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W „Obyczajach” przeczytacie:
Wydarzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wszystko, co wa¿ne i ciekawe , o czym warto i wypada wiedzieæ

Ludzie  . . . . . . . . . . . . . . znani bardziej lub mniej - ci, którzy kszta³towali kiedyœ i ci, którzy kszta³tuj¹ obecnie nasz œwiat, nasz¹ historiê

Wêdrówki jêzykowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .niekonwencjonalna prezentacja jêzyków europejskich i nie tylko...

Miêdzy nami  . . . . . . . . . kontakt z odmiennoœci¹, jak nas widz¹ inne narody, kontakty miêdzynarodowe - relacje miêdzykulturowe

W teatrze ¿ycia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teatr w ¿yciu - ¿ycie w teatrze

Integracja europejska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idziemy do Europy, czy w niej jesteœmy - polskie drogi do Unii Europejskiej

Dom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czym jest dzisiaj dla nas, czym by³ kiedyœ, jego rola, znaczenie i kondycja; œwiêtowanie w kulturze

Prezentacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wa¿ne i ciekawe inicjatywy, projekty, zaproszenie do wspó³pracy

Zapraszamy do OBYCZAJÓW
Jednocz¹ca siê Europa zachêca nas, by poznawaæ bogactwo i ró¿norodnoœæ sk³adaj¹cych siê na ni¹ kultur, na rodów 
i jêzyków, by odkrywaæ wci¹¿ na nowo wartoœæ i oryginalnoœæ tej ró¿norodnoœci we wspó³czesnym œwiecie. Otwarta 
postawa na ow¹ ró¿norodnoœæ zainspiruje z pewnoœci¹ owocne kontakty i twórcz¹ wymia nê.

„Czasopismo to jest interesuj¹co redagowane, odpowiada standardom czasopism wydawanych na poziomie europej-
skim, a poprzez prezentacje obyczajów ró¿nych kultur zbli¿a narody do siebie”
      prof. Dorota Simonides, Senator RP

Pragniemy, aby magazyn miêdzynarodowy „Obyczaje” by³ swego rodzaju rozmow¹ Autorów i Czytelników. Mamy 
nadziejê, ¿e obie strony znajd¹ w tej rozmowie coœ dla siebie, a redakcji uda siê je odnaleŸæ i skojarzyæ.

PISZCIE DO REDAKCJI:

Oœrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” 
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

e-mail: redakcja@obyczaje.org.pl

www.obyczaje.org.pl
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5....Wielka księga języka, Marta Kubiszyn, Marta Grudzińska
Gdy ginie język – ginie wraz z nim świat, który on współtworzył”. 
O dziejach, specyfice i próbach ocalenia języka jidysz.

8....  WODA, Andrzej Borowiec

10... Z powołaniem zakonnym jak się rzeczy miały, 
        Marzena Baum

Zanim XVII wieczna panna mogła złożyć śluby, czekała ją zazwy-
czaj dosyć długa droga...

14...  Czarownica – stereotyp starej kobiety w polskiej kul-
turze ludowej, Agnieszka Ławicka 
Na przestrzeni wieków warzyły napoje, mruczały zaklęcia i zgarniały 
datki, nie pozostawiając żadnych świadectw, co do liczby swych 
klientów... Przychodzono do niej często, gdyż przez całe wieki była 
jedynym lekarzem ludzi. „Jeżeli nie wyleczyła, przeklinano ją, nazy-
wano czarownicą...”.
 

18... Kobieta fatalna, Aneta Nadolna
Kobiety fatalne istniały w literaturze 
i sztuce od zawsze...

22... Rodzicielka, Magdalena Wójtowicz
Świadomość, że w łonie matki rozwija się człowiek, 
może dać wiele fascynujących możliwości kontaktu 
z nim i sporo autentycznej radości.

26 ... Na straży tradycji, Anna Sieradzka
U progu XXI wieku obserwujemy wzmo-
żone zainteresowanie ubiorem narodo-
wym. [...] Na aukcjach starych fotografii 
i pocztówek coraz wyższe ceny uzyskują 
wizerunki „ostatnich Sarmatów”.

28 ... Codzienne uciechy, Anna Pachocka
„Wstrzemięźliwość jest to sumienie słabych żołądków” pisano 
w XIX wieku i jadano zgodnie z tym obficie, często i modnie.

32 ... Pogrzeb w dawnej Polsce, Magdalena Grabias
W pogrzebach Polaków tyle jest okazałości i pompy, iż prędzej 
wziąłbyś je za triumfy niż za pochowanie zmarłych – dziwił się 
w XVII wieku cudzoziemski pamiętnikarz.

36 ... Kur domowy, Dariusz Magier 
„Sytuacja życiowa zmusiła mnie do zamknię-
cia się z dwójką dzieci w czterech ścianach 
domu. I zaczęło się... Przez dwa tygodnie 
miałem możliwość empirycznie doświadczyć 
procesu „staczania się” do poziomu kury 
domowej.”

38 ... Ławeczka, Jadwiga Mizińska
„...nie jest jednoosobowa jak stołek czy krze-
sło. Przyjmie życzliwie sąsiada czy podróż-
nego. Z niej można spokojnie kontemplować 
wszystko, co dzieje się wokół, niekoniecznie 
włączając się w bieg rzeczy.”

7 .... Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie 
17 .. Gadki z Chatki - pismo folkowe
27 .. Polska - Europa
31 .. Poetyka reklamy
35 .. Biegnąca z wilkami
37 .. Dobra miłość
37 .. Tworzenie się Europy

FOTO GALERIA

DOM

POLECAMY

WĘDRÓWKI JĘZYKOWE

KOBIETA
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DOMOD REDAKCJI

Dro dzy Czy tel ni cy, 
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Obyczajów”, którego tematem przewodnim jest 
kobieta i jej zmieniający się na przestrzeni wieków wizerunek.

 

HISTORIA staropolska ukazuje nam orszaki zacnych panien, które 
powszechnie wyrzekały się szczęścia tu na ziemi, jakim w oczach 
ówczesnych było dobre zamążpójście i wychowywanie gromadki dzieci, 
i dobrowolnie zamykały się w klasztornej celi, by modlić się i pracować na 
szczęście wieczne. Pisze o tym Marzena Baum w artykule „Z powołaniem 
zakonnym jak się rzeczy miały”. 

INACZEJ rzeczy miały się z czarownicą, starą i żyjącą poza społecz-
nością kobietą. Kim były kobiety przez lata uznawane za czarownice, 
leczące tajemniczymi miksturami, nad którymi mruczały zaklęcia, oskarżane 
o czary i palone na stosach? Nad stereotypem starej kobiety w polskiej kul-
turze ludowej zastanawia się Agnieszka Ławicka.

PRZYSZEDŁ w kulturze również czas na kobiety fatalne, choć wielu 
twierdzi, że istniały one od stworzenia świata. Kobieta fatalna z przeło-
mu wieków XIX i XX, przynosząca mężczyźnie cierpienie i śmierć, to ulu-
biona kreacja twórców modernistycznych. Skąd wziął się ten przerażający 
koszmar, który przypisuje kobiecie cechy szatańskie i wampiryczne – na to 
pytanie szuka odpowiedzi Aneta Nadolna.

PRZEŻYCIA kobiety-rodzicielki próbuje nazwać i opisać Magdalena 
Wójtowicz. Dzieląc się swoimi refleksjami nad bogactwem przeżyć zwią-
zanych z okresem ciąży i z samym porodem, chce, jak nam się wydaje, 
ukazać to wielkie wydarzenie jako coś pięknego i świadomego. A może 
i zachęcić do takich przeżyć...

WSPÓŁCZESNA kobieta, której czas ogranicza się do opieki nad 
dziećmi i prowadzenia domu to stereotyp stale obecny w świadomo-
ści społeczeństwa polskiego. Pewną grę z takim właśnie stereotypem 
prowadzi Dariusz Magier w artykule „Kur domowy”.

Staraliśmy się nieco przybliżyć Państwu różne wizerunki kobiet, doło-
żyć małą cegiełkę do lepszego ich poznania. Mamy jednak świadomość, że 
i tak kobieta pozostanie nadal największą na tym świecie tajemnicą...
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JĘZYK jako wspólne dobro i własność 
każdego, kto się nim posługuje, jest 
elementem kształtującym i podtrzy-
mującym wspólnotę. Określany przez 
lingwistów jako „struktura długiego 
trwania” język ewoluuje i przeistacza 
się, ale trwa, pozostając podstawowym 
nośnikiem i intymną cząstką kultury, 
poprzez którą objawia się specyfika 
danego narodu. 

Będąc środkiem społecznej komu-
nikacji pełni on rolę narzędzia kultury 
a jednocześnie jej tworzywa, klasyfikuje 
i porządkuje rzeczywistość, służąc zarazem 
jej poznawaniu i interpretacji. Gdy ginie 
- ginie wraz z nim świat, który współtwo-
rzył i którego był integralną częścią. Język 
jidysz - dialekt Żydów aszkenazyjskich, 
powstały w późnym średniowieczu, stano-
wiący przez setki lat wraz z religią i trady-
cją niezmienny punkt odniesienia dla toż-
samości wschodnioeuropejskiej diaspory 
- nie jest wprawdzie językiem zaginionym, 
ale należy do „poważnie zagrożonych 
gatunków”.

Jidysz stanowi przykład autono-
micznego języka, powstałego na skutek 
ewoluowania gwary używanej przez 
społeczność żydowską żyjącą na pogra-
niczu germańsko-słowiańskim. Pomimo 
iż na początku XX wieku posługiwało 
się nim na co dzień ok. dwanaście milio-
nów mieszkańców Europy Wschodniej (tj. 
1/3 wszystkich Żydów na świecie), dopie-
ro w drugiej połowie lat dwudziestych 
XX wieku ustalono obowiązujące do dziś 
prawa gramatyki, wymowy i transliteracji 
jidysz na inne języki. 

Jidysz powstał na bazie języków i dia-
lektów germańskich, których wpływy 
dominują w słownictwie i zasadach odmia-
ny, z elementami hebrajskimi, pojawiający-
mi się głównie w gramatyce oraz słowiań-
skimi (czeskimi, polskimi, białoruskimi 
i ukraińskimi), które wywarły wpływ na 
kształtowanie reguł gramatycznych, skład-
nię i fonetykę. Początkowo, w odróżnieniu 
od hebrajskiego i aramejskiego, jidysz był 
głównie językiem mówionym, z czasem 
jednak nastąpił rozwój literatury, dzięki 
czemu kobiety nie znające hebrajskiego 
i nie dopuszczane wcześniej do edukacji 

religijnej, miały możliwość studiowania 
tekstów biblijnych. Jidysz, podobnie jak 
pozostałe języki używane przez Żydów, 
stosuje zapis oparty na alfabecie hebraj-
skim. Nie ma tu wielkich liter, wyrazy 
pisane są od prawej do lewej, a książki 
czytane są jak gdyby „od końca”.

Zapożyczenia widoczne są szczególnie 
w nazewnictwie odnoszącym się do życia 
codziennego. Wśród wyrazów związanych 
z gospodarstwem domowym znajomo 
brzmią choćby: alkowe, bazar, bruk, bufet, 
korek, rinsztok, rogatke, szmate, warsztat, 
wazon, spośród nazw osobowych: cwan-
jak, facet, hultaj, kanalie, lajdak, pacholek, 
psotnik, czy szarlatan, a wśród wyrazów 
oznaczających garderobę i części ciała: 
gatkes, kapote, krawat, majtkes, gembe, 
kark, morde czy zadik. Nietrudno zauwa-
żyć, że jidysz był językiem prostych ludzi, 
kształtowanym i rozwijanym w małomia-
steczkowej rodzinie, 
nie skrępowanym 
nakazami dbałości 
o literacką czystość. 
Szczególną rolę 
w kształtowaniu się 
jidysz odegrał język 
polski. W okresie 
migracji ludności 
żydowskiej z za-
chodu na wschód, 
Polska stanowiła 
jeden z ważnych 
krajów osiedlania 
się Żydów. Tworzyli 
oni duże skupiska 
w miastach, gdzie 
zakładali własne, 
posiadające dużą 
autonomię dzielnice. 

Współistnienie 
obu języków w kul-
turze Rzeczypospo-
litej zaowocowało 
wzbogaceniem 
języka polskiego 
w szereg wyra-
zów pochodzenia 
hebrajskiego i nie-
mieckiego. Istnieją 
związki frazeologiczne 

Wielka Księga 

Języka

Marta Kubiszyn, 
Marta Grudzińska

WĘDRÓWKI JĘZYKOWE

Rękopis I. B. Singera.
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za wie rające wyrazy 
wspólne dla obu 
kultur np.: „brak 
klepki w głowie” 
- „... az s’felt dir in 
klepke in kop...”, 
„lało jak z cebra” 
- „s’hot gegosyn 
wi fun cebers...”, 
„siedzieć komuś 
na karku” - „...zej 
zicyn ojf majn 
kark...”. 

W obu językach 
możemy spotkać 
wiele ekwiwalent-
nych przysłów, 
które potwierdzają 
zarówno wzajemne 
kontakty kulturowe, 
jak i podobieństwo 
w widzeniu świata. 
Przysłowia jidysz 
są jednak bardziej 
pesymistyczne 
i mają więcej meta-
for niż ich polskie 
odpowiedniki:

„Jeśli rozglą-
dasz się za chałą, 
uważaj, możesz 

stracić swój kawałek chleba”.
„Jeśli handlujesz miodem, znajdziesz 

zawsze okazje do lizania”.
„Nie pluj do studni - może jeszcze 

będziesz musiał z niej pić wodę”. 
„Jeśli jeden człowiek powie ci, że masz 

ośle uszy, nie przejmuj się, jeśli powie ci 
to dwóch ludzi, przygotuj sobie siodło”. 

„W łaźni wszyscy są sobie równi”. 
„Gdyby Bóg żył na ziemi, ludzie wybi-

jaliby mu szyby”.
„Wszystkie narzeczone są piękne, 

wszyscy zmarli pobożni”.
„Gdy biedak chce się postawić, jada 

barszcz z piernikiem”.
„Każda półprawda jest całkowitym 

kłamstwem”.
„Będziesz za słodki - połkną cię, 

będziesz za gorzki - wyplują”.
Lata Zagłady zabrały pisarzy, pieśnia-

rzy, poetów, dziennikarzy i filozofów, 
a także zwykłych użytkowników języka 
jidysz. Ci, którzy przetrwali, rozproszyli 
się po świecie osiedlając się w Izraelu, 
Stanach Zjednoczonych, Europie i Ame-
ryce Łacińskiej. Oficjalnym językiem pań-
stwa Izrael stał się w 1948 roku hebrajski, 
podczas gdy jidysz - utożsamiany z ży-
ciem w diasporze, statusem emigrantów 
i Zagładą, utracił swą dawną pozycję. 
Dla dzieci i wnuków Ocalonych, ten nie 
znany im język stanowi przeszkodę w po-
znawaniu historii i kultury przodków. 
Obecnie językiem jidysz posługuje się 

zaledwie cztery miliony osób, głównie 
członków ultrareligijnych grup chasydz-
kich, żyjących w Stanach Zjednoczonych. 
Nie jest to jednak ten sam jidysz, którym 
mówili mieszkańcy dzielnic żydowskich 
w Lublinie, Chełmie, Kownie, Wilnie czy 
Lwowie. Poza nielicznymi wyjątkami nie 
powstaje w tym języku świecka literatura. 

W 2001 roku w Żydowskim Instytu-
cie Naukowym w Nowym Jorku (YIVO) 
powstał „EPYC” (Educational Program in 
Yiddish Culture) - program edukacyjny 
mający przywrócić świadomości Amery-
kanów żydowskiego pochodzenia język 
jidysz, wraz ze stworzoną wokół niego 
kulturą, uwzględniający zagadnienia 
historii, języka, etnografii i folkloru. Jest 
to program adresowany w szczególności 
do młodych ludzi uczących się w szko-
łach nieżydowskich, w których nie mają 
oni możliwości zdobywania wiedzy 
dotyczącej języka i kultury wschodnio-
europejskiej diaspory, a obraz jej histo-
rii zdominowany jest przez Zagładę. 
Korzenie programu „EPYC” tkwią bardzo 
wyraźnie w ideologii wielokulturowości 
obecnej w amerykańskim systemie edu-
kacyjnym od lat 70. Ugruntowane przez 
oficjalną politykę państwową postrze-
ganie różnorodności nie jako problemu 
społecznego, ale jako czynnika mogące-
go wzbogacać relacje pomiędzy przed-
stawicielami różnych grup kulturowych, 
przyniosło realizację wielu programów 
mających podtrzymywać i rozwijać 
kulturę grup mniejszościowych. Pozna-
wanie języka i kultury własnej grupy 
etnicznej stało się punktem wyjścia do 
budowania programów edukacji wielo- 
i międzykulturowej. Wspierając proces 
kształtowania tożsamości pomagają 
one nie tylko w zrozumieniu siebie, ale 
również poznawaniu, rozumieniu i ak-
ceptowaniu „znaczących innych” żyją-
cych obok, ale w odmiennych kręgach 
kulturowych. Jak podkreśla autorka 
tego programu - dr Adina Cimet-Singer, 
demokratyczne uczestnictwo w życiu 
społecznym polega na braniu na siebie 
odpowiedzialności za miejsce, w którym 
się żyje, wraz z jego historią i kulturo-
wym dziedzictwem. W przypadku wnu-
ków emigrantów z Europy Wchodniej, 
elementem tego dziedzictwa jest prze-
szczepiony z miast i miasteczek Europy 
Wschodniej język jidysz wraz z całą kul-
turą wokół niego stworzoną. Dr Adina 
Cimet-Singer nie oczekuje, że uda się 
odtworzyć, czy też stworzyć na nowo 
grupę użytkowników jidysz, ma jednak 
nadzieję, iż dzięki niemu młodzi ludzie 
zrozumieją znaczenie tego języka jako 
filaru kultury ich przodków i że być 
może część z nich odkryje go dla siebie 
na nowo.          

WĘDRÓWKI JĘZYKOWE

Strona z elementarza dla dzieci żydowskich w Polsce, 1955 r.

Marta Kubiszyn
jest historykiem sztuki, fotogra-
fem, dziennikarzem i podróżni-
kiem. Mieszka w Lublinie, pra-
cuje w Ośrodku „Brama Grodzka 
– Teatr NN”.

Marta Grudzińska
jest historykiem, doktorantką 
w Instytucie Historii KUL, pracuje 
w „Ośrodku Brama Grodzka 
- Teatr NN”
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OD REDAKCJI
Oddajemy do Państwa rąk materia-
ły sporządzone w ramach projektu 
mającego na celu edukację polskiej 
młodzieży na szczeblu wyższych klas 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
w dziedzinie kultury i historii Żydów. 
Zostały one sporządzone z myślą 
o szkołach Lublina i Lubelszczyzny, 
ale niektóre z nich ze względu na ich 
ponadregionalny charakter mogą być 
używane w całym kraju lub też odpo-
wiednio przystosowane do konkret-
nych potrzeb.

Głównym celem projektu jest zapoznanie 
młodzieży z kulturą i historią narodu, który 
przez wiele wieków stanowił wśród Polaków 
liczącą się mniejszość i którego historia na 
tych ziemiach dobiegała tragicznego końca 
podczas hitlerowskiej okupacji i w latach 
powojennych. Zorganizowana społeczność 
żydowska w Polsce liczy dzisiaj niewielu 
członków i mimo, że od dziewięćdziesiątych 
podejmowane są próby jej ożywienia jest 
to proces niełatwy i na bardzo małą skalę. 
Ucząc historii i kultury narodu żydowskiego 
nie sposób oczywiście pominąć tematyki 
Zagłady. Nie jest to jednak głównym punk-
tem naszego zainteresowania. Przede wszyst-
kim chcemy zaoferować młodemu pokoleniu 
Polaków cegiełki wiedzy o narodzie żydow-
skim w całym jego bogactwie i różnorodno-
ści, aby stworzyć możliwość harmonijnych 
relacji obecnie i przyszłość. 

Autorzy projektu uważają, że należy 
i warto przekazywać młodzieży wiedzę w tej 
dziedzinie z kilku względów:

-Żydzi stanowili przez wiele wieków 
istotną część społeczeństwa polskiego i wy-
warli znaczny wpływ na kulturę polską, ule-
gając jednocześnie jej wpływom;

-kultura żydowska jest bardzo ciekawa, 
różnorodna, atrakcyjna, a poznanie każdej 
kultury, podobnie jak poznanie nowego 
języka rozszerza horyzonty i pozwala spoj-
rzeć na siebie samych z innej perspektywy; 

-korzenie chrześcijaństwa tkwią w ju-
daizmie, chociaż często fakt ten zostaje 
pomijany, a nauczanie Jana Pawła II w tym 
względzie wciąż ma mały oddźwięk w po-
wszechnej świadomości; 

-w Polsce funkcjonuje dużo szkodli-
wych mitów na temat Żydów wynikających 
w dużej mierze z niewiedzy. Ignorancja 
sprzyja tworzeniu się i utrwalaniu uprzedzeń, 
a nawet nienawiści, co znajduje odzwiercie-
dlenie choćby w antysemickich napisach na 
murach. Uświadomienie młodzieży, jakim 
złem jest antysemityzm oraz uwrażliwienie 

na niestosowność podobnych zachowań jest 
ważnym elementem wychowawczym. 

Pragniemy spojrzeć na kulturę żydowską 
jako na kulturę inną, ale nie obcą, zwrócić 
uwagę na pokrewieństwa z kulturą polską, 
ale także na różnice i wzbudzić zaintereso-
wanie, zrozumienie i szacunek dla inności. 
Dlaczego właśnie ta grupa wiekowa, czyli 
przede młodzież gimnazjalna stała się obiek-
tem naszego zainteresowania? Wydaje nam 
się, że w tym wieku młodzież szczególnie 
łatwo ulega uprzedzeniom i doświadcza 
radykalizacji poglądów, tymczasem progra-
my szkolne w małym stopniu uwzględniają 
tematykę mniejszości. Więcej tych treści 
można znaleźć w programie szkoły średniej, 
chociaż i tak jest ich zbyt mało, a egzaminy 
wstępne na wyższe uczelnie ujawniają, nie-
stety, znaczną niewiedzę kandydatów w tej 
dziedzinie. 

Publikacja, będąca efektem projektu 
zainicjowanego przez dr Hansa Guggen-
heima i obejmującego zorganizowanie 
w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN’’ 
cyklu zajęć dydaktycznych dla uczniów 
i nauczycieli, jest pierwszą propozycją tego 
rodzaju opracowaną na Lubelszczyźnie. 
Zaprezentowane tu materiały wymaga-
ją przetestowania przez doświadczonych 
i twórczych nauczycieli. Mamy nadzieję, że 
zainspirują one państwa do opracowania 
własnych konspektów i materiałów źródło-
wych, które służyłby zarówno uczniom jak 
i nauczycielom.                 

Żydzi na Lubelszczyźnie

Książkę można zamówić:

Ośrodek 

„Brama Grodzka – Teatr NN”

ul. Grodzka 21, 

20-112 Lublin

e-mail: 

redakcja@obyczaje.org.pl
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FOTO GALERIA „OBYCZAJÓW”

Andrzej Borowiec, urodzony w 1967 r., z wykształcenia pedagog, jest prezesem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz człon-

kiem Klubu Fotograficznego „LX”. Od 1987 fotografuje,  bierze udział w konkursach i wystawach, a jego tchnące spokojem pejzaże są 

łatwo rozpoznawalne wśród prac innych autorów.

Wzrastał wśród obrazów olejnych i grafik tworzonych przez ojca Witolda. Swojemu pierwszemu mistrzowi i nauczycielowi fotografii - 

Stanisławowi Papciakowi - zawdzięcza zarówno umiejętności wartszatowe, jak też specyficzne „fotograficzne” patrzenie na świat, będące 

zdolnością do wyszukiwania interesujących motywów, kadrowania i komponowania obrazów. 

Autora fascynuje spokój i harmonia, jakiej doświadcza podczas samotnego, intymnego obcowania z przyrodą. W jego fotografiach 

uwidacznia się naturalna geometria świata. Horyzontalne, wertykalne i diagonalne linie budują kompozycję, dokumentując jednocześnie 

subtelny nastrój uchwyconej chwili. (MK)

WODA
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PANNY KANDYDATKI
W XVII i XVIII wieku istniała w Polsce 

spora ilość klasztorów żeńskich. Niektóre 
z nich - jak klaryski, cysterki, benedyktyn-
ki czy dominikanki istniały już u nas od 
dawna, inne przybyły wraz z potrydencką 
odnową Kościoła. Mimo różnic reguły, 
wszystkie prowadziły bardzo podobny styl 
życia - oparty na przestrzeganiu ustaw, 
zaplanowany, by służyć wspólnotowemu 
i osobistemu rozwojowi miłości Bożej.

O przyjęciu panny w poczet zakon-
nego zgromadzenia decydowała głównie 
ksieni – matka przełożona klasztoru. To 
od niej zależało, czy zechce wpuścić do 
środka zgromadzone przed furtą kandy-
datki, których – wbrew pozorom 
– spory tłum stał zawsze. Miejsc 
w klasztorach żeńskich było 
wówczas mniej aniżeli dzisiaj i na 
pewno nie starczało dla wszyst-
kich chętnych.

Zanim jednak w ogóle poja-
wił się problem „przyjmą czy nie 
przyjmą”, potencjalna kandydatka 
do habitu stawała najpierw przed 
innym zagadnieniem: jak uzyskać 
zgodę rodziny na wstąpienie do 
klasztoru? Sprawa była o tyle trud-
na, iż w okresie staropolskim prawo 
nie zezwalało pannie na samodziel-
ne podejmowanie decyzji bez zgody 
ojca czy urzędowego opiekuna. W prakty-
ce zaś liczyło się nie tyle samo prawo, co 
również zwykłe ludzkie układy rodzinne 
- plany rodziców, rodzeństwa, a nawet 
dalszych krewnych. Owszem, zdarzały 
się rodziny, w których nawet kilka rodzo-
nych sióstr wstępowało jednocześnie do 
różnych klasztorów albo też kilka kolej-
nych pokoleń bratanic i siostrzenic szło 
w ślady swoich ciotek, idąc często do tego 
samego klasztoru, co ich starsze krew-
ne. Co ciekawe, czyniły to przy pełnym 
zezwoleniu i aprobacie rodziny, w której 
wybór życia zakonnego uważany był za 
czyn chwalebny. Przypadków takich było 
jednak niezbyt wiele. Częściej zdarzały 
się sytuacje, w których rodzina stawiała 
ostry sprzeciw: „Pierwej ja złą śmiercią 
zginę, niżelibyś wasza miłość będąc tak 
zacną panną, zakonnicą być miała!” – takie 
i w podobnym tonie groźby padały pod 
adresem szlachetnie urodzonych panie-

nek, mających zamiar spędzić swe życie 
w klasztornych murach. Bywało więc, że 
panny kierując się fredrowską zasadą „co 
zawadza, to się mija, gdy nie może być 
inaczej”... po prostu uciekały z domu. 
I nie miało znaczenia, że rodzice krnąbr-
nej córki starali się jak mogli zabawiać 
ją i stroić, nie ustawali w zapewnianiu 
rozrywek, byleby tylko wybić jej z głowy 
zakonne mrzonki. Zagorzałe orędowniczki 
klasztorów przeważnie stawiały na swoim. 
Te jednak, które ostatecznie ulegały presji 
i wychodziły posłusznie za mąż, stawały 
się później bogatymi fundatorkami i do-
brodziejkami zakonów, budując nowe 
klasztory dla tych, które nie miały żadnych 
przeszkód w realizacji swego powołania. 

Na ogół jednak nie brakowało naszym 
antenatkom „energii ni przemyślności” 
w dążeniu do celu.

Cóż jednak robić z powszechnym 
mniemaniem, że „dawniej” co i rusz jakaś 
nieszczęśliwa panna trafiała „za kratę” pod 
przymusem i wbrew własnej woli? O ile 
w wiekach średnich rzeczywiście zdarzały 
się takie wypadki (w myśl przekonania, 
że ojciec rodziny ma prawo decydować 
o losach dzieci), tak w XVII bądź XVIII 
- wiecznej Polsce sytuacje takie nie mogły 
już mieć miejsca. Sobór Trydencki uregu-
lował tę sprawę, wymagając koniecznie 
decyzji dobrowolnej i to pod sankcją 
uznania za nieważne i niebyłe ślubów 
zakonnych złożonych pod przymusem. 
Odtąd obowiązywało staranne i kilkakrot-
ne badanie, przeprowadzane przez delega-
ta biskupa w celu upewnienia się czy kan-
dydatki przypadkiem ktoś nie zmusił do 
wstąpienia. Przyznać trzeba, iż wszystkie 
zakony powitały tę innowację z niewątpli-
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Z powołaniem 

zakonnym 

jak się rzeczy miały...

Marzena 
Baum

Od dawien dawna 
uważano, że naj-
wyższym szczęściem 
kobiety jest dobrze 
wyjść za mąż i mieć 
gromadkę zdrowych 
dzieci. Do dziś w nie-
których kręgach 
społecznych panuje 
pogląd, iż małżeństwo 
i macierzyństwo to 
jedyne, co uszczęśliwia 
kobietę. W okre-
sie staropolskim 
twierdzenie to było 
niemal powszechne 
a każdą niewiastę, 
która wybierała inną 
aniżeli małżeńską 
drogę życia, uważano 
co najmniej za dzi-
waczkę. Co prawda za 
wielu dróg życiowych 
nasze praprababki do 
wyboru nie miały: jeśli 
nie małżeństwo to sta-
ropanieństwo albo... 
klasztorna cela.

Końcem nowicjatu była pro-
fesja, czyli śluby zakonne. 
W tamtych latach nie znano 
jeszcze ślubów czasowych, 
które zjawiły się w prawie 
kanonicznym dopiero w XX 
wieku. Składano więc od razu 
śluby wieczyste. 
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wą ulgą. Koniec odtąd z narzucaniem kan-
dydatek z potężnych rodów magnackich, 
którym odmówić nijak, a potem przez 
kilkadziesiąt lat trzeba znosić w klaszto-
rze fochy i humory panny, mającej żal do 
całego świata o swoje zmarnowane życie.

Najdogodniejszą więc sytuacją była 
wspólna zgoda rodziców i panny na jej 
zamiar zostania zakonnicą.

DZIECIĘCIEM BĘDĄC JESZCZE 
POSZŁA DO KLASZTORU...

Ileż to lat liczyła panienka, która 
podejmowała - i to na ogół samodzielnie 
– decyzję wstąpienia do klasztoru? Należy 
pamiętać, że wiek właściwy do podejmo-
wania życiowych decyzji był wówczas 
o wiele wcześniejszy niż dzisiaj. Już czter-
nastoletnie dziewczęta mogły wychodzić 
za mąż, a w przypadku powołań zakon-
nych kierowano się zasadą „im wcześniej 
do Boga tym lepiej”. I choć dewiza ta 
z całą pewnością płynęła z pobożno-
ści, musiała nieraz prowadzić do decyzji 
pośpiesznych, nieprzemyślanych. Toteż 
prawo kościelne ustaliło w wieku XVI, że 
nie wolno przyjmować panien do nowicja-
tu przed ukończeniem przez nich lat pięt-
nastu, do ślubów zaś nigdy przed ukoń-
czeniem szesnastu. Oczywiście dziewczęta 
mogły zgłaszać się tak wcześnie, jak tylko 
chciały i mogły. Wolno im było nawet 
w klasztorze zamieszkać, jednakże z przy-
jęciem ich do wspólnoty zakonnej czeka-
no aż osiągną wiek odpowiedni.

AGATA ZE ŚWIATA,
A W ZAKONIE BEATA

W czasach staropolskich życie zakon-
ne rozpoczynało się od nowicjatu – okre-
su przygotowania do życia we wspól-
nocie. Uczono wtedy czytania i pisania 
– jeśli kandydatka nie była wcześniej 
w przyklasztornej szkole – katechizmu 
oraz śpiewu, a przynajmniej czytania 
nut, przede wszystkim jednak ogłady 
zakonnej: „pilno nauczano kłaniania, 
chodzenia, stania i innych zakonnych 
uczynków, jako mają patrzeć oczy spu-
ściwszy w dół, pomału mówić nie ze 
skwapliwością...” Z okresem nowicjatu 
wiązały się w każdym klasztorze dwie 
ważne ceremonie: obłóczyny na początku 
i śluby na końcu. Z obłóczynami, a więc 
obrzędem otrzymania habitu, wiązały się 
określone zwyczaje: kandydatka wkładała 
w celi czarną sukienkę (tunikę habitu), 
po czym w wianku na głowie i z zapalo-
ną świecą w ręce wchodziła do kaplicy, 
gdzie siostry zgromadziły się już na Mszę. 
Po Mszy i Komunii panna podchodziła 
do ołtarza, składała na nim swój wianek, 
a brała leżący tam biały welon i udawa-
ła się do ksieni, która go jej wkładała. 

Potem nowicjuszka wracała przed ołtarz, 
gdzie modliła się chwilę leżąc krzyżem, 
„oddając początki swe Oblubieńcowi 
niebieskiemu i z Nim umowę duchową 
czyniąc oświadczeniem gotowości swojej 
na wszelką cierpliwość”. Potem już tylko 
witała się z całym zgromadzeniem. Pół 
wieku później, w rozkwicie baroku, cere-
moniał ten odbywano z dużo większym 
przepychem. Panna miała być ubrana „jak 
najprzystojniej”, na głowie mogła mieć 
nawet koronę. Na początku uroczystości 
prowadziły ją druhny. Kapłanowi celebru-
jącemu Mszę podawała świecę i wieniec, 
trzymany poprzednio w ręce, po czym 
więcej między druhny nie wracała. Leże-
nie krzyżem odbywało się nie w kaplicy 
wewnętrznej, ale w samym kościele, ksie-
ni czekała z „asystencją” kilku zakonnic 
w prezbiterium. I tu właśnie na oczach 
ludzi strzyżono pannie włosy, zdejmowa-
no bogate ozdoby oraz strój wierzchni, 
a ubierano w habit. Wszystko to oczywi-
ście wśród długich, dokładnie przepisa-
nych śpiewów i modlitw. Na koniec zaś 
„panna ksieni obleczonej pannie nazna-
czała imię zakonne”.

Zwyczaj nadawania zakonnego imienia 
istniał jednak nie wszędzie i przyjmował 
się bardzo powoli. Nawet w późnym śre-
dniowieczu wiele zakonów w Polsce nie 
znało go zupełnie, a siostry nosiły imiona 
„przyniesione z domu”. Dopiero zakony 
potrydenckiej fali konsekwentnie nadawa-
ły siostrom nowe imiona, a niektóre nawet 
– jak karmelitanki bose – nazwisko zastę-
powały tzw. predykatem nawiązującym do 
jakiejś tajemnicy wiary lub imienia jakie-
goś świętego np. Barbara od Najświętsze-
go Sakramentu, Beata od Matki Bożej.

W niektórych też zakonach posuwano 
się nawet do nadawania imion podwój-
nych. Nowe imię wiązało się ściśle z imie-
niem świętego patrona. Oczywiście w każ-

Siostry brygidki.
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dym zakonie były imiona uprzywilejowane 
pochodzące od własnych założycieli lub 
świętych: u benedyktynek np. Benedykta 
i Scholastyka, u klarysek - Franciszka i Kla-
ra. Tu i ówdzie jako imiona nadawano 
łacińskie nazwy cnót: Humilitas, Sapientia, 
Caritas. Być może była to także wskazów-
ka, w jakiej cnocie dana siostra najusilniej 
ćwiczyć się powinna?

A CO Z TYM POSAGIEM...?
„Nie majątek stanowi o autentyczności 

powołania.” 
Jakkolwiek by nie było słusznym to 

twierdzenie, faktem jest, że klasztor musiał 
na co dzień z czegoś się utrzymywać. 
W każdym zakonie posag był więc mile 
widziany, nawet tam, gdzie bez większych 

trudności przymykano oczy na jego brak. 
Zwykło się też w księgach klasztornych 
notować przy nazwisku nowicjuszki wyso-
kość wniesionej sumy.

Posagiem wystarczającym była na tyle 
duża kwota, by z odsetek od niej można 
było utrzymać jedną osobę. Dla magnata 
była to błahostka, dla ubogiego lub nawet 
średniego szlachcica poważna pozycja 

w rozchodach. Stąd utarte powiedzenie, że 
„wokacja zakonna nierówno więcej kosztuje 
niżeli za mąż dając pannę”. Ale w końcu 
ile? Przykładowo w księgach klasztornych 
benedyktynek chełmińskich najniższy posag 
wynosił 150 florenów, najwyższy 3000. Do 
wyjątków należały posagi młodych magnatek 
liczące nieraz i po kilkanaście tysięcy. (Sen-
sacją niebywałą okazał się posag Konstancji 
Radziwiłłówny, która w 1635 r. wniosła do 
Karmelu wileńskiego aż 50000 florenów!) 
Spisywano też więc z rodzicami panny 
odpowiednią intercyzę, zupełnie jak przy 
zamążpójściu i tak też jak przy zaślubinach: 
im bogatsza panna, tym większy posag. 
Zdarza się nieraz, że taki dokument odnajdu-
jemy obecnie w archiwum... niestety wśród 
akt procesowych. Nie wymagano bowiem 

składania posagu „z góry”. 
Pannę najczęściej „oblekano 
i profesowano” przy samej 
tylko obietnicy posagu – po 
czym po jakimś czasie rozpo-
czynało się prawo, czyli proces. 
Klasztor oraz panna przeciwko 
rodzinie panny i naprawdę już 
nie wiadomo, co było lepsze 
i z mniejszym zatargiem: złożyć 
posag od razu tuż przed obłó-

czynami czy prawować się przez lata całe już 
po profesji.

Rzecz ciekawa - obok posagu dawa-
no także pannie wyprawę, którą określał 
już bardziej zwyczaj niż ustawy zakonne, 
a cały wydatek na nią poniesiony zale-
żał mówiąc współcześnie od aktualnych 
cen rynkowych. Zanotowana w księgach 
benedyktynek typowa wyprawa wyglądała 
mniej więcej tak: „24 koszule, 3 zmiany 
bielizny pościelowej, 2 habity, spódnica, 
podbity futrem kaftanik, 24 komplety 
zawicia, 2 czapki futrzane i sztukę płótna.” 
Przy profesji zaś wnoszono dodatkowo „2 
togi, 2 habity, 2 welony, brewiarz, łyżkę 
srebrną, miseczki cynowe, kubek cynowy, 
kropielniczkę cynową, obrusu 50 łokci 
i ręczników ile kto może..”. 

Mimo tak szczegółowych wyliczeń 
można się było dostać do klasztoru zarów-
no bez posagu, jak i bez wyprawy. Cza-
sami poprzez protekcję, czasami z uwagi 
na talenty muzyczne, tak cenne w chórze 
zakonnym, a czasem także można znaleźć 
w klasztornych kronikach uwagi typu: 
„Jejmość panna X wniosła w posagu swoje 
cnoty”. Obecnie cała sprawa jest mocno 
zdezaktualizowana: od kogóż można 
w dzisiejszych czasach spodziewać się 
posagu...

Z NIEBEM DZIŚ WCHODZI 
W TRAKTAT...

Końcem nowicjatu była profesja, czyli 
śluby zakonne. W tamtych latach nie 

KOBIETA

Profesja – nałożenie czarnego welonu.

„Nie majątek stanowi o autentycz-
ności powołania.” Jakkolwiek by nie 
było słusznym to twierdzenie, faktem 
jest, że klasztor musiał na co dzień 
z czegoś się utrzymywać. 
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znano jeszcze ślubów czasowych, które 
zjawiły się w prawie kanonicznym dopiero 
w XX wieku. Składano więc od razu śluby 
wieczyste. Każdy zakon miał swoją ustalo-
ną formułę, która niezmiennie obejmowała 
wyliczanie ślubów oraz powołanie się na 
założyciela zakonu i na regułę, według 
której będzie się tych ślubów przestrze-
gać. Każdy też zakon miał swój ceremo-
niał określający przebieg tej uroczystości. 
W przeciwieństwie jednak do obłóczyn, 
które obrosły w owych czasach mnóstwem 
teatralnych ceremonii, profesja w wielu 
zakonach odbywała się dosyć prosto. 
Najpierw następowała tzw. kapituła domo-
wa – słuchano sprawozdania opiekunki 
nowicjatu o postępach i sprawowaniu 
nowicjuszki przez cały okres przygoto-
wania. W niektórych zakonach był zwy-
czaj, że sama nowicjuszka wobec całego 
zgromadzenia składała prośbę o przyjęcie, 
bądź udawała się z tą prośbą do każdej 
siostry z osobna, ubrana w „łataną i pstrą 
odzież”. Wreszcie na kapitule odbywało 
się głosowanie, które ostatecznie rozstrzy-
gało o losie panny. W następnej kolejności 
należało przeegzaminować nowicjuszkę, 
sprawdzić stan jej wiedzy o życiu zakon-
nym. Powiadamiano potem biskupa, który 
osobiście lub częściej przez delegata, 
egzaminował nowicjuszkę raz jeszcze. 
Potem organizowano dla niej rekolekcje, 
tygodniowe lub dłuższe, które były raczej 
czasem duchowego przygotowania się 
aniżeli ostatecznej decyzji, w końcu usta-
lano termin ślubów. Same śluby składało 
się nie w kościele ani nawet w kaplicy, 
ale wewnątrz klasztoru, w kapitularzu. 
Profesję, w zależności od zakonu, przyj-
mowała przeorysza, spowiednik bądź 
kapelan klasztoru. Dostojników kościel-
nych trudzono rzadko, chyba że mieli 
blisko lub z jakiejś przyczyny wypadało 
ich zaprosić. Profesja musiała przypaść 
w niedzielę lub święto jakiegoś apostoła. 
Sam tekst ślubów był wyjątkowo u bene-
dyktynek i cysterek spisywany na karcie, 
z której należało go w kościele odczytać, 
po czym publicznie kartę podpisać i zło-
żyć ją na ołtarzu, skąd później wędrowa-
ła do archiwum. W innych zakonach nie 
podpisywało się kart, a tylko ślubowało 
ustnie. Potem należało jeszcze poświęcić 
szaty: czarny welon zamiast nowicjackie-
go białego i inne części stroju, którymi 
profeski różniły się od nowicjuszek.

W zasadzie był to główny zarys całego 
obrzędu, ale i w tym przypadku mijające lata 
przyniosły nieco dodatków. Np. po złożeniu 
ślubów nowicjuszka niekiedy padała krzy-
żem przed ołtarzem, nakrywano ją całunem, 
stawiano wokół świece i uderzano w dzwo-
ny na znak, iż umiera dla świata.

 „Ludzie baroku lubowali się przecież 
w takich mocnych wrażeniach liturgicz-

nych co najmniej tak, jak dwudziesto-
wieczni pisarze.”

 Zakończeniem obrzędu było wprowa-
dzenie neoprofeski do wspólnoty, której 
członkiem odtąd się stawała i wyzna-
czenie jej miejsca w chórze, najniższego 
oczywiście, ponieważ hierarchia ważno-
ści w zgromadzeniu liczyła się prawie 
wszędzie według daty ślubów. Ceremonii 
tej mogły towarzyszyć również kwieciste 
przemowy co dostojniejszych świeckich 
gości, którzy „tym żarliwiej wychwalali 
życie zakonne, im mniejszą mieliby sami 
na nie ochotę” uważając „że skoro Bóg 
ma zwyczaj wzywać niektórych ludzi do 
zakonu, to cieszmy się, że nie nas i że od 
nas zadowoli się ustną pochwałą takiego 
powołania i ewentualnie garścią grosza.” 
Tak naprawdę jednak ci wszyscy znamie-
nici goście nie byli w stanie pojąć złożo-
ności zakonnego życia. Prawdę mówiąc 
nie rozumiała tego nawet dobrze sama 
nowicjuszka: „tylko niejasno przeczuwała, 
że wchodzi w coś równie strasznego jak 
wspaniałego. Wprawdzie tłumaczono jej 
to wszystko w nowicjacie i uprzedzano 
o wszystkim, ale na razie wie to raczej 
teoretycznie niż z doświadczenia”. Jest 
więc tylko nieco więcej świadoma istoty 
rzeczy niż ci wszyscy goście, którzy w na-
wie kościoła ocierali łzy wzruszenia pod-
czas jej ślubów. A jednocześnie jest mię-
dzy nią a nimi ta podstawowa różnica, że 
to właśnie ona zdecydowała się z dobrej 
woli wypuścić z rąk wszelkie zabezpiecze-
nie i skoczyć w ciemność, ponieważ wie-
rzyła naprawdę, że wpadnie w ramiona 
kochającego Boga...”  

Obłóczyny – biskup poświęca habity.

Marzena Baum 
jest doktorantką w Katedrze 
Historii Powszechnej Wieków 
Średnich KUL.

Artykuł powstał w oparciu 
o pracę Małgorzaty Borkowskiej 
OSB „Życie codzienne polskich 
klasztorów żeńskich w XVII i XVIII 
wieku”, Warszawa 1996, z której 
pochodzą przytoczone w artykule 
cytaty źródłowe.
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W KULTURZE typu ludowego starość 
zawsze miała związek ze śmiercią 
i cierpieniem, a wszystkie stare kobie-
ty uważane były za te, które czynią 
zło. Były czarownicami, osobami 
symbolizującymi związane nieroz-
dzielnie zło i starość. W niektórych 
wsiach palono kukłę starej kobiety, 
żeby wypędzić starość. W innych 
miejscowościach Wielki Post – okres 
pokuty – symbolizowała stara kobieta, 
patorra, którą palono w dniu Wielkiej 
Nocy.1 We Włoszech i w Hiszpanii 
z obrzędem wypędzania śmierci wią-
zał się obyczaj „piłowania staruchy”: 
przecinano piłą na dwoje szpetną 
kukłę, przedstawiającą najstarszą we 
wsi kobietę; w Palermo udawano piło-
wanie żywej staruchy; we Florencji 
kukła staruchy była wypełniona orze-
chami i suszonymi figami, które tłum 
zbierał po jej przepiłowaniu. W Euro-
pie Środkowej ulubioną datą wypędza-
nia wiedźm była Noc Walpurgi, czyli 
wigilia pierwszego maja, kiedy rzeko-
mo znajdowały się u szczytu swych sił. 

W Polsce, i nie tylko, postać staru-
chy-czarownicy ukształtowała się z róż-
nych wzorów. Niemały 
na to wpływ miał fakt, 
że kobiety w okresie 
wczesnonowożytnym na 
ogół były kucharkami, 
uzdrowicielkami i aku-
szerkami, a każda z tych 
funkcji narażała je na 
oskarżenie o czary. Boh-
dan Baranowski zwracał 
uwagę, że nie bez zna-
czenia był miejscowy typ, 
wywodzący się jeszcze 
z czasów przedchrze-
ścijańskich, posądzanej 
o czary wróżki-znachorki. 
W mniemaniu ludu była 
ona w pewnych kontaktach z „nieczysty-
mi siłami”, niekoniecznie jednak z kręgu 
piekielnego.

Dopiero pod wpływem „fachowej” 
literatury i sfer kościelnych zaczął się 
upowszechniać wizerunek czarownicy-
wspólniczki diabła. Ryszard Berwiński 
w „Studiach o literaturze ludowej” pisał:

„Czarownice nie są to narodowe, 
rodzimą wyobraźnią ukształcone posta-
cie, ale są kosmopolitki; nie w tym lub 
owym kraju urodzone i wychowane, ale 
spłodzone na drodze rozstajnej, pomiędzy 
światem doczesnym a wiecznym, z ojca 
wojującego Kościoła i z matki ciemnoty”.

Liczne ustalenia Kazimierza Moszyń-
skiego zdają się kwestionować, a niekie-
dy wręcz wykluczać poglądy dotyczące 
obcej, niesłowiańskiej genezy szere-
gu wierzeń na temat czarownicy. Na 
potwierdzenie słuszności własnego stano-
wiska w tej kwestii przytacza on fragmen-
ty opisu zaczerpnięte z geograficznych 
dzieł Abu-Hamida el Andaluziego (z XII 
w.) i Kazviniego (z 1275 r.). W odniesie-
niu do wschodniej części Słowiańszczy-
zny, która została tam opisana, znalazło 
się stwierdzenie, iż „co lat dwadzieścia 
wszystkie stare kobiety tego kraju oddają 
się czarom, co jest powodem wielkich 
zamieszek wśród mieszkańców. Chwy-
ta wtedy lud wszystkie, które znajdzie 
w owym kraju i rzuca ze związanymi 
nogami oraz rękami do wielkiej rzeki, 
przepływającej tamtędy. Te, co pływają, 
są uznawane za wiedźmy i oddawane na 

pastwę płomieniom; te zaś, co toną, są 
ogłaszane za niewinne wszelkiego czaro-
dziejstwa i puszczane na wolność”.

Tak jak i inne „straszne staruchy” 
europejskie, polskie czarownice miały 
pewne cechy specyficznie lokalne. 
W znacznym stopniu były to relikty daw-
nych wierzeń w demoniczne istoty kobie-
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KOBIETA

Czarownica 
stereotyp starej kobiety 

w polskiej kulturze ludowej

Kim były osoby 
zwane czarowni-
cami lub wspól-
niczkami szatana? 
Heretyczkami czy 
uzdrowicielkami? 
Wyznawczyniami 
jakiegoś psy-
chodelicznego 
kultu, czcicielkami 
pogańskich bogów, 
czy też „zwykły-
mi kobietami, 
które nie bały się 
latać”? Z jakim 
wizerunkiem wiąże 
się słowo „czarow-
nica”? Ze starą 
panną w wysokim 
kapeluszu, która 
w wigilię wszystkich 
świętych pomyka 
na miotle? A może 
z nieszczęsną sta-
ruszką paloną na 
stosie z rozkazu 
inkwizycji lub pury-
tanów z Salem?

Agnieszka
Ławicka

„Czarownica ma oczy na wierz-
chu, wzrok koźli i przerażający, 
chód ciężki i gnuśny, mówi cher-
kawo, czyli chropowatym gło-
sem, nigdy prawie nie jest weso-
łą, zawsze ma uśmiech szyderski 
i równie zawsze jest złośliwą i nie-
wdzięczną, a budzi się o północy 
dla namowy z czartem (...).” 
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ce, różne jędze, mamuny, przypołudnice 
itp., których poszczególne cechy przenie-
sione zostały na postać wiedźmy. Bohdan 
Baranowski zauważył, że w polskich wie-
rzeniach prawie zupełnie zatarł się obraz 
jędz czy bab jag. Zlał się on całkowicie 
z wizerunkiem czarownicy-wspólniczki 
diabła. Można jednak przypuszczać, że 
były to jakieś złośliwe i okrutne istoty 
demoniczne, mające postać starych i po-
twornie brzydkich kobiet.

Kazimierz Moszyński pisał: „wiejskie 
kobiety uosobienia złośliwego, mściwe-
go, zazdrosnego albo też małomówne, 
posępne, stroniące od otwartego obco-
wania z ludźmi (zwłaszcza o ile przy 
tym sama przyroda napiętnowała je 
jakowymiś odrażającymi znamionami!), 
wszędzie, jak Słowiańszczyzna długa 
i szeroka, są lub niedawno jeszcze były 
podejrzewane o czary. Szkodzić zaś one 
mają ludziom nie tylko bezpośrednio, 
lecz również powodując susze i grady, 
kradnąc urodzaje, (...) kradnąc nawet 
planety (jak Wenus), księżyc etc.; przede 
wszystkim jednak szeroko oskarża je 
fama wiejska o nieustanne czyhanie na 
mleko krów”.

Większość przesądów zebranych przez 
etnografów na temat działalności czarow-
nic dotyczyła przede wszystkim ich związ-
ku z bydłem i mlekiem. W pracy Eugeniu-
sza Chmielowskiego można przeczytać:

„Czarownica przemienia się czasem 
w żabę, a gdy upatrzy sobie krowę dość 
mleczną, ssie ją na pastwisku. Zwykle 
tego ludzie nie widzą, ale to można 
poznać, bo krowa jest wtedy chora, 
wymię jej nabrzmiewa i czerwienieje, 
a gdy z pastwiska do domu powróci, już 
mleka nadoić nie można, bo żaba wyssa-
ła (...). Czarownice mleko u krów psują, 
a wtedy mleko gęstnieje, zsiada się zaraz 
po wydojeniu, co się przy przelewaniu 
ze skopca najlepiej da rozpoznać, ciągnie 
się jak klej. Smak zaś ma gorzkawy. Cza-
rownice, oprócz mocy do psucia mleka, 
posiadają moc zabierania mleka, a to tak, 
że nawet krowy tracą mleko, to zaś prze-
chodzi w przedmioty nieżywe”. 

Złośliwość czarownic objawiała się 
także tym, że „czarownica, czyli ciota może 
komuś kołtun lub inną chorobę zadać, 
gdy zaczaruje i zaklnie pewne miejsce (np. 
próg domu, część izby, pola, miedzy lub 
drogi itp.), przez które jeśli kto nieświado-
my tego przechodzi, chorobą ową bywa 
dotknięty. Gdy chce dziecku szkodzić, 
odzywa się do niego, lub myśli sobie te 
wyrazy: «Bodaj cię kołtun skręcił»”.

W jaki więc sposób stara kobieta stała 
się narzędziem w ręku diabła? Przede 
wszystkim dzięki temu, że przez długi 
okres była jedynym lekarzem ludu. „Ce-
sarze, królowie, papieże, najbogatsi baro-

nowie miewali doktorów z Salerno, Mau-
rów, Żydów, ale inne stany, można rzec, 
niemal wszyscy, radzili się tylko saga, 
czyli babki. Jeżeli nie wyleczyła, przekli-
nano ją, nazywano czarownicą” – pisał 
Jules Michelet w Czarownicy. To różne 
choroby, a w szczególności trąd, powo-
łały do istnienia starą kobietę zamieszku-
jącą dziwną chatę gdzieś na skraju lasu. 
Pragnienie zdrowia i życia skłoniły czło-
wieka do porzucenia „uświęconej medy-
cyny i bezużytecznej kropielnicy” i uda-
nia się o zmroku do znachorki. Nawet 
„wielki i potężny doktor Odrodzenia, 
Paracelsus”, spalił „uczone księgi całej 
dawnej medycyny, greckie, żydowskie 
i arabskie”, kiedy stwierdził, „że jedynie 
z medycyny ludowej, od «dobrych kobiet» 
(Bella Donna), owczarzy i katów, zdołał 
się czegoś nauczyć”. To niski stan medy-
cyny spowodował, że z jednej strony 
wszelkiego rodzaju choroby tłumaczone 
były działalnością czarownic-znachorek, 
a z drugiej – w wypadku choroby, szu-
kano ratunku właśnie u nich. Wierzono, 
że „baba we wsi, której moc czarowania 
przypisują, opływa we wszelkie dostatki. 
Kto bowiem mniema, że jest oczarowany, 
udaje się do czarownicy z prośbą o zdję-
cie czarów i zarazem ją wynagradza”.

Wiejska znachorka była osobą w star-
szym wieku, bardzo często upośledzoną 
fizycznie, która już samym swym wyglą-

Hans Baldung Grien, Sabat czarownic, 1510 r.

Przypis:

1. W Szwajcarii dzień taki 
nazywano Niedzielą Iskier. 
W innych krajach Europy, 
jak Dania, Norwegia, Czechy, 
Rosja, Litwa  w wigilię św. 
Jana rozpalano na drogach, 
w otwartych miejscach i na 
górach ogniska. Miały one 
przepędzić wiedźmy, które 
rzekomo zlatywały się w tę 
noc z wszystkich stron świata, 
stanowiły także ochronę 
przed czarami, grzmotami, 
gradem. Często przez dym 
w tych ognisk przepędzano 
bydło, by ochronić je przed 
chorobami i podstępami cza-
rownic, które usiłowały kraść 
mleko krowom. 
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dem wzbudzała strach i obrzydzenie; 
powodowało to jej izolację, wpływającą 
z kolei na swoisty tryb życia. Taka osoba 
w jednych wsiach była uważana za cza-
rownicę, a w innych za „mądrą”, „wiesz-
czą babę” lub „białą czarownicę” zajmu-
jącą się znachorstwem nie „z namowy 
szatana”, ale „z łaski Boga”. Nie czyniła 
ona, wedle wierzeń ludowych, ludziom 
krzywdy, lecz przeciwnie leczyła, poma-
gała w sprawach sercowych, przepowia-
dała przyszłość itp.

Praktyki czarownic-znachorek odby-
wały się najczęściej w wielkiej tajem-
nicy, ale długo nie mogły pozostać 
w ukryciu. Dopóki metody lecznicze 
„dobrych kobiet” nikomu nie zaszko-
dziły, nie groziło im bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo. Wystarczyło jednak, by 

pewnego dnia wybuchła zaraza wśród 
zwierząt gospodarskich lub krowa prze-
stała dawać mleko, a posądzenie o czary 
spadało na głowy znachorek. Zdarzało 
się, że oskarżycielami byli pacjenci, któ-
rych znachorskie praktyki doprowadziły 
do ciężkiej choroby.

Czarownice, ów podejrzany margines 
magicznej profesji, działały amatorsko 
i zawodowo, pojedynczo i w grupie. 
Na przestrzeni dziejów warzyły napoje, 
mruczały zaklęcia i zgarniały datki, nie 
pozostawiając żadnych świadectw co do 
liczby swych klientów czy miary osią-
gniętych rezultatów.

Mimo że posiadamy mało danych 
i nie istnieje, niestety, żadna wiarygod-
na statystyka indywidualnych osiągnięć 
czarownic, wiemy, że ich intencje były 
różne. Niektóre, powodowane chęcią 
zyskania pieniędzy lub darów, starały się 
dla swoich klientów pozyskać zaklęciami 
serce ukochanego, ukręcić łeb wrogowi 
lub zdobyć władzę i majątek. Inne uży-
wały swoich wątpliwych umiejętności 
w tak nieszkodliwych celach, jak odzy-
skanie zagubionych przedmiotów lub 
leczenie chorych.

Jakieś wieśniaczki pewnego dnia 
odkryły, że okłady ze spleśniałego chleba 
przyśpieszają gojenie się ran, a z miejsco-
wych ziół można uzyskać uśmierzające 
ból wywary i stosowały te swojskie meto-

dy do leczenia ran i bólów swych bliź-
nich. Aby uczynić zaś okład czy wywar 
bardziej frapującym i skuteczniejszym, 
często dodawały kilka zdań magicznych. 
I wtedy zaczynało się ich prześladowa-
nie. Dzisiaj powszechnie wiadomo o sile 
znaczenia sugestii, więc łatwo zrozu-
mieć, że podtrzymujące na duchu słowa 
mogły spotęgować słabą skuteczność 
medykamentów. Jasne jest także to, że 
zazdrośni, podstępni lub bojaźliwi ludzie 
mogli przypisywać uzdrowienie czarom 
i dopatrywać się w niewinnej znachorce 
wcielenia diabła.

Tak wielki był strach przed czarami 
w dobie obłędu na punkcie czarownic, że 
za stosowanie magii wiele osób skazano 
na śmierć, choć ich intencje były dobre, 
a cel szlachetny.

Czarownica wiele ryzy-
kowała. Nikt się przecież 
wtedy nie domyślał, że tru-
cizny stosowane zewnętrz-
nie lub zażywane w bardzo 
małej dawce mogą być 
lekarstwami. Rośliny, które 
bez rozróżnienia nazywano 
zielem czarownic, wyda-
wały się sługami śmierci. 
Gdyby znaleziono je u niej 
w większych ilościach, 
łatwo uznano by ją za truci-

cielkę lub źródło przeklętych uroków.
Opinia wiejska dość chętnie przy-

lepiała etykietkę czarownicy kobietom 
powszechnie nielubianym, a więc ską-
pym, nieżyczliwym, zawistnym, złośliwym 
czy wyjątkowo nietowarzyskim. Oskar 
Kolberg przytacza takie oto przekonanie 
ludu z okolic Zamościa i Hrubieszowa:

„Czarownica ma oczy na wierzchu, 
wzrok koźli i przerażający, chód ciężki 
i gnuśny, mówi cherkawo, czyli chro-
powatym głosem, nigdy prawie nie jest 
wesołą, zawsze ma uśmiech szyderski 
i równie zawsze jest złośliwą i nie-
wdzięczną, a budzi się o północy dla 
namowy z czartem (...). Może się ona 
przedzierzgać w różne postaci jak np. 
w psa wściekłego, wilczycę sowę, żabę-
ropuchę, w piękną postać panny z czaru-
jącymi oczyma”.

Trzeba też wspomnieć o pewnych 
typach kobiet psychicznie chorych, które 
swymi dziwactwami, bezsensownym 
gadaniem o czarach i diabłach mogły 
doprowadzić do tego, że zaczęto uwa-
żać je za czarownice. Za osoby mające 
związek z „siłami nieczystymi” uznawano 
także kobiety pochodzące spoza danej 
wiejskiej społeczności: żebraczki i prosty-
tutki. Często, by pozbyć się ich z miasta 
czy wsi, oskarżano takie kobiety o czary 
i wydając je w ręce bezlitosnych sędziów 
uspokajano swoją moralność. Zdarzało się 

KOBIETA

„Każda czarownica może 
być poznana po tym, iż gdy 
się jej w oczy patrzy, to w jej 
źrenicy nie odbija się obraz 
wpatrującego się, lecz 
postać diabła z rogami.” 
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nierzadko, że torturowane „przyznawały” 
się do rzekomego uprawiania czarów.

Za szczególnie niebezpiecznych 
uważano ludzi o „urocznych” oczach . 
Niektórzy już rodzili się z takimi oczami. 
Zwykle jednak wierzono, że właściwości 
te pozyskują osoby, które jako niemow-
lęta po odsunięciu od piersi drugi raz 
zostały do niej przystawione. Jeszcze inni 
pozyskiwali „uroczne” oczy dzięki łasce 
szatana. Za urokliwych uważani byli 
zazwyczaj ludzie zezowaci, posiadający 
przenikliwy wzrok, ci, którzy mieli białka 
oczne poprzecinane na krzyż żyłkami. 
Wiązało się z tym przekonanie, że: 

„Każda czarownica może być poznana 
po tym, iż gdy się jej w oczy patrzy, to 
w jej źrenicy nie odbija się obraz wpatru-
jącego się, lecz postać diabła z rogami”. 

Uroczne oczy mieli przeważnie ludzie 
źli i czarownice, dlatego też w procesach 
o czary wiedźmy sadzano tyłem do ławy 
sędziowskiej lub zawiązywano im oczy. 
Za pomocą urocznych oczu można było 
przecież spowodować choroby, bezpłod-
ność, impotencję, brak szczęścia i w koń-
cu śmierć.

Fala ogólnoeuropejskiego polowania 
na czarownice wzbierała stopniowo, by 
osiągnąć swe apogeum na przełomie XVI 
i XVII wieku, kiedy to „Młot na czarowni-
ce” (Malleus maleficarum) autorstwa Hein-
richa Institorisa i Jacoba Sprengera (koniec 

XV wieku; przekład polski autorstwa Sta-
nisława z Ząbkowic pochodzi z 1614 r.) 
zapoczątkował okres „płonących stosów” 
w Europie. Jego antyfeministyczne dzia-
łanie zostało dodatkowo wzmocnione 
przez nauczanie kościelne, opierające 
się między innymi na pismach Ojców 
Kościoła. Znamienny dla oskarżycielskich 
uogólnień, w jakie ówcześni teologowie 
i moraliści nieustannie – i nieświadomie 
– popadali, jest proponowany przez 
Benedictiego (XVI w.) sposób odczyty-
wania słowa Mvlier (kobieta). Ostrzegając 
przed kobietą mówił o niej, że „wlecze 
za sobą” wszelkie rodzaje nieszczęść 
wyrażone przez sześć liter tego słowa: 
„M: kobieta zła (mala) jest złem ponad 
wszystkie zło; V: marnością (vanitas) 
nad marnościami; L: lubieżnością nad 
lubieżnościami; I: gniewem (ira) nad 
gniewami; E: furią nad furiami (aluzja do 
Erynii); R: ruiną królestw”.

Jeżeli takimi „mądrościami” karmi-
li się ludzie na owe czasy wykształceni 
i stanowiły podstawę rozgrzeszającą naj-
okrutniejsze rozprawy z czarownicami, to 
cóż dopiero mówić o poglądach prostego 
ludu, dla którego wszelka produkcja słowa 
drukowanego długo pozostawała jeszcze 
poza potrzebami codziennego bytowania. 
Istniała jedynie wiara w słowa duchowne-
go, który bardzo często opierał swe poglą-
dy na podobnych publikacjach.       

Agnieszka Ławicka
jest absolwentką Uniwersytetu Łódz-
kiego, antropologiem kultury, pracuje 
w Muzeum Lubelskim.
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MIŁOŚĆ, TUŻ OBOK SZTUKI, miała stać się 
dla modernistów furtą ucieczki z „kra-
ju modernistycznