e c k a, Sprzedać! Kupić!: sklepy warszawskie z artykułami 
domowymi 1830–1870, Warszawa 1998; P. T. G ó r s k i, Środki komunikacji gdańskiej w II połowie 
XIX wieku na podstawie reklam z gdańskich czasopism, „Teki Gdańskie”, t. V, 2003, s. 32–42; 
M. U r b a n i k, Reklama leków — rys historyczny [w:] Pamiętnik XVI Sympozjum Historii Farmacji, 
pod red. L. H. C z y ż, Rzeszów–Poznań 2007. 

6 Wątek reklamy pojawia się wyłącznie przy okazji omawiania źródeł finansowania gazety.
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skiej telewizji7, co sugerować może np. fałszywą tezę o porzuceniu przez gospo
darkę socjalistyczną kapitalistycznych form walki konkurencyjnej8.

Historia społeczna po tego typu źródła nie sięgała prawie wcale lub tylko po
mocniczo, dla wzmocnienia bądź zilustrowania wniosków wynikających z innego, 
traktowanego priorytetowo materiału źródłowego9. Nieliczne próby wnioskowania 
o strukturze narodowościowej czy społeczno–zawodowej, względnie o stylu życia 
badanej społeczności wyłącznie na podstawie anonsów reklamowych nie mogą sa
tysfakcjonować ze względu na ich skromne rozmiary, jak i na wątpliwe konkluzje10.

Chętniej historycy czynili z reklamy przedmiot badań11. W centrum ich zain
teresowań znalazła się reklama prasowa, dominująca w warunkach polskich nie 
tylko w XVIII i XIX, lecz także w XX stuleciu. Opisywano jej formy i wykorzy
stywane środki perswazji, śledzono rozwój teorii reklamowych, charakteryzowano 
kategorie reklamowanych produktów i usług. We wszystkich tych badaniach głów
ny nacisk położony został na obserwację reklamy jako narzędzia handlu (wiemy: 
kto, co i jak sprzedawał), tylko w niektórych potraktowano ją także jako fenomen 

7 A. K o z i e ł, Za chwilę dalszy ciąg programu... Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, 
Warszawa 2003; M. Wo j t y ń s k i, Telewizja w Polsce do 1972 roku, Warszawa 2010.

8 Kilka ciekawych uwag o reklamie telewizyjnej w latach 1945–1989 znaleźć można w: J. E. P e r 
c z a k, Polska reklama prasowa w latach 1945–1989. O reklamie, której nie było?, Warszawa 2010, 
s. 113–119.

9 Np. A. B o ł d y r e w, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego 
w latach 1795–1918, Warszawa 2008; D. F l e m i n g, Warszawianka w kąpieli. Problem higieny 
w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860–1918, Warszawa 2008.

10 B. K o w a l i k, Mieszkańcy Nowego Targu w świetle ogłoszeń i reklam z autonomicznej prasy 
lokalnej z lat 1898–1918, „Almanach Nowotarski”, 1999, nr 4, s. 25–31. I. S i w i c k a, Próba zdefinio
wania mody na podstawie wybranych ogłoszeń z prasy Królestwa Polskiego lat 1815–1830, „Acta 
Universitatis Lodziensis” Folia Historia 2007, vol. 81, s. 109–117.

11 J. P a z d u r, Początki reklamy fabrycznej w Polsce, Warszawa 1980; W. K a r o l c z a k, Reklama 
handlowa w dawnym Poznaniu (do 1918), „Kronika Miasta Poznania”, t. LIX, 1991, nr 1–2, s. 111–
126; Z. B a j k a, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1993, nr 
3–4; Polska reklama prasowa 1930–1939, Kraków 1995 (praca nie naukowa); W. S t r z y ż e w s k i, 
Reklama w dawnej Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie”, t. II, 1996, s. 81–91; A. J a n i a k –
J a s i ń s k a, Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wie
ku, Warszawa 1998; S. G a r l i c k i, Reklama zewnętrzna krakowskich lokali handlowych na początku 
XX wieku, „Studia Historyczne”, t. XLIII, 2000, z. 1, s. 125–133; B. G ł o w a c k a, S. W i e r z c h o 
s ł a w s k i, Ogłoszenia reklamowe na łamach niektórych polskich czasopism Prus Zachodnich w XIX 
i początkach XX stulecia, „Zapiski Historyczne”, t. LXVIII, 2003, s. 37–57; W. M a c i e r z y ń s k i, 
Reklama handlowa w „Gazecie Radomskiej” w latach 1884–1917, Radom 2004; idem, Reklama han
dlowa w prasie Królestwa Polskiego w II połowie XIX i na początku XX wieku, Radom 2004; 
K. U r b a ń s k i, Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005 (praca nie naukowa); J. E. P e r c z a k, 
op. cit.; J. P r u c h n i c k a, Reklama handlowa w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, [w:] 
Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 
1910–1939, pod red. G. W r o n y, P. B o r o w c a, K. Wo ź n i a k o w s k i e g o, Kraków–Katowice 
2010, 177–192.
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komunikacyjny, pozwalający na charakterystykę norm i rytuałów obowiązujących 
w tej sferze życia publicznego, na wnioskowanie o stereotypach społecznych i sty
lu życia konsumentów.

Obserwujemy zatem z jednej strony rzadkie poszerzanie przez historyków re
klamy pola badawczego o aspekty społeczno–kulturowe, ograniczanie przedmio
tu badań do zagadnień związanych ściśle z historią reklamy i strukturą handlu, 
a z drugiej — niedocenianie możliwości badawczych, jakie stwarza wykorzysta
nie reklamy jako źródła do badań nad historią społeczną. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest z pewnością wiele. Dwie — jak sądzę — mają kluczowe znaczenie. 
Pierwsza to ciągle obecna w polskiej historiografii (szczególnie XIX i XX w.) hie
rarchizacja zagadnień badawczych według „wagi” i tym samym znaczenia tema
tu: dużego w przypadku historii politycznej i historii idei, małego w przypadku 
kwestii kulturowo–społecznych. Druga zaś to sygnalizowane przez Kulę trudności 
metodologiczne. Pierwszą z tych przyczyn wypada po prostu przeczekać wierząc, 
że obserwowana od jakiegoś czasu, a inicjowana m.in. przez redakcję „Przeglądu 
Historycznego” powolna zmiana zainteresowań badawczych doprowadzi w końcu 
do pewnego zrównoważenia dziejów „ważnych” i „nieważnych”. Drugą zaś warto 
rozważyć. Przedstawiona poniżej garść przemyśleń, wynikających z własnego do
świadczenia badawczego, zilustrowana zostanie przykładami reklamy artykułów 
spożywczych.

Z pewnością do badań nad reklamą, czy wykorzystywania jej jako źródła do 
szeroko pojętej historii społecznej, zniechęcać może jej różnorodność i masowość. 
Od czasów publikacji Witolda Kuli problem zyskał na wyrazistości. O ile bowiem 
badacze wieków XVIII i XIX w poszukiwaniu treści reklamowych sięgnąć powinni 
do prasy, plakatów, ulotek, pocztówek czy literatury wspomnieniowej, opisującej 
z perspektywy nadawcy lub odbiorcy działania reklamowe, to historycy minionego 
stulecia brać muszą pod uwagę również reklamę radiową, kinową, telewizyjną, 
fotografie przedstawiające reklamę uliczną (szyldy, witryny, słupy ogłoszeniowe, 
neony, bilbordy itp.) oraz wnętrza placówek handlowo–usługowych. Konieczne 
w tej sytuacji ograniczenia materiału źródłowego uwzględniać muszą zasadę re
prezentatywności. Nie wystarczy przy tym wybór najpopularniejszego w danym 
czasie i miejscu środka przekazu. Zawężenie poszukiwań np. do bliskiej autorce 
reklamy prasowej i dalej — do wyróżnionych graficznie ogłoszeń reklamowych 
(co rozwiewa wątpliwości zgłaszane przez Kulę wobec artykułów, sponsorowa
nych bądź nie, a promujących konkretne produkty bądź usługi) — ciągle pozosta
wia badacza wobec problemu opracowania tysięcy przekazów źródłowych o różnej 
formie i treści. 

Wybór analizowanego materiału według środka przekazu (np. reklama pra
sowa) wpłynąć może jednak negatywnie na wnioskowanie o społecznym za
sięgu promocji danego towaru oraz potencjale finansowym ogłoszeniodawcy. 
Slogan Melchiora Wańkowicza „cukier krzepi” nie tylko regularnie pojawiał się 
w anonsach prasowych, obecny był także na ulicach: na plakatach, transparentach, 
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2. Barka na Wiśle w Warszawie, data wykonania zdjęcia nieznana. Na barierkach 
widoczne tablice z hasłem reklamowym „Cukier krzepi” (NAC, sygn. 1–U–7428–1)

1. Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Meta marszu Sulejówek–
Belweder w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, 19 marca 1932. Na zdjęciu widoczne 

hasło reklamowe „Cukier krzepi” (NAC, sygn. 1–A–143–16)
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zwieńczeniach budynków, środkach komunikacji. Dotrzeć miał zatem nie tylko do 
nabywców prasy, ale także — może nawet przede wszystkim — do mieszkańców 
miast umiejących czytać, ale nie kupujących gazet (z braku potrzeby bądź pienię
dzy). O walorach cukru przekonać miał zatem grupę o wiele większą, niż odbiorcy 
reklamy prasowej — był skierowany także do konsumentów niezamożnych i słabo 
wykształconych. 

Dla oceny potencjalnej siły perswazji, możliwości oddziaływania wykorzy
stywanych w reklamie wzorców kulturowych, niezbędne wydaje się także ustale
nie częstotliwości jej publikowania oraz roli, jaką dany komunikat pełnił w całej 
kampanii reklamowej, o ile poszukiwania źródłowe dowiodą jej istnienia. Ważne 
jest bowiem, czy ogłoszenie pojawiło się raz, czy publikowane było regularnie, 
czy jego zadaniem było zwrócenie uwagi odbiorcy, prezentacja walorów towaru, 
podanie informacji niezbędnych do nabycia produktów (np. adresu sklepu), czy 
przypominanie dobrze znanej już marki. Dla teoretyków i twórców kampanii re
klamowych początków XX w. cztery etapy działania reklamy (zwrócić uwagę 
— Attention, wzbudzić zainteresowanie — Interest, wywołać potrzebę i przykre 
poczucie braku — Desire, a wreszcie udzielić informacji niezbędnych do zaku
pu — Action) były już bowiem oczywistością. Według nich budowano kampanie 
reklamowe, o ile ogłoszeniodawca mógł sobie ze względów finansowych na nie 
pozwolić12. Badanie sondażowe — ograniczone tylko do niektórych tytułów, wy
branych roczników i numerów czasopism — do tego rodzaju ustaleń mogą nie 
doprowadzić. Ważne zatem, by metodę sondażową wzbogacić o dokładną obser
wację wybranych towarów lub usług, szczególnie tych często powtarzających się 
w materiale zebranym metodą sondażu. 

Analiza treści komunikatów reklamowych, zarówno elementów werbalnych, 
jak wizualnych, ułatwi odpowiedź na pytanie o pełnioną przez nie funkcję społecz
ną, pomoże również rozwiać wątpliwości dotyczące wiarygodności analizowanego 
materiału i jego przydatności do prowadzonych badań. Zasadnicze bowiem znacze
nie ma ustalenie, czy dana reklama dokumentuje praktykę społeczną, czy dążenie 
do jej zmiany poprzez lansowanie nowych wzorców zachowań. Przewaga narzędzi 
perswazyjnych służących przekonaniu o korzyściach z posiadania reklamowane
go towaru i wywoływaniu jego potrzeby, dowodzi — jak się wydaje — jego bra
ku bądź znikomej obecności w życiu codziennym szerszych kręgów społecznych. 
Świadczy o podejmowanej próbie wywołania popytu, a co za tym idzie — spowo

12 „Nie samo jednak tylko zaznajamianie publiczności z kimś lub czemś jest celem reklamy, to jest 
tylko pierwszy jej krok. Poza tem jednak zadaniem jej jest wywołać zainteresowanie, następnie uczu
cie niezbędności danego przedmiotu i wreszcie konieczności nabycia go. [...] Ma ona na celu zmusić 
ogół do zapoznania się z pewnym artykułem lub firmą, następnie ustawicznie dzwonić w uszach tą 
nazwą posłyszaną lub spostrzeżoną, aby w chwili zapotrzebowania ująć dłoń poszukującego i popro
wadzić go do zachwalanego przez siebie źródła.”, S. B a t k o, Reklama w przemyśle i handlu, Kraków 
1916, s. 8. 
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dowania zmian w stylu życia i ujawniających się w nim wartościach13. Temu słu
żyć miały kampanie reklamowe artykułów spożywczych, z rzadka, w porównaniu 
z innym asortymentem (np. kosmetykami, książkami czy narzędziami), w począt
kach XX stulecia w ogóle prowadzone. Należała do nich regularna promocja kakao 
van Houtena, obecna zarówno w dziennikach (np. w „Kurierze Warszawskim”), 
jak w periodykach, np. w tygodniku dla kobiet „Bluszcz”14. Towarzyszyła jej 
skromniejsza w formie reklama kakao Wedla oraz sporadycznie pojawiające się na 
łamach prasy anonse reklamujące kakao Bensdorp’a.

13 Hipotezę tę, dotyczącą wiarygodności źródła, wynikającą z analizy jego treści skonfrontować 
oczywiście należy ze źródłami innego typu.

14 Zaprezentowane poniżej ogłoszenia reklamujące kakao van Houtena pochodzą z lat 1905–1906 
i 1912–1913. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



846 AGNIESZKA JANIAK–JASIŃSKA

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



847ZMAGANIA HISTORYKA Z REKLAMĄ

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



848 AGNIESZKA JANIAK–JASIŃSKA

Wszystkie zamieszczane w prasie reklamy kakao van Houtena przekonywały 
o korzyściach płynących z jego spożywania oraz utrwalały markę. Nie podawały 
natomiast ani ceny, ani adresu, pod którym towar ten można byłoby nabyć. Ich ce
lem nie było zatem ułatwienie kupna osobom już przekonanym, jak np. w ogłosze
niu Romana Rekierta oferującego mleko dla niemowląt15, ale wywołanie masowe

go zapotrzebowania poprzez zmianę nawyków żywieniowych (zamiast picia kawy 
i herbaty) oraz korektę społecznego postrzegania kakao: z luksusowego przedmio
tu zbytku na niezbędny dla zdrowia każdego organizmu artykuł codziennego użyt
ku. Argumenty o wydajności, zdanie: „Bogaty nie może znaleźć lepszego, biedny 
zaś tańszego kakao, o niem nie daje się powiedzieć: tanie, ale złe, raczej przeciw
nie: Niedrogie, lecz dobre” — oraz wizerunki osób starych, w sile wieku i dzieci 
dowodzą, że w zamyśle ogłoszeniodawcy nowymi konsumentami kakao mieli stać 
się ludzie w każdym wieku i nienależący do kręgów zamożnych. Nie chodziło — 
jak się wydaje — o grupy najuboższe (np. robotników, rzemieślników, drobnych 
kupców i handlarzy), ale o tzw. warstwy średnie, ujawniające poprzez naśladow
nictwo stylu życia swoje aspiracje społeczne. Skoro picie kakao na śniadanie i na 
five o’clock przedstawiane było jako czynność należąca „do dobrego tonu”, to je
go codzienne posiadanie i konsumowanie wywoływać mogło poczucie wyższości. 
W latach dwudziestych XX w. skuteczność takiej reklamy potwierdziły badania 
psychologiczne. Jednoczesne przedstawienie w ogłoszeniu reklamowym produktu 
i zachowań konsumpcyjnych przedstawicieli klasy społecznej, do której potencjal
ny klient aspirował, prowadziło do uznania tego towaru za „atrybut pożądanego 
przez konsumenta statusu społecznego i majątkowego”16.

Promowany w reklamie kakao van Houtena zdrowy sposób odżywiania się 
(przypomnijmy, że w ogłoszeniach napój ten był pożywny i lekkostrawny zarazem) 
zbiegał się z apelem ówczesnych lekarzy–higienistów o odstawienie — szczegól
nie w przypadku dzieci i młodzieży — kawy i herbaty, zwiększenie zaś spoży
cia wody i produktów mlecznych (mleka, kakao, kefirów)17. W 1904 r. „Przegląd 
Pedagogiczny”, a za nim „Ogniwo”, opisując nowocześnie i wzorowo — zdaniem 
obu redakcji — zorganizowaną Siedmioklasową Szkołę Handlową Zgromadzenia 
Kupców w Warszawie, zwróciły uwagę nie tylko na stosowane w niej metody 
i środki nauczania, ale także na dbałość o zdrowie uczniów. Przejawiała się ona 
m.in. w zorganizowaniu obowiązkowego zbiorowego żywienia, podporządkowa

15 „Kurier Warszawski”, 1911. 
16 A. K i s i e l e w s k i, Sztuka i reklama, Białystok 1999, s. 120.
17 A. B o ł d y r e w, op. cit, s.101–107.
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nego nakazom ówczesnej diabetologii. W jadłospisie uczniów jedynymi napojami 
było mleko i kakao, bowiem „stosownie do wskazówek lekarza” szkoła nie ofero
wała im ani herbaty ani kawy18.

W dwudziestoleciu międzywojennym zadanie zmiany nawyków żywienio
wych realizowała wspomniana powyżej kampania reklamowa cukru. Wskazanie 
na jego wartości odżywcze i sugerowanie — tym razem częściej niż w początkach 
XX w. za pomocą sloganu i obrazu, a nie tekstu — związku między codziennym 
spożywaniem cukru a zdrowiem i szczęściem wywołało „symboliczne przełożenie 
cukru w sklepikach z półki przysmaków na półkę towarów pierwszej potrzeby”19. 
Efektem zmiany społecznego postrzegania cukru było zahamowanie spadku, a na
wet wzrost jego sprzedaży, co w warunkach kryzysu zasadniczo odnotowują jedy
nie artykuły uznawane przez konsumentów za podstawowe. Produkty luksusowe, 
a do nich wcześniej należał cukier, cierpią na kryzysie najbardziej. 

18 Z. P i e t k i e w i c z, Szkoła Handlowa (nowy kierunek pedagogiczny), „Ogniowo” 1904, nr 46, 
s. 1093.

19 M. Wa ń k o w i c z, Karafka La Fontaine’a, t. I, Warszawa 1983, s. 609. 
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Zawartość omawianych anonsów 
rekla mowych dowodzi, że pełniły one 
wyłącznie funkcję perswazyjną, nie 
utrwalały natomiast w pamięci kon
sumentów marki, nie sposób bowiem 
odnaleźć w nich żadnej nazwy własnej. 
Jak zauważył Witold Kula, nie było ta
kiej potrzeby. Przygotowanie kampa
nii reklamowej zlecił Wańkowiczowi 
Związek Cukrowników — „instytucja 
skartelizowana”, występująca w inte
resie całego przemysłu cukrownicze
go20. Na konkurencję pomiędzy pro
ducentami nie było zatem miejsca. Ta 
bezimienna propaganda cukru nie była 
jedynym tego typu przedsięwzięciem 
w międzywojennej Polsce, w ten sam 
sposób starano się pobudzić spożycie 
ryb („Jedz ryby — będziesz zdrów jak 
ryba”)21 oraz żurawiny („żurawina — 
krajowa cytryna”)22.

Nie była też polską specyfiką. W latach Wielkiego Kryzysu we Francji prze
prowadzono co najmniej kilka zakrojonych na szeroką skalę kampanii reklamo
wych, których celem było wprowadzenie na rynek i tym samym do masowego 
spożycia nowego produktu bądź zwiększenie — tak jak w omawianych powyżej 
przypadkach cukru i kakao — spożycia artykułu znanego, ale nie zaliczanego 
przez konsumentów do towarów pierwszej potrzeby. Kampanie te były inicjowane 
i finansowane przez państwo, bądź przez związki zagrożonych bankructwem pro
ducentów. Do pierwszej kategorii należała promocja ryżu indochińskiego, którego 
zbiory z roku na rok rosły, a dystrybucja poza kolonię praktycznie nie istniała. 
Od 1931 r. prowadzonej na terenie całej Francji kampanii prasowej (całostroni
cowe reklamy i artykuły przedstawiające walory ryżu) towarzyszyło rozdawanie 
ulotek i rozsyłanie broszur uświadamiających Francuzom możliwości wykorzysta
nia ryżu w żywieniu ludzi i zwierząt hodowlanych oraz organizowanie pokazów 
kulinarnych z ryżem w roli głównej. Dzieciom w szkole oraz klientom sklepów 

20 W. K u l a, op. cit., s. 152.
21 O propagowaniu potraw z ryb w PRL w: J. E. P e r c z a k, op. cit. Szkoda, że autorka cezurę 

1945 r. potraktowała tak zasadniczo i nie zwróciła uwagi na przedwojenne przedsięwzięcia reklamowe 
oraz teorię reklamy, rozważającą wówczas korzyści z finansowanej przez państwo propagandy gospo
darczej. 

22 T. K r z y ż e w s k i, Reklama prasowa i spis czasopism R.P., Kraków 1948, s. 113–116. 
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kolonialnych rozdawano „grę w gąskę”, zbierającą ryż. W ciągu czterech lat kam
panii sprzedaż promowanego towaru wzrosła z 302 610 do 900 234 ton rocznie23. 
Do drugiej kategorii należała reklama szampana, uważanego za alkohol luksusowy 
i sprzedawanego przez francuskich producentów głównie za granicę. Wskutek pa
nującego kryzysu eksport tego trunku wyraźnie się załamał: w 1932 r. sprzedano 
tylko 7 mln butelek, podczas gdy trzy lata wcześniej poza granice kraju wysy
łano ich ponad 21,5 mln. Próbą uniknięcia katastrofy było zwiększenie spożycia 
szampana w samej Francji. Właściciele szampańskich winnic sfinansowali więc 
dwuletnią kampanię prasową, która koncentrowała się na prezentacji jego walo
rów zdrowotnych. Chodziło o zmianę społecznego postrzegania trunku, który z wi
na kojarzonego z szaloną zabawą stać się miał korzystnym dla zdrowia napojem 
codziennym. Umiejętnie prowadzona kampania, wraz z obniżeniem ceny towaru, 
doprowadziła do wzrostu jego sprzedaży na rynku wewnętrznym. W latach 1928–
1931 średnia roczna sprzedaż szampana we Francji wynosiła ok. 12 mln butelek, 
w 1932 r. było to już 19 mln, a w roku 1933 — ponad 24 mln24.

Dla teoretyków handlu i reklamy oczywiste były gospodarcze i społeczno–
kulturowe skutki odchodzenia od reklamy indywidualnej, promującej markę, dane
go producenta czy sprzedawcę i pojawiania się zbiorowych czy też państwowych 
kampanii reklamowych, stawiających sobie za cel nie walkę konkurencyjną, ale 
zmianę społecznych zachowań. Wywoływanie przy pomocy wykorzystywanych na 
wielką skalę różnorodnych środków perswazji zainteresowania nowym produktem 
i potrzeby jego posiadania/użytkowania (np. spożywania ryżu) zmieniało styl życia 
(np. sposób odżywiania się i spędzania czasu wolnego), strukturę budżetów rodzin
nych (wraz z nowym produktem pojawiały się nowe wydatki), kierunki masowej 
produkcji (wzrost spożycia ryżu zmniejszył zapotrzebowanie na mąkę, a ryb na 
mięso, wymuszając tym samym ograniczenia w ich wytwarzaniu). Przetwarzanie 
„potrzeb drugorzędnych w potrzeby istotne”, czym w istocie była promocja szam
pana, zwiększało natomiast konsumpcję. Ci, którzy dotąd nie znali smaku owe
go trunku, zaczęli go smakować, ci co go już wcześniej pili, zaczęli pić więcej25. 
W przekonaniu niektórych badaczy skutki kulturowe tak prowadzonych kampanii 
reklamowych wykraczały daleko poza zmianę społecznego zasięgu danego towa
ru. Rodziły bowiem i potęgowały ogólną potrzebę konsumowania: kupowania, 
posiadania, spożywania, używania. W latach trzydziestych XX w. w świadomie 
rozwijanym i sterowanym konsumpcjonizmie widziano szansę na szybkie wyjście 
z kryzysu oraz zbudowanie stabilnej, bo przewidywalnej gospodarki (programo
wanie potrzeb ułatwiać miało planowanie produkcji i dystrybucji)26. Wielkie kam
panie „propagandowe” przedstawiano jako jedno z narzędzi (obok ceł, kredytów, 

23 P. A g e n c e, Czy reklama i propaganda mogą zwiększyć konsumpcję?, Warszawa 1938, s. 4–5. 
24 Ibidem, s. 7–8.
25 Ibidem, s. 14.
26 Ibidem, s. 23–24. 
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robót publicznych etc.) polityki nakręcania koniunktury. Te nowoczesne — jak na 
owe czasy — poglądy wywoływały różne reakcje. Z dystansem podchodził do nich 
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej. Występujący w jego 
imieniu Bogusław Herse pisał: „W krajach dużej zamożności, wrodzonego i głę
boko zakorzenionego zmysłu oszczędności, pobudzenie spożycia i ogólne zwięk
szenie wydatków może być w ostatecznym wyniku korzystne dla gospodarstwa 
narodowego, gdyż ożywienie handlu i wzmożenie wytwórczości może przynieść 
korzyść przewyższającą stratę w kapitalizacji. Nasze warunki są tak odmienne, 
że w tym wypadku zagadnienie propagandy, zmierzającej do ogólnej konsumpcji 
musi być poddane szczegółowej rozwadze i specjalnemu badaniu”27. Rozważania 
te — niezwykle ciekawe, a tu jedynie zasygnalizowane — potwierdzają zasadność 
wykorzystywania reklamy jako źródła do badań nad modernizacją społeczno–kul
turową. Powinny one zachęcać historyków do stawiania temu przekazowi pytań 
o styl życia, wzorce kulturowe i społeczne wyobrażenia. 

Kwestii wiarygodności reklamy jako źródła historycznego i jej przydatności 
do projektowanych badań nie można jednak ograniczać wyłącznie do ustalenia 
jej funkcji (perswazyjnej lub informacyjnej) oraz stwierdzenia, czy dowodzi ona 
rzeczywistych zachowań (kupowano i używano/spożywano) czy postulowanych 
(chciano, by kupowano i używano/spożywano)28. Warto zastanowić się nad gra
nicami tej perswazji. Czy dotyczyła ona tylko walorów oferowanego towaru, czy 
także prezentowanej wizji świata. Czy rzeczywiście odbiorcy reklamy cenili sobie 
zdrowy, higieniczny tryb życia, czy raczej był on im wmawiany?29 Był częścią ich 

27 B. H e r s e, Słowo wstępne, [w:] P. A g e n c e, op. cit., strona nienumerowana. 
28 Pomimo upływu czasu podtrzymuję pogląd sformułowany w 1998 r., a poddawany niedawno 

w wątpliwość w cytowanej powyżej książce Anety Bołdyrew o pojawiających się w prasie początku 
XX w. reklamach środków odżywczych dla dzieci, np. mączki Nestle, Albuminozy, czy Fosfatyny 
Fellera. Służyły one przede wszystkim rozbudzaniu popytu, a nie zaspokajaniu istniejącego zapotrze
bowania, które w Królestwie Polskim było prawdopodobnie znikome. Świadczy o tym właśnie per
swazyjna funkcja tych anonsów. Wskazywana przez autorkę rozbieżność opinii historyków wynika, 
jak sądzę, z błędnych założeń metodologicznych przyjętych w analizie tego nietypowego źródła.

29 O zasadności tego pytania przekonuje treść całostronicowej reklamy kapusty kwaszonej wyra
bianej „w mechaniczny sposób” w Krajowej Fabryce Konserw z Jarzyn Tomasza hr. Potockiego 
w Strudze: „Kapusta kwaszona [...] daje bezwzględną gwarancję zdrowotności i odznacza się wytwor
nym smakiem, ponieważ do wyrobu używa się kapusty tylko ze specjalnych plantacji, gdzie upra-
wa ziemi odbywa się z bezwzględnem wyłączeniem nawozów ludzkich. Fabryka jest specjalnie 
urządzoną podług najnowszych wskazówek techniki i z zastosowaniem w najszerszym zakresie 
przepisów higieny i czystości. W kierunku higienicznym fabryka korzysta ze współudziału 
Dra Jozefa Polaka — higienisty m. Warszawy. Szatkowanie i solenie dokonywa się maszynami. 
Kapusta [...] wprost z krajalnicy spada do betonowych basenów i tam jest maszyną ubijana. 
Kwaszenie odbywa się drogą naturalnej fermentacji, bez dodawania dla przyspieszenia kwaszenia 
jakichkolwiek zapraw, zwykle szkodliwych dla zdrowia. [...]”, „Kurier Warszawski” 1912, nr 306. 
Czy kwestia zdrowego żywienia i higienicznego wytwarzania żywności była dla ówczesnych konsu
mentów tak ważna, że oczekiwali jej także od wytwórców kiszonej kapusty i dla tej wartości gotowi 
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wyobrażeń o szczęśliwym życiu, czy raczej prezentowany jako aksjomat dopiero 
się nią stawał? Należy więc rozważyć, czy na podstawie ogłoszeń reklamowych 
można wskazać wartości, którym rzeczywiście hołdowano, czy raczej wartości 
promowane? Pomocna w odpowiedzi na te pytania wydaje się refleksja nad celem, 
w jakim analizowane źródła powstawały. Miały wywołać lub zwiększyć popyt, 
przekonać do kupna jak największą liczbę klientów, tym samym przyczynić się do 
sukcesu finansowego firmy bądź przedsiębiorcy. Zainwestowane w reklamę pie
niądze powinny były się nie tylko zwrócić, ale najlepiej pomnożyć. Gwarantować 
to mógł przekaz postrzegany przez odbiorcę jako wiarygodny, zrozumiały i prze
konujący. Musiał więc promując towar — szczególnie nowy — odwoływać się 
do wartości konsumentowi znanych i przez niego docenianych. Wartości niekie
dy deklarowanych, a nie wcielanych w życie, ale raczej nie kwestionowanych. 
W dwudziestoleciu międzywojennym wartości te podlegały już dokładnemu bada
niu. W USA od początku lat dwudziestych firmy reklamowe angażowały psycho
logów, których zadaniem było analizowanie motywacji, jakimi kierują się klienci 
przy podejmowaniu decyzji o nabyciu towaru oraz skuteczności różnych działań 
perswazyjnych. Kariera Johna B. Warsona (autora skutecznej — jak się okazało — 
teorii o sterowaniu konsumentami za pomocą bodźców emocjonalnych), który po 
czterech latach pracy dla agencji J. Walter Thompson, w 1924 r. został jej wicepre
zesem, dowodzi pozycji, jaką w reklamie zdobyły sobie badania psychologiczne30.

Trudności w analizie i interpretacji komunikatów reklamowych wywołać mo
że także kwestia ich proweniencji. Na początku XX w. część reklam, oferująca 
produkty wytwarzane za granicą, była jedynie tłumaczeniem oryginału. Świadczą 
o tym niezgrabności językowe, brak odniesień do lokalnej rzeczywistości, przywo
ływanie opinii obcych autorytetów i świadectw mieszkańców odległych krajów. 
Skuteczność pigułek na otyłość „Pilules Apollo”, sprzedawanych m.in. w apte
kach Petersburga, Moskwy, Kijowa, Wilna, Odessy, Warszawy i Tyflisu, potwier
dzał aptekarz z Paryża, Pani B. z Amiens oraz niejaki Jean N., z Saint Amand 
sur Fier31. Jakości Hematogenu d–ra Hommela — środka wzmacniającego, „wy
wołującego znaczne zwiększenie się apetytu” i u starców i u dzieci — dowodzi
li natomiast: „dr. Med. Baron Budberg w Jurjewie, dr A. D. Grekow w Merwie, 
Dr. K. K. Frankenheiser, dyrektor Ewangelickiego szpitala w Petersburgu oraz 
zarządzający terapeutycznym oddziałem Iwerskiego Zgromadzenia W. N. Szturm 
w Moskwie”32. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba tego typu ogłoszeń 
wzrosła, a praktyka reklamowa uległa nieznacznej zmianie. Do reklamowych ko

byli spróbować nowości — kapusty produkowanej mechanicznie w fabryce? Czy raczej reklama prze
konywała ich nie tylko do nowego, bo pochodzącego z masowej i maszynowej produkcji artykułu 
spożywczego, ale także wpajała znaczenie higieny w żywieniu?

30 A. K i s i e l e w s k i , op. cit., s. 118–119.
31 „Kurier Warszawski”, 1909.
32 „Tygodnik Ilustrowany”, 1909.
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munikatów wprowadzano polskie imiona, treść poddawano zaś korekcie polega
jącej na nawiązaniach do polskiego dziedzictwa kulturowego. Stąd w reklamach 
Palmolive pojawiły się Krysie i Alinki, a w kampanii reklamowej Odolu parafra
zowano inwokację: „Odolu, Ty jesteś jak zdrowie, Kto Cię pozna — wszystkim 
o tym powie”33. Niemniej szkielet anonsu pozostawał niezmienny; w różnych kra
jach odwoływano się do tych samych wartości, wzorców i stereotypów. Czy zatem 
wnioski wynikające z analizy owego materiału mogą stać się podstawą do ocen 
formułowanych wobec polskiego konsumenta? Wydaje się, że tak, o ile uznamy 
istnienie takich powszechnie zrozumiałych przekazów za przejaw kultury maso
wej. Reklama okresu międzywojennego dowodzi zatem udziału części ówczesnego 
społeczeństwa polskiego w ujednoliconym świecie masowej konsumpcji. Pytanie 
tylko, jak dużej zbiorowości teza ta dotyczy?

Powyższe rozważania nie wyczerpują katalogu wątpliwości metodologicz
nych, jakie wywoływać może potraktowanie reklamy w kategoriach źródła hi
storycznego. Przedstawione zostały te kwestie, które nurtują autorkę najbardziej. 
Pozostaje wierzyć, że nie zniechęciły one historyków do pracy nad tym niełatwym, 
ale jakże inspirującym materiałem. 

33 O współczesnych kulturowych zapożyczeniach w reklamie vide J. B r a l c z y k, Język na sprze
daż, Warszawa 1995, zaś o wykorzystywaniu historii w komunikatach reklamowych — M. K u l a, 
Historia w reklamie handlowej, „Przegląd Humanistyczny”, 2002, z. 1, s. 15–21.
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Bo P o u l s e n, Dutch Herring. An environmental history, c. 1600–1860, 
Amsterdam 2008, s. 264.

Monografia duńskiego historyka Bo P o u l s e n a  jest pokłosiem jego pracy doktor
skiej, obronionej dwa lata wcześniej na Uniwersytecie Południowej Danii w Esbjerg. 
Autor stara się odpowiedzieć na dyskutowane już kilkakrotnie w historiografii pytanie 
o przyczyny upadku holenderskiego rybołówstwa śledziowego, którego historia jako 
przedsięwzięcia przekraczającego ramy tradycyjnego rybołówstwa sięga połowy XV w. 
Od 1567 r. niderlandzcy rybacy poddani zostali nadzorowi Kolegium Komisarzy 
Wielkiego Rybołówstwa (College van Commissarissen van de Groote Visscherij), pełnią
cego rolę kontrolera jakości. Rozmiary przedsięwzięcia i jego dochodowość dalece prze
kraczały osiągnięcia tzw. małego rybołówstwa, pod którą to nazwą kryły się połowy dor
szy i wielorybów. Holendrzy wyparli z europejskiego rynku kupców hanzeatyckich i na 
przełomie XVI i XVII w. dostarczali na ten rynek 75% solonych śledzi. Era wspaniałości 
niderlandzkiego rybołówstwa śledziowego dobiegła końca w drugiej połowie XVII stule
cia. Dwieście lat później, w drugiej połowie XIX w., udział Holendrów w rynku europej
skim wynosił zaledwie 5%.

Wykorzystując nie wprowadzone dotąd do naukowego obiegu źródła i opierając się 
na istniejących już opracowaniach, autor przeprowadził głęboką analizę przyczyn detro
nizacji holenderskiego rybołówstwa przez rybaków szkockich, norweskich i szwedzkich. 
Monografia Poulsena wpisuje się w modny ostatnio, szczególnie wśród historyków za
chodnich, trend ekologiczny, zwracający uwagę na wpływ środowiska naturalnego na 
procesy historyczne. Na początku pracy autor stawia trzy fundamentalne pytania: co po
wodowało zmiany w sposobie połowu śledzi w latach 1600–1860? Jaki był wpływ środo
wiska naturalnego na wyniki połowów? Co spowodowało systematyczny spadek udziału 
rybaków niderlandzkich w połowach?

Zanim Poulsen dał odpowiedź na powyższe pytania, w jedenastu rozdziałach pracy 
szczegółowo przeanalizował dane statystycznie z komór celnych Sewilli i Sundu, ilości 
śledzi solonych dostarczanych do głównych portów rybackich ówczesnej Holandii, 
Anglii, Szkocji, Danii, Norwegii i Szwecji oraz ceny i wielkość spożycia w miastach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Rzeszy Niemieckiej i Rosji, będących głównymi od
biorcami tych ryb w basenie Morza Bałtyckiego.

Najbardziej interesującą częścią pracy są pionierskie analizy stanu zasobów ławic 
śledzi w wodach Morza Północnego, omówienie migracji i czasowych zmian miejsc ich 
żerowania oraz tarła w zależności od zmian klimatycznych. Autor badał fluktuacje prze
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strzenne ławic na podstawie materiałów źródłowych zachowanych w Kolegium 
Komisarzy Wielkiego Rybołówstwa oraz Królewskim Holenderskim Instytucie Meteo
rologii (KNMI — Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Wyniki analiz 
Poulsena świadczą o znaczącym wpływie środowiska na efektywność pozyskiwania śle
dzi, zmiany w metodach i miejscach połowów tych ryb.

Autor przeanalizował historyczne dane o ilości złowionych śledzi w latach 1600–
1850 posługując się metodą CPUE (Catch per Unit Effort — efektywność połowów stat
ku), wykorzystywaną od lat dwudziestych XX w. nie tylko do określania potencjału zaso
bów środowiska morskiego, lecz także do informowania o przełowieniu i ewentualnych 
migracjach ławic ryb i innych zwierząt morskich. Poulsen nie ograniczył się do czysto 
statystycznego opracowania danych pochodzących z deklaracji o ilości, dacie i miejscu 
połowu śledzi, które obowiązkowo składał kapitan każdego powracającego statku rybac
kiego. Chcąc dokładnie prześledzić trasy połowów flot rybackich, podążających za ławi
cami, autor skorzystał także z zachowanych dzienników pokładowych okrętów wojen
nych chroniących rybaków, statków szpitalnych i tzw. ventjagers — kutrów odbierających 
na pełnym morzu ryby złowione tuż po rozpoczęciu sezonu, gdy były one najbardziej 
poszukiwanym towarem w Niderlandach. Najbardziej szczegółowe dane autor pozyskał 
z archiwów wspomnianego już wcześniej Królewskiego Holenderskiego Instytutu 
Meteorologii (KNMI). Pochodzą one ze 106 zachowanych dzienników połowów, wypeł
nianych przez rybaków na zlecenie Instytutu w latach 1856–1865 i 1877–1878. W dzien
nikach tych każdy z szyprów zapisywał cztery razy na dobę pozycję nawigacyjną statku, 
wyniki połowów i warunki pogodowe (zachmurzenie, temperaturę wody i powietrza oraz 
siłę i kierunek wiatru).

Zebrane przez Poulsena dane dokumentujące 250 lat historii połowów śledzi na 
Morzu Północnym umożliwiły nie tylko analizę zmian w strukturze rybołówstwa, ale 
również poznanie fluktuacji przestrzennej i czasowej ławic oraz wzajemnych korelacji 
środowiska i gospodarki rybackiej. Potwierdziły jednocześnie hipotezę autora o wzajem
nym wpływie sił natury i gospodarki człowieka na dawny ekosystem.

W rozdziale podsumowującym autor konkluduje, że czynnikami mającymi decydu
jący wpływ zarówno na zmiany zachodzące w połowach śledzi, jak i na powolny upadek 
przodującej roli rybołówstwa holenderskiego, były przemiany natury politycznej, ekono
micznej, społecznej oraz zaburzenia występujące cyklicznie w szeroko rozumianym eko
systemie środowiska morskiego. Badanie metodą CPUE wykazało wyraźny spadek li
czebności i zasobności ławic śledzi w latach 1740–1760 i 1814–1850 na obszarze Morza 
Północnego, eksplorowanego głównie przez dalekomorską flotę Niderlandów. Jedno
cześnie zwiększyła się migracja tych ryb do stref przybrzeżnych Szkocji i Norwegii. 
Automatycznie zwiększyło to wydajność, a przede wszystkim konkurencyjność ekono
miczną flot rybackich tych krajów. Do wyparcia Holendrów z rynków basenu Morza 
Bałtyckiego przyczynił się również ekologiczny fenomen, jakim było masowe występo
wanie i tarło tzw. śledzi Bohulsen u zachodnich brzegów Szwecji w latach 1765–1808. 
Do handlu trafił wówczas produkt o niższej jakości, ale w bardzo konkurencyjnej cenie. 
Warto podkreślić, że wskazując na istotne znaczenie niezależnego od człowieka czynni
ka ekologicznego, autor definitywnie wykluczył tzw. efekt przełowienia ławic śledzi, na 
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temat którego snuli hipotezy dawniejsi badacze. W latach 1600–1850 maksymalne poło
wy wynosiły około 200 tys. ton rocznie (oscylując jednak wokół 50–80 tys. ton) co, przy 
ustalonym przez ichtiologów limicie (TAC — Total Allowable Catch) na rok 2005 wyno
szącym ponad 500 tys. ton, potwierdza całkowicie tę konkluzję.

Wymienianymi przez autora czynnikami natury politycznej, które wpłynęły na obni
żenie rentowności holenderskich dalekomorskich połowów śledzi były trzy siedemnasto
wieczne morskie wojny z Anglią (1652–1654, 1665–1667 i 1672–1674), a potem uczest
nictwo Niderlandów w wojnach przeciw Francji Ludwika XIV. Początek XVIII w. 
przyniósł Holendrom prawdziwy cios, jakim była utrata w 1703 r. w okolicach Szetlandów 
ponad stu jednostek rybackich zatopionych przez flotę francuską. Koniec XVIII i począ
tek XIX w. to z kolei wciągnięcie Holandii w strefę wpływów francuskich i wywołana 
tym zapaść handlu, związana z blokadą kontynentalną. Nieustające konflikty sprzyjały 
rozwojowi piractwa, którego łupem padała niedostatecznie chroniona przez okręty wo
jenne największa — licząca 700 statków — flota rybacka tamtych czasów. Z kolei wśród 
czynników ekonomicznych pociągających za sobą upadek niderlandzkiego rybołówstwa 
autor wymienia — idąc za dawniejszymi badaczami (Charles B o x e r, Fernand B r a u d e l, 
Richard U n g e r) — zapaść ekonomiczną Rzeczypospolitej i Hiszpanii, będących trady
cyjnie największymi rynkami zbytu dla holenderskich towarów, w tym śledzi. Inne pań
stwa zwiększały cła na importowane ryby i subsydiowały własnych przedsiębiorców in
westujących w połowy. W Wielkiej Brytanii system dopłat i premii istniejący w latach 
1749–1830 walnie przyczynił się do awansu Szkocji do rangi nowej potęgi w połowach 
śledzi. Podobne działania prowadzono w rybołówstwie śledziowym Danii, Norwegii 
i Szwecji. Wszystko to spowodowało odpływ kapitałów z holenderskiego przemysłu 
stoczniowego, żeglugi i rybołówstwa ku bardziej rentownym i mniej ryzykownym inwe
stycjom (wśród nich znalazły się m.in. połowy dorszy).

Ostatnią kwestią mającą, według Poulsena, wpływ na zmierzch niderlandzkiego ry
bołówstwa śledziowego był systematyczny spadek spożycia solonych śledzi, szczególnie 
w krajach Europy Zachodniej. W latach 1650–1750 nastąpiła niekorzystna zmiana relacji 
cen tych ryb w stosunku do cen zboża. Dane statystyczne mówią o wynoszącym prawie 
50% spadku spożycia śledzi, z 0,9 kg na głowę w roku 1600 do zaledwie 0,5 kg w 1820. 
Pogarszała się też jakość ryb dostarczanych w coraz większym zakresie przez rybaków 
szkockich, norweskich, duńskich i szwedzkich, nie utrzymujących tak wyśrubowanych 
standardów jakościowych, jak to mieli w zwyczaju Holendrzy. Druga połowa XVIII w. to 
tryumfalny podbój Europy przez bulwy ziemniaka, które zastąpiły śledzie nawet na sto
łach najuboższych. Dopiero w okresie dziewiętnastowiecznej industrializacji śledzie 
stały się ponownie popularne, tym razem jako źródło białka dla coraz liczniejszego pro
letariatu. 

Andrzej Kałaska 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Historyczny
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Katarzyna Ł e ń s k a – B ą k, O pokarmach, smakach i utraconych zna
czeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Uniwersytet Opolski, 
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2010, s. 328.

Claude F i s c h l e r  znany francuski socjolog zajmujący się antropologicznymi 
aspektami ludzkiej diety uważa, że jedzenie jest mostem między naturą a kulturą. 
Objaśnieniu tego twierdzenia służy zręczny bon mot — wszak kotlet schabowy nie rodzi 
się w swej ostatecznej postaci w naturze! Wynika z tego, że potrawy, sposób ich przygo
towywania, ich wartościowanie, ale też liczba posiłków i wielkość porcji, okoliczności 
jedzenia czy etykieta przy stole są elementem codziennego życia, a także funkcjonują 
jako pełen znaczeń symbol czy znak. I choć każdy człowiek ma własne określone prefe
rencje kulinarne, własne w tej mierze doświadczenia i pragnienia, to tylko w pewnej czę
ści są one kwestią jego własnych kubków smakowych. Osobiste gusta bowiem wiążą się 
z uwarunkowaniami geograficznymi, ale też religijnymi, wynikają z doświadczeń i kon
tekstów kulturowych, wartościowań społecznych i mód. 

Z potrzeby badania sposobów odżywiania, ale również — choć nieco później — 
związanych z nimi znaczeń, zdano sobie sprawę już dość dawno. W ten sposób kwestie 
jedzenia stały się interesującym polem badawczym nie tylko dla dietetyków, lecz także 
dla socjologów, kulturoznawców, antropologów, badaczy dziejów kultury materialnej, 
wreszcie historyków mentalności. Każda z wymienionych specjalności patrzy na kwestie 
pożywienia przez pryzmat swego métier używając dla poznania tematu specyficznych 
narzędzi. Dzięki temu w jednym wspólnym mianowniku łączą się wysiłki wielu dyscy
plin, co daje szanse na konfrontowanie podejść i zderzanie uzyskanych obrazów. Często 
też uzupełniają się one i weryfikują wzajemnie. Te konfrontacje mogą być intelektualnie 
ciekawe, inspirujące i nawet emocjonujące. Emocje wiążą się także z pewną dozą lęku 
i niepokoju, jak badacze innych profesji obejdą się z materiałem będącym jądrem także 
naszych zainteresowań, czy pozytywnie ocenią wysiłki innych dyscyplin uznając je za 
pożyteczne i inspirujące. Muszę przyznać, że obawa taka towarzyszyła także mnie, gdy 
sięgałam po książkę Katarzyny Ł e ń s k i e j – B ą k. 

Autorka, związana z katedrą kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, od pewne
go czasu zajmuje się antropologią smaku i opublikowała już kilka prac poświęconych 
problematyce jedzenia oraz związanych z nim rytuałów i znaczeń. Prezentowana książka 
jest podsumowaniem tych bardziej szczegółowych badań. Łeńska–Bąk postawiła sobie 
za zadanie opisać w niej, poprzez rodzaje spożywanych pokarmów i przekształcanie 
nadawanych im sensów, zmiany zachodzące w kulturze i sposobie myślenia społeczeństw 
(s. 48). Plan to bardzo ambitny. Staje się on bardziej realny, gdy stwierdzimy, że w prak
tyce autorka zajmuje się tylko kilkoma, choć rzeczywiście szczególnie ważnymi, aspek
tami znaczeń pożywienia, analizując je dogłębnie i wielopłaszczyznowo.

Omawiana praca dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich ma charakter wprowadza
jący. Znalazło się w niej miejsce na przegląd badań dotyczących jedzenia, prowadzonych 
w ramach różnych dziedzin nauki oraz teoretyczny szkic objaśniający rozmaite aspekty 
warsztatu historii kultury. Już po kilku stronach lektury historyk może dostrzec, że jego 
lęki nie były bezpodstawne. Autorka–kulturoznawca kwituje dość szorstko badania hi
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storyków kultury materialnej. Stwierdza, że zajmowali się oni kwestią co, jak i na czym 
(w czym) gotowano, te aspekty uważając chyba za niezbyt przydatne dla badacza kultu
ry. Historyk tout court byłby chyba życzliwszy dostrzegając fundamentalne znaczenie 
takich badań, dzięki którym dokonało się otwarcie pola dla dalszych dociekań. Niestety 
z tymi dociekaniami nie jest dobrze. Autorka mówi bowiem jasno i niestety słusznie, że 
polscy historycy „nie potraktowali tematu jedzenia na tyle poważnie, aby poświęcić mu 
pogłębioną analizę” (s. 11). Wymienia przy tej okazji kilka nazwisk polskich badaczy, 
którzy dotykali tej problematyki. Lista ta musi razić swoją dezynwolturą — jednym 
tchem wymienia się tu bowiem Elżbietę K o w e c k ą  i Marię D e m b i ń s k ą  z Łukaszem 
G o ł ę b i o w s k i m  czy księdzem Jędrzejem K i t o w i c z e m, w którym notabene skłon
ni jesteśmy widzieć raczej pierwszego, nieuświadomionego antropologa, niż historyka 
kultury. Mimo to na zarzut zaniedbania przychodzi nam ze smutkiem się godzić, tym 
bardziej wstydliwie, że tematy związane ze znaczeniami społecznymi i kulturowymi po
żywienia już od kilkudziesięciu lat są obiektem zainteresowań badaczy europejskich, po
czynając od środowiska „Annales”. Na pocieszenie warto jednak powiedzieć, że zainte
resowanie problematyką „jedzeniową” jest jednak w Polsce coraz żywsze czego choćby 
dowodem niniejszy zeszyt „Przeglądu Historycznego”. Wobec niedostatków polskiej hi
storiografii Łeńska–Bąk omawia głównie dorobek europejskich socjologów, antropolo
gów i historyków kultury, notabene wyrażając żal z niedosytu prac Jeana L. F l a n d r i n a 
(s. 12). Oczywiście dobrego nigdy dość, ale autorka zdaje się chyba nie znać dużego ar
tykułu Flandrina o wykorzystaniu tłuszczu w kuchni Europy Zachodniej w XIV–
XVIII w., czy powstałej pod jego wspólną z Massimo M o n t a r i i  redakcją syntetycznej 
„Histoire d’alimentation” (Paris 1996). Już po śmierci Flandrina opublikowano także 
jego niedokończoną pracę L’ordre des mets (Paris 2002). Uzupełnili ją na podstawie no
tatek uczniowie i przyjaciele autora, a zawiera ona m.in. wydany wcześniej tekst o pol
skich ucztach w XVI–XVIII w. 

W kolejnej części pracy historyk czuje się już mniej pewnie. W warsztacie kulturo
znawcy napotka bowiem na perspektywy i pojęcia zupełnie nowe. Uspokaja go wszakże 
przywołana opinia Stefana C z a r n o w s k i e g o, że historyk i historyk kultury w sumie 
zajmują się podobnymi sprawami (s. 33). Także autorka zapewnia, że badając kulturę 
i jej wpływ na jednostkę, trzeba uwzględnić jej rozwój historyczny. Inspirujące jest tu 
przywołanie teorii traktujących rozwój kultury nie jako uporządkowanej kroniki, ale zja
wiska o charakterze palimpsestu, gdzie nowsze znaczenia nakładają się na dawniejsze, 
niektóre z czasem nikną, inne zaś wydobywają się na powierzchnię z zadziwiającą siłą.

W kolejnej części pracy znajdujemy to, co w istocie w książce najciekawsze — ana
lizę funkcji pożywienia dla budowania tożsamości społeczeństw. Chodzi tu o określanie 
i ukształtowanie własnego obrazu przy pomocy określonego rodzaju menu, wielkości dań 
czy manier przy stole oraz sposobu jedzenia. Autorka myśli tu zarówno o wspólnotach 
etnicznych czy narodowych, jak i węziej — o grupach stanowych, a także opartych na 
wyróżniku płci czy wieku. Dla nich wszystkich kuchnia i specyficzny stosunek do kwe
stii jedzenia mógł i może być czynnikiem ułatwiającym identyfikację, wyznaczającym 
granice, określającym wzajemne relacje i hierarchię, kształtującym stereotypy m.in. „ob
cego” i „swojego”, ale też „kobiecości”. W obręb zainteresowań wchodzi tu więc „kultu
ralizacja różnic społecznych” (s. 60), a także budowanie wewnętrznych dystansów w ob
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rębie społeczeństw. Autorka, uznając kuchnię za jeden z elementów struktury długiego 
trwania, pragnie śledzić te tożsamościowe znaczenia w perspektywie od średniowiecza 
do czasów współczesnych. Jednak polem szczegółowych obserwacji (cz. II, rozdz. 1) jest 
przede wszystkim obraz kuchni staropolskiej jako wyznacznika „inności”. Za materiał 
badawczy służą głównie relacje podróżników cudzoziemskich przybywających do 
Rzeczypospolitej przed rozbiorami. Wiele tu spostrzeżeń i uogólnień ciekawych, bo 
i materiał jest barwny i pasjonujący. Znaczna jego część jest już dość znana i wykorzy
stana m. in. we wspomnianym artykule Flandrina o polskich ucztach. Może szkoda, że 
dalszy ciąg „kulinarnej sagi”, a więc okres po rozbiorach, został przedstawiony dość po
bieżnie. Zmniejsza się co prawda wówczas dystans do „cudzych smaków”, ale też trudne 
losy polityczne wikłają kulinaria w nowe konteksty, narzucając im funkcję nośnika naro
dowych wartości i wspomnień. Na znacznie bardziej pogłębioną refleksję zasługuje 
choćby symbolicznie samowar, nie tylko jako dowód otwierania się na obce smaki i tech
niki. Za jego obecnością w polskim salonie, cichym wycofaniem i kolejnym wstydliwym 
powrotem mieści się wiele bardzo interesujących i nie dość opisanych uwarunkowań. 
Warto zapewne byłoby też rozwinąć wątek o uniformizowaniu się, wraz z początkiem 
epoki industrialnej, kultury w kontekście globalnym, ale też dychotomizowaniu się jej 
w obrębie nawet tej samej grupy społecznej. Nikną więc dawne znaczenia związane z ku
linariami, rodzą się nowe. W tej części książki niedosyt musi czuć historyk XIX i XX w., 
w mniejszym zaś stopniu badacz współczesnej kultury. 

W kolejnym rozdziale tej części autorka znów w perspektywie historycznej bada 
pożywienie jako element konstrukcji dystansów międzystanowych. W sumie mechani
zmy wartościowania są tu podobne jak w wypadku stereotypu „obcego”. Dla szlachty 
chłop, należący do innej grupy, był w istocie „inny”, z założenia gorszy. Przypisywano 
mu więc stereotypowo wiele cech ujemnych czy nawet odrażających, odwołując do za
biegów znanych z mechanizmów budowania wyznaczników inności. W tym miejscu naj
ciekawsze jest przywołanie badań wskazujących, jak odczuwanie doznań zmysłowych 
może zależeć od kultury, środowiska czy doświadczeń. Dodajmy w świetle przywoływa
nych przez autorkę przykładów również semiotykę języka opisującego te wrażenia. 
Znacznie bardziej interesujący od prezentowanych w książce historycznych opisów czy 
generalizacji, niekiedy nazbyt oczywistych, wydaje się prezentowany obraz współcze
snych pejzaży kulinarnych, gdzie powrót do tradycyjnego jedzenia i swojskości jest 
w istocie odmianą „macdonaldyzacji” kultury kulinarnej. Bo choć tradycyjne jadło 
i karczmy staropolskie mają być miejscem kulinarno–patriotycznego uniesienia, a nawet 
oporu oraz odwołania do korzeni kultury narodowej, w praktyce bazują na wzorach 
współcześnie wymyślonych przez specjalistów od marketingu. 

Kolejny rozdział omawianej części poświęcony jest jedzeniu pełniącemu funkcje 
wyróżnika tożsamości płci. Poznajemy miedzy innymi, jak rodzaj spożywanych pokar
mów i sposób jedzenia nakładał się na kanon kobiecości. Kwestie odżywiania łączą się tu 
w sposób istotny ze strategiami ciała, uniwersalnymi wyznacznikami piękna, społeczny
mi dystansami itd. Autorka szczególnie wiele miejsca poświęciła tu ascezie i postom 
jako narzędziom budowania własnej pozycji przez kobiety wybitne, o szczególnej wraż
liwości religijnej, ale niekiedy też o aspiracjach politycznych czy intelektualnych. 
Szkoda, że poza rozważaniami pozostały inne aspekty związków między płcią a odży
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wianiem. W zgodzie z wprowadzonym przez Claude’a L é v i  S t r a u s s a  konceptem 
trójkąta kulinarnego, dominacja w diecie pożywienia gotowanego wyznacza kobiecie, 
„strażniczce garnków”, istotne miejsce w systemie mikroekonomicznym rodziny. Jest też 
ważnym czynnikiem określającym jej pozycję w społeczeństwie. Z czasem jednak, gdy 
w wyniku industrializacji dochodziło do rozdzielenia miejsca pracy i mieszkania, męż
czyźni pracowali coraz częściej poza domem, a kobiety ze swymi garnkami stały się 
dziwną grupą pozostającą poza głównym nurtem ekonomicznym. Jednocześnie jednak 
umiejętność gotowania dla pewnej grupy kobiet staje się źródłem ich umiarkowanego 
sukcesu i przedpolem emancypacji. Rola ta marginalizuje jednak większość, zamykając 
je w wąskich ścianach własnej kuchni i w niepamięci o ekonomicznej roli w rodzinie 
i istotnym, choć nie spektakularnym znaczeniu kobiecej pracy domowej dla wspólnego 
standardu życia. Takich otwartych znaczeń na styku płci i jedzenia można by chyba od
naleźć jeszcze więcej.

Ostatnia część pracy poświęcona jest jedzeniu w kontekstach obrzędowych i jego 
funkcji magiczno–symbolicznej w trakcie rytuału biesiadnego. Dzieli się ona na trzy roz
działy poświęcone kolejno: miejscu biesiad (ze szczególnym uwzględnieniem biesiad na 
cmentarzach), przygotowywaniu potraw — tu najistotniejsze jest dla autorki zabijanie 
zwierząt — oraz poszukiwaniu magiczno–symbolicznych znaczeń poszczególnych po
traw. Cała ta część jest z pozoru najbardziej historyczna, sugeruje to już podtytuł jednego 
z rozdziałów, mówiący o utraconych sensach (cz. III, rozdz. 3). Autorka podkreśla bo
wiem, że począwszy od XIX w. funkcje magiczne wpisane w obrzędy powoli znikają. 
Stają się one już co najwyżej ceremonią, a tym samym puste są symbole, jakimi miały 
być potrawy czy miejsca odbywania uroczystości. W tej sytuacji historyk, ale chyba nie 
tylko, dla pełnego zrozumienia znaczeń związanych z różnymi formami biesiad oczekuje 
odwołania się do materiału historycznego, do źródeł. Ten zabieg, oczywisty dla history
ka, nie jest chyba tak naturalny dla kulturoznawcy. O przeszłości mówi się tu bowiem 
z ogromną swobodą, ale nie przywołując źródeł. Częściej w przypisach natrafiamy na 
odnośniki do ustaleń badaczy kultury czy antropologów. Stąd tak dużo czytamy o rytu
ałach i symbolach z perspektywy antropologicznych terminów i koncepcji. Czas w tych 
rozważaniach ma dziwną właściwość kondensacji i rozprężenia zarazem. Pojawia się 
wiele określeń niechętnie używanych przez nasze métier, jak choćby „kiedyś” czy „daw
niej”. Trochę to mimo wszystko dziwi w zestawieniu z częścią pierwszą, w której autor
ka nie wahała się sięgać po odwołania do tekstów historycznych. Mimo to, podobnie jak 
w całej pracy, pojawia się tu wiele inspirujących koncepcji metodologicznych, wiele no
wych i ciekawych oglądów rzeczywistości, przykładów ze współczesnej kultury, które 
abstrahowane do przeszłości mogą pozwolić lepiej ją poznać i zrozumieć. Lektura tej 
części nie jest zbyt łatwa, czasem nawet irytuje manierą zbytniej pewności bez odwoła
nia do konkretu, czy skłonnością do absolutyzującego przywoływania różnych teorii. 
Mimo to sporo z niej pożytku i wielka zachęta do odejścia od rutyny badawczej, posze
rzenia pola refleksji, nowych lektur.

Pracę zamyka zakończenie, w którym autorka nie tyle sumuje swe rozważania, ile 
uwypukla zmiany, jakie odnajduje we współczesnym traktowaniu pożywienia i spraw 
z nim związanych. Rozważania te prowadzą do chyba pesymistycznej koncepcji współ
czesnej kultury oferującej człowiekowi niezliczone możliwości wyboru, ale jednocześnie 
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traktującej wszystko bardzo pośpiesznie, powierzchownie, bez korzeni, naskórkowo, 
a przede wszystkim bez jakiejkolwiek zasady porządkującej. Po takim zakończeniu hi
storyk, już bez żachnięcia i niepokoju, może obejrzeć bibliografię imponująco szeroko 
zestawiającą prace, z których skorzystała autorka. Dorobek wielu dziedzin wiedzy nauki, 
od antropologii do religioznawstwa, jest tu abecadłowo ułożony na przemian ze źródłami 
historycznymi, czasem bardzo dawnej proweniencji. Dla każdego coś dobrego, jak w no
woczesnym supermarkecie współczesnej kultury.

Małgorzata Karpińska 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Historyczny

* * *

Stanisław C z e r n i e c k i, Compendium ferculorum albo zebranie po
traw, oprac. Jarosław D u m a n o w s k i, Magdalena S p y c h a j, przedmowa 
Stanisław L u b o m i r s k i, seria: Monumenta Poloniae Culinaria, t. I, 
Muzeum Pałac w Wilanowie, wyd. I, Warszawa 2009, wyd. II poprawione, 
Warszawa 2010, s. 240. 

Jarosław D u m a n o w s k i,  historyk czasów nowożytnych specjalizujący się w dzie
jach kultury materialnej oraz kulturowej historii kuchni i wyżywienia, jest inicjatorem 
i kierownikiem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia. Celem działalności 
tej placówki (powołanej jako stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego) 
jest inicjowanie, koordynowanie i popularyzowanie badań w dziedzinie wymienionej 
w jej nazwie. Na stronie internetowej Centrum możemy przeczytać ciekawą informację o 
praktycznym zastosowaniu wyników badań: „Publikacje źródeł i materiałów mają na 
celu stworzenie rozległej dokumentacji historycznej dla potrzeb programów produktów 
regionalnych i tradycyjnych, które dotąd pozbawione były takiego wsparcia ze strony 
środowiska historycznego. Mimo regulacji ustawowych, historyczna część wniosków 
właściwie nie odgrywa żadnej roli w procesie rejestracji i promocji produktów. Wynika 
to z braku odrębnych, historycznych badań poświęconych jedzeniu jako takiemu (a nie 
jako części np. historii gospodarczej czy anegdotycznej historii życia codziennego)”. 
Jednym z ważniejszych elementów projektu jest publikowanie — we współpracy 
z Muzeum Pałacem w Wilanowie — tekstów źródłowych w starannym opracowaniu 
i pięknej formie graficznej.

Recenzowana książka jest pierwszym tomem serii „Monumenta Poloniae Culinaria”, 
redagowanej przez Dumanowskiego. W serii tej, odwołującej się do znakomitych wzor
ców zachodnich, takich jak badania Jean’a Louis’a F l a n d r i n’ a  i niemieckiego projek
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tu „Monumenta Germaniae Culinaria 1350–1800. Die älteren deutchen Kochbücher und 
Ernährungslehren”, ukazywać się mają dawne polskie książki kucharskie jako ważne 
źródło do badań nad historią żywienia i kulturą stołu dawnej Rzeczypospolitej.

Historia jedzenia, mimo coraz poważniejszego ostatnio podejścia do dziejów życia 
codziennego, wciąż bywa w Polsce traktowana co najwyżej jako źródło zabawnych albo 
dziwacznych anegdotek. Zupełnie inne, dużo bardziej naukowe podejście do tej tematyki 
funkcjonuje w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji. Flandrin, nieżyjący już wiel
ki historyk francuski, był prekursorem badań nad historią żywienia, kuchni i gastrono
mii, głównie francuskiej, ale badania zaprowadziły go także do Polski. Jego zaintereso
wania wykraczały poza podejście gospodarczo–statystyczne, polegające na dokładnym 
obliczaniu dawnych racji żywnościowych, ich kaloryczności i wartości odżywczych. 
Uczony poszerzył je, dając wyraz swej fascynacji dawną kuchnią i kunsztem kulinarnym, 
tworzeniem potraw i gotowaniem, czyli tym, co składa się na dziedzictwo niematerialne. 
W tym samym kierunku zwracają się wydawcy „Compendium ferculorum albo zebrania 
potraw”, wychodząc ze słusznego założenia, że najlepszym źródłem badania smaku i tra
dycji kulinarnej są książki kucharskie. 

Omawiane dzieło, niezwykle popularne wśród naszych przodków, po raz pierwszy 
zostało wydane w Krakowie w 1682 r. i jest najstarszą drukowaną polską książką kuchar
ską. Kilkunastokrotnie było wznawiane w latach 1682–1806, istnieją także edycje współ
czesne, jednak wydawcy oceniają je jako niedokładnie opracowane, zawierające błędy 
i trudno dostępne. Stąd pragną oni nadrobić istniejące braki obszernie omawiając samo 
dzieło oraz sylwetkę autora. Planowane też jest przetłumaczenie dzieła Stanisława 
Czernieckiego na język francuski. 

W obszernym wstępie Dumanowski omawia pokrótce dzieje badań nad historią je
dzenia. Dużo miejsca poświęca polskiemu dziedzictwu kulinarnemu oraz problemom ze 
zdefiniowaniem kuchni staropolskiej i oddzieleniem narosłych wokół niej popularnych 
mitów i wyobrażeń od rzeczywistości. Wspomina też o dalszych planach wydawniczych 
w ramach serii „Monumenta Poloniae Culinaria”. Wiele miejsca poświęca również fascy
nującej postaci Czernieckiego i jego wieloletnim związkom z rodziną Lubomirskich, jak 
również wybranym przedstawicielom tego rodu, żyjącym w omawianym okresie. W opi
sie życia Czernieckiego oparto się na skąpych informacjach, których sam o sobie udziela 
w „Compendium ferculorum” oraz w późniejszej pracy „Dwór, wspaniałość, powaga 
i rządy Jaśnie Oświeconego Książęcia JM Państwa Rzymskiego [...] Stanisława hrabi na 
Wiśniczu i Jarosławiu Lubomirskiego”, jak również na wnioskach wyciąganych z doku
mentów pozostałych po jego patronach. Dumanowski szeroko omawia też „Compendium 
ferculorum”, fenomen popularności tego dzieła, jego układ i treść, szczególnie stosunek 
Czernieckiego do kuchni narodowej i obcej.

Podstawą edycji jest pierwsze wydanie książki z 1682 r., przechowywane w Biblio
tece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Tekst zmodernizowano posługując się instruk
cją wydawniczą Kazimierza L e p s z e g o  z 1953 r., starając się jednak zachować cha
rakterystyczne cechy języka Czernieckiego. Uwspółcześniono niektóre formy, które 
pozostawione w oryginale mogłyby wpłynąć na błędne zrozumienie tekstu, poprawiono 
też oryginalną interpunkcję, chaotyczną i niekonsekwentną. 
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Publikacja jest bardzo bogato ilustrowana fotografiami naczyń, przedmiotów zdo
biących stoły oraz pięknych obrazów z XVII w. ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie. 
Znajdują się w niej także doskonałej jakości reprinty wybranych stron z wydania służą
cego za podstawę edycji oraz opatrzone komentarzami ilustracje z wydanego w 1667 r. 
elementarza „Orbis sensualium pictus. Hoc est omnium fundamentalium in mundo rerum 
et in vita actionum, pictura et nomenklatura” („Świat malowany rzeczy widocznych i pod 
zmysły podpadających”) autorstwa Jana Amosa Komensky’ego. Przedstawione są na 
nich różne czynności związane z kuchnią, a także ryby, owoce, zboża etc.

Na końcu książki czytelnik znajdzie słownik terminów kulinarnych używanych 
przez Czernieckiego, bardzo dobrze opracowany na podstawie bogatej literatury. 
Objaśnione są w nim zarówno terminy, które dawno wyszły z użycia i współcześnie naj
częściej są zupełnie niezrozumiałe, jak również te funkcjonujące do dziś, ale mniej znane 
szerszemu odbiorcy. Publikacja zaopatrzona jest też w wyczerpujący indeks rzeczowy 
oraz spis ilustracji.

Ciekawą i apetyczną zawartość zapowiada już starannie zaprojektowana, aksamitna 
w dotyku okładka z przepiękną reprodukcją siedemnastowiecznej martwej natury ze 
zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie. 

Zapoczątkowanie serii „Monumenta Poloniae Culinaria” to ważny krok w rozwoju 
badań nad historią życia codziennego, historią żywienia. Lektura pierwszej polskiej dru
kowanej książki kucharskiej umożliwia poznanie dawnych upodobań kulinarnych i spo
sobów łączenia smaków, zapoznanie się z rzeczywistą „kuchnią staropolską”. Dla bada
czy historii kulinarnej jest to pozycja obowiązkowa, ale jest to także niezwykle ciekawa 
lektura dla ludzi zainteresowanych po prostu tradycją naszego kraju i tym, jak żyli nasi 
(nie ukrywajmy — ci zdecydowanie lepiej sytuowani) przodkowie.

Anna Kalinowska 
Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii

Jarosław D u m a n o w s k i, Andrzej P a w l a s, Jerzy P o z n a ń s k i, 
Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej 
polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria: Silva rerum, Muzeum Pałac 
w Wilanowie, Warszawa 2010, s. 143.

W ramach serii „Silva Rerum”, wydawanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, uka
zują się książki popularnonaukowe zawierające opisy i historię staropolskiego smaku 
i przekładające wybrane przepisy z dawnych książek kucharskich na język i możliwości 
ludzi współczesnych. Jest to skierowane do szerszej publiczności uzupełnienie publikacji 
naukowych z serii „Monumenta Poloniae Culinaria”, wydawanej przez muzeum pod na
ukowym kierownictwem Jarosława D u m a n o w s k i e g o.  Jako pierwsza z tej grupy 
prac ukazała się omawiana książka. Zawiera ona omówienie niektórych przepisów 
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z „Compendium ferculorum” — najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 r. 
Autorzy, powołując się na słowa samego Stanisława Czernieckiego, kucharza Lubo
mirskich, że „między wszystkiemi własnościami ludzkiemi i te mają ludzie z natury atry
butta, że się w smakach różnych kochają nie tylko z apetytu, ale też z biegłości, umiejęt
ności i wiadomości. Z których cokolwiek być mogło na ten czas w pamięci do 
wiadomości Tobie zacnemu Czytelnikowi compendiose podaję”, deklarują chęć przybli
żenia odbiorcom staropolskiej tradycji kulinarnej, słabo znanej i tak odmiennej od dzi
siejszych o niej wyobrażeń. 

Część zawierająca przepisy poprzedzona jest wstępem historycznym, w którym 
Dumanowski, inicjator i kierownik toruńskiego Centrum Badań nad Historią i Kulturą 
Wyżywienia, stara się uświadomić czytelnikowi znaczenie historii smaku dla poznania 
przeszłości i lepszego zrozumienia naszych przodków. Wydawca podkreśla, że jedzenie 
może nie wywierało na losy ludzkie większego wpływu niż polityka, jednak w codzien
nym życiu zwykłych ludzi z pewnością miało większe od niej znaczenie. Uświadamia 
fakt, że smak, jak wszystko inne, podlegał na przestrzeni dziejów licznym, rewolucyj
nym nieraz zmianom. W przystępny dla masowego odbiorcy, lekki i ironiczny niekiedy 
sposób tłumaczy, dlaczego dzisiejsze kryteria smakowe nie nadają się do oceny upodo
bań kulinarnych sprzed kilkuset lat oraz interesująco rysuje dzieje badań nad historią je
dzenia. Zwraca też uwagę na ograniczenia popularnego podejścia do historii życia co
dziennego, na konieczność wyodrębnienia z niej poszczególnych dziedzin i nadania jej 
bardziej naukowego charakteru. Z całego tekstu wyraźnie przebija, podobnie jak z ksią
żek z serii „Monumenta Poloniae Culinaria”, marzenie o przyznaniu dziejom jedzenia 
właściwego miejsca w polskich badaniach historycznych, przy jednoczesnej świadomo
ści związanych z tym problemów. 

Kolejna część książki poświęcona jest Stanisławowi Czernieckiemu i jego książce 
kucharskiej. Na podstawie dostępnych źródeł Dumanowski przedstawia biografię autora 
— dzielnego żołnierza, zarządcy, wreszcie kuchmistrza–„nauczyciela kuchennego”, or
ganizatora wspaniałych, wielodniowych przyjęć na zamku w Wiśniczu. Wiele miejsca 
poświęca dziełu Czernieckiego, opisuje specyfikę kuchni sarmackiej i najpopularniejsze 
składniki potraw, przyprawy oraz najbardziej cenione połączenia smaków. Porusza też 
kwestię inspiracji autora „Compendium ferculorum”, ale dość ogólnie, odsyłając czytel
nika do naukowego opracowania w pierwszym tomie „Monumenta Poloniae Culinaria”. 
Omawiana książka ma bowiem charakter przede wszystkim popularny i do tego celu jest 
doskonale dostosowana.

Zasadniczą i najobszerniejszą część pracy stanowią wybrane przepisy z dzieła 
Czernieckiego, przystosowane do współczesnych warunków i możliwości amatorów 
kuchni. Dzielą się one na trzy działy, w których opisano kolejno: potrawy mięsne, rybne, 
a na koniec polewki, potrawy mączne i mleczne. Każdy dział zawiera dziesięć przepi
sów, na końcu każdego znajduje się autentyczny (mający charakter raczej niemożliwej 
do zrealizowania współcześnie ciekawostki) „sekret kuchmistrzowski”, czyli przepis 
przez samego Czernieckiego uznany za godny specjalnego uznania. Otrzymujemy więc 
w sumie trzydzieści przepisów na oryginalne potrawy, niekiedy o nazwach brzmiących 
w sposób bardzo wyrafinowany, jak zrazy wołowe przemienione w szpikowane suropiec
ki, udziec z indyka z saporem agrestowym czy okoń na biało z migdałami, inne kojarzące 
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się bardziej swojsko, jak rosół polski, jajecznica czy musztarda. Poszczególne receptury 
mają zawsze taką samą konstrukcję — najpierw odpowiedni cytat z „Compendium fercu
lorum”, następnie komentarz i instrukcja profesjonalnego kucharza, na koniec lista po
trzebnych składników i zmodernizowana wersja przepisu. 

Receptury wymienione w omawianej pracy zostały dobrane bardzo dobrze. Nie są to 
na szczęście typowo barokowe, wyszukane dania, których smak zapewne byłby dla dzi
siejszego odbiorcy nie do przyjęcia. Opisane potrawy zapowiadają się apetycznie, bez 
problemu można je przyrządzić we własnej kuchni, choć nie da się ukryć, że część z nich 
wymaga dość zaawansowanych umiejętności kulinarnych. Trudniejsze i nieużywane już 
dzisiaj staropolskie pojęcia kuchenne objaśniono w słowniczku opracowanym przez 
Katarzynę i Jarosława D u m a n o w s k i c h , umieszczonym na końcu książki.

„Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego” są bardzo bogato ilustrowa
ne. Zarówno we wstępie, jak na początku każdego rozdziału i przy każdym przepisie 
widnieją delikatne, współczesne grafiki przedstawiające dawne naczynia, owoce, zwie
rzęta etc. Ponadto we wstępie zamieszczono kilka bardzo dobrych reprodukcji kart z eg
zemplarza pierwszego wydania „Compendium ferculorum” ze zbiorów Biblioteki 
Kórnickiej PAN. Na końcu znajduje się także dziesięć ciekawych rycin z „Orbis sensu
alium pictus. Hoc est omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum, pic
tura et nomenklatura” („Świat malowany rzeczy widocznych i pod zmysły podpadają
cych”) Jana Amosa Komensky’ego. Jest to wydany w 1667 r. ilustrowany elementarz dla 
najmłodszych dzieci, w którym przedstawione zostały m.in. kwestie dotyczące botaniki 
i jedzenia. Czytelnik może więc łatwiej wyobrazić sobie kuchnię czasów Czernieckiego, 
przyglądając się dobrze opisanym rycinom zatytułowanym „Bankiet”, „Drzewne owoce”, 
„Piwowarstwo”, „Polni i leśni ptacy”, czy „Ryby rzeczne i jezierne”.

Omawiana książka to coś więcej, niż zabawna ciekawostka prezentująca nietypowe 
przepisy. To próba przeniesienia odbiorcy w czasie, przybliżenia mu świata naszych sar
mackich przodków. Autorzy, prezentując wybrane dania kuchni staropolskiej, pozwalają 
czytelnikowi dosłownie posmakować historii, choć oczywiście w nieco zmodyfikowa nej 
postaci. Dzięki tej publikacji opisy dawnych uczt czy enigmatyczne receptury z „Com
pendium ferculorum”, którego współczesna edycja ukazała się nieco wcześniej, mogą 
być twórczą inspiracją dla tych, którzy lubią kulinarne wyzwania. Warto sięgnąć po tę 
książkę, nawet jeśli nie ma się zamiaru przyrządzać opisanych w niej potraw. Już sama 
lektura jest wystarczająco smakowita. 

Anna Kalinowska 
Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii
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Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, 
a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta 
gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław D u m a n o w s k i  i Rafał J a n 
k o w s k i,  seria: Monumenta Poloniae Culinaria, t. II, Muzeum Pałac w Wi
la nowie, Warszawa 2011, s. 274.

Omawiana książka to już drugi tom wydawanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie 
serii „Monumenta Poloniae Culinaria”. Po skupiającym się przede wszystkim na daniach 
rybnych i mięsnych „Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego przyszła pora 
na nieco słodyczy. Tym ważniejszą dla badań nad historią staropolskiego smaku czyni tę 
publikację fakt, że ta bardzo obszerna, spisana ok. 1686 r. anonimowa książka kucharska 
z archiwum nieświeskiego, do tej pory pozostawała wyłącznie w rękopisie. 

„Monumenta Poloniae Culinaria” to seria edycji staropolskich zabytków piśmien
nictwa kuchennego, stanowiąca ważny krok na drodze do nadania dziejom kulinariów, 
dotąd często traktowanym jako zbiór ciekawostek, właściwego miejsca w badaniach hi
storycznych. Na zachodzie Europy już od czasów znakomitego historyka Jean’a Louis’a 
F l a n d r i n’ a  rozumie się znaczenie badań nad historią jedzenia i kulturą stołu, czas 
zatem na wprowadzenie i popularyzację takich badań również w polskim środowisku na
ukowym. W tej serii planowane są edycje dawnych polskich książek kucharskich w ko
lejności chronologicznej, co pozwoli na śledzenie, jak zmieniało się podejście dawnych 
mieszkańców Rzeczypospolitej do poszczególnych smaków i potraw, jak smaki ciężkie 
i ostre stopniowo były wypierane przez lżejsze i delikatniejsze, jak kształtowało się to, 
co dziś rozumiemy pod pojęciem kuchni staropolskiej. 

W obszernym wstępie Jarosław D u m a n o w s k i  charakteryzuje pokrótce obszar 
i dotychczasowe efekty badań w Europie i Polsce. Obok ogólnych refleksji na temat sto
sunku naukowców do kulturowej historii kuchni, Dumanowski wiele miejsca poświęca 
znaczeniu dawnych książek kucharskich jako cennego źródła do badań nad dziedzictwem 
niematerialnym, opisuje też problemy wynikające z korzystania z tego rodzaju przeka
zów, jak chociażby brak możliwości stwierdzenia, czy opisane receptury faktycznie były 
przez dawnych kuchmistrzów wykorzystywane.

Wiele miejsca zajmuje opis rękopisu badanego przez Rafała J a n k o w s k i e g o 
z Archiwum Głównego Akt Dawnych, współautora edycji. Wydawcy rękopisu z uwagą 
śledzą wszystkie aspekty, które mogą mieć wpływ na ustalenie autorstwa, a więc na jego 
pochodzenie, zmieniające się kolory atramentu i charaktery pisma, możliwe datowanie. 
Ponieważ jest rzeczą pewną, że „Moda bardzo dobra...” powstała w kręgu rodziny 
Radziwiłłów, przyglądają się wybranym przedstawicielom rodu żyjącym w odpowied
nim okresie, starając się określić ich stosunek do sztuki kulinarnej i szukając na ich dwo
rach ludzi, którzy potencjalnie mogliby stworzyć taki zbiór receptur. Przedstawiają też 
pokrótce „Ein Koch– Und Artzney– Buch”, książkę kucharską wydaną w 1686 r. w Grazu, 
z której z całą pewnością czerpał nieznany autor „Mody...”.

W publikacji bardzo rozsądnie zachowano oryginalny układ tekstu źródłowego, 
wprawdzie nieco chaotyczny, jednak niemożliwy do sensownego uporządkowania bez 
wprowadzania drastycznych zmian. „Moda...” rozpoczyna się grupą 60 przepisów nie 
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przyporządkowanych przez autora do żadnej kategorii, dalsze rozłożone są na dwanaście 
rozdziałów o smakowitych tytułach, takich jak „Polewki i sapory różne”, „Ciasta różne 
francuskie pieczone i tretowane”, „Pierniczki i kołaczki różne” czy „O różnych cukrach 
i migdałach”. Tytuły samych przepisów brzmią równie pociągająco i dla dzisiejszego od
biorcy niekiedy bardzo tajemniczo, np. „Potrawa z banie” albo „Leniwety”. Znajdą się 
tam również gospodarskie porady, jak „Sekret, żeby malikowaty koń nie szkodził, choć 
zdechnie”, „Żeby koń gładki był” albo co czynić gdy „Koń, gdy chudy barzo, choćby mu 
najlepiej jeść dawał, a nie poprawuje się”. Oczywiście przepisy te nie nadają się współ
cześnie do wykorzystania — wiele z ich składników jest niedostępnych, poza tym dawna 
polszczyzna — zawiła, ozdobna i pełna niezrozumiałych już dzisiaj wyrażeń — zdecydo
wanie utrudnia zrozumienie wskazówek. Publikacja nie jest jednak przeznaczona dla ku
charzy, lecz dla historyków i pasjonatów, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o gustach 
kulinarnych mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej i spróbować choćby wyobrazić 
sobie, jak mogły wyglądać i smakować tak niezwykłe potrawy jak na przykład „śliwy 
sucho” — śliwki obgotowane w cukrowym syropie i sklejone ze sobą na kształt jednej 
wielkiej śliwy, w dodatku z pestką w środku i przyozdobione gałązką. Takich typowo ba
rokowych, opierających się na koncepcie i niespodziance przepisów, znajdujemy 
w „Modzie bardzo dobrej...” znacznie więcej — „Piana [z] cukru na kształt lodu przezro
czystego”, „Cielęcina postna” (sic!), „Syr z pigwów”, cała grupa przepisów na kaszę nie 
zawierającą w sobie ani grama prawdziwej kaszy... To wyraz typowego dla baroku (nie 
tylko w kwestiach kulinarnych) podejścia, mającego na celu zaskoczenie, zdumienie 
i wreszcie olśnienie odbiorcy. Kuchnia dawała nieograniczone wręcz pole do popisu, co 
w tekście „Mody...” jest doskonale widoczne. 

Tak jak w poprzednim tomie serii „Monumenta Poloniae Culinaria”, zawierającym 
edycję pracy „Compendium ferculorum albo zebranie potraw” Stanisława Czernieckiego, 
omawiana publikacja zaopatrzona została w obszerny indeks rzeczowy oraz opracowany 
przez Dumanowskiego i Jankowskiego słownik terminów kulinarnych używanych 
w „Modzie...”, który pozwala nieco zorientować się w zawiłościach kuchennej staro
polszczyzny. Tekst źródłowy zaopatrzony jest we własny, odrębny spis treści. Pojawia 
się też, nieobecne w poprzednim tomie serii, bardzo przydatne objaśnienie jednostek ob
jętości i ciężaru, stosowanych w czasach powstania źródła. 

Publikację ilustrują piękne fotografie dawnych naczyń, obiektów rzemiosła arty
stycznego oraz obrazów ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie. Ponadto na końcu 
książki zamieszczono reprodukcje wybranych kart rękopisu „Mody...”, przedwojenne fo
tografie Nieświeża oraz reprodukcje dokumentów związanych z funkcjonowaniem kuch
ni na dworach Radziwiłłów, np. rozliczenia kosztów bankietu z księgi przychodów i wy
datków Karola Stanisława Radziwiłła z lutego 1691 r. albo schemat układu krzeseł przy 
stole króla Prus Fryderyka Wilhelma I z zaznaczeniem miejsca zajmowanego przez 
Michała Karola Radziwiłła zwanego „Rybeńko”.

„Moda bardzo dobra...” opracowana została na równie wysokim poziomie jak po
przedni, pierwszy tom serii „Monumenta Poloniae Culinaria”. Publikacja nieznanej, 
nigdy wcześniej nie publikowanej książki kucharskiej, to niewątpliwie istotne przedsię
wzięcie z punktu widzenia badacza dziejów kulinariów, życia codziennego i polskiej tra
dycji. Tę ważną inicjatywę, jaką jest edycja staropolskich książek kucharskich, należy 
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z całego serca wspierać, ponieważ jest to droga do zapoznania się z często dotychczas 
lekceważonym elementem naszej historii i kultury. Publikacje źródeł umożliwiają też 
stworzenie dokumentacji historycznej dla potrzeb programów produktów regionalnych 
i tradycyjnych, które dotąd pozbawione były takiego wsparcia ze strony środowiska hi
storycznego. Jest to jednym z celów powołanego w Toruniu Centrum Badań nad Historią 
i Kulturą Wyżywienia, działającego pod kierownictwem Jarosława Dumanowskiego. 
Pozostaje czekać na kolejne tomy serii „Monumenta Poloniae Culinaria” i liczyć, że będą 
one równie udane jak te, które ukazały się dotychczas. 

Anna Kalinowska 
Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii

Jarosław D u m a n o w s k i, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie 
słodycze, seria: Silva rerum, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2011, 
s. 92.

Prezentowana praca ukazała się w wydawanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie 
popularnonaukowej serii „Silva rerum”. Poświęcona jest jedzeniu, staropolskiej tradycji 
kulinarnej i obyczajom stołu, i w tym sensie — choć w nieco odmienny sposób niż wcze
śniej wydane „Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstar
szej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku” — jest kolejnym etapem realizacji progra
mu badań i popularyzacji wiedzy o obyczajowości staropolskiej. Tym razem Jarosław 
D u m a n o w s k i  opowiada o dawnych słodkościach i zmieniającym się na przestrzeni 
wieków podejściu do słodkiego smaku. Ambicją autora nie jest jednak dociekanie źródeł 
wielkiej kariery, jaką cukier zrobił w Europie i szukanie powodów, dla których słodkości 
stały się równie ważne, jak kwaśne, gorzkie i paląco–ostre smaki baroku. Na podstawie 
receptur z dawnych książek kucharskich pragnie on przede wszystkim prześledzić, jak 
zmieniał się kulinarny gust naszych przodków i pokazać, jak stopniowo delikatny, słodki 
cukier wypierał ciężkie przyprawy korzenne. Za podstawę do rozważań posłużyły mu: 
„Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego, pierwsza polska drukowana 
książka kucharska z 1682 r., późniejsza o kilka lat anonimowa „Moda bardzo dobra sma
żenia różnych konfektów” oraz „Kucharz doskonały” Wojciecha Wincentego Wielądka 
— wydane w 1783 r. luźne tłumaczenie jednej z najsłynniejszych francuskich książek 
kucharskich.

Omawiana praca dzieli się na dwie części. W pierwszej, podzielonej na siedem roz
działów, autor opisuje specyfikę sarmackiej kuchni z jej palącymi, kontrastowymi sma
kami i teatralnymi formami podawania potraw. Barwnie opowiada o daniach serwowa
nych niegdyś na wety, o zaskakującym dla dzisiejszego odbiorcy wykorzystywaniu cukru 
jako zwykłej przyprawy do mięs, ryb i warzyw. Wspomina też o zupełnie odmiennym niż 
dzisiejszy wyglądzie dawnego cukru, szybko malejącej roli miodu i problemach, jakie 
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nasi przodkowie mieli z ustaleniem miejsca cukru w kontekście częstych wówczas po
stów. 

Po tym ogólnym wstępie historycznym Dumanowski przechodzi do analizy wspo
mnianych staropolskich książek kucharskich pod kątem zastosowania cukru. Zaczyna od 
najstarszej, czyli „Compendium ferculorum”, następnie przechodzi do trochę późniejszej 
„Mody bardzo dobrej...”, by zakończyć na oświeceniowym „Kucharzu doskonałym”. 
Dzięki tej konstrukcji czytelnik może dokładnie prześledzić, jak zmieniała się dawna 
kuchnia, jak zanikały pewne kulinarne przyzwyczajenia, a na ich miejsce pojawiały się 
nowe, skrajnie odmienne. Przed naszymi oczami przesuwają się niezwykle dekoracyjne 
barokowe potrawy–żarty, jak pokryty bitą śmietaną i przybrany rurkami z kremem krzak 
rozmarynu, który musiał wyglądać jak drzewko przykryte śniegiem, albo podany w cało
ści szczupak, słynny dzięki „Panu Tadeuszowi”, którego część była pieczona, część goto
wana, a część smażona. Poznajemy charakterystyczne dla tej epoki słodycze, kandyzo
wane zioła i kwiaty, kołaczki, przetwory owocowe, musy i torty (najczęściej w niczym 
niepodobne do tego, co dziś uznajemy za tort, często mięsne lub warzywne). Na kartach 
książki przewijają się kolejne egzotycznie brzmiące nazwy zapomnianych dań i deserów, 
a czytelnikowi ślinka napływa do ust. Czytamy o nowych sposobach wykorzystania 
cukru, które pojawiły się, gdy dawni kucharze odkryli jego właściwości konserwujące, 
mnożą się kolejne wymyślne dania, spomiędzy stron wysypują się pierniczki i owoce 
w cukrze. Wraz z upływem czasu zmieniają się upodobania — palące i silnie kontrastowe 
smaki tracą popularność na rzecz wykwintnej słodyczy, a ceny cukru spadają. W XVIII w. 
widzimy już całkowite oswojenie cukru, który nie tylko zmienia swój charakter jako do
datek do dań, lecz nawet staje się symbolem pewnego stylu życia. Nadchodzi triumf lek
kiej kuchni francuskiej.

Druga część książki zawiera siedem przepisów na dawne słodkości, przystosowa
nych do dzisiejszych możliwości przez zawodowego szefa kuchni Macieja N o  w i c 
k i e g o, o tak pociągających nazwach jak „marcypan biały z piany cukrowej”, „pasztet 
migdałowy” czy „raki ze świeżemi limoniami”. Na końcu znajduje się krótki „komentarz 
kucharza”.

„Tatarskie ziele w cukrze”, jak wynika z powtarzanych uwag Dumanowskiego 
i Nowickiego, jest nie tylko odrębną książką, ale stanowi też coś w rodzaju wstępu do 
kolejnej publikacji zawierającej uwspółcześnione przepisy z „Mody bardzo dobrej...”. 
Zadaniem tej publikacji jest więc przede wszystkim oswojenie czytelników z bardzo spe
cyficznym stosunkiem naszych przodków do cukru i słodyczy, z którego to zadania wy
wiązuje się ona znakomicie. Lekki, przejrzysty, naszpikowany ciekawymi przykładami 
tekst jest wciągający, bardzo dobrze się czyta i zachęca do poszukiwania dalszych wiado
mości na temat zapomnianej sztuki kulinarnej naszych przodków. To kolejny interesują
cy krok w kierunku upowszechniania wiedzy o prawdziwej kuchni staropolskiej stano
wiącej ważny, lecz często ignorowany element naszej tradycji, historii i kultury.

Anna Kalinowska 
Polska Akademia Nauk 

Instytut Historii
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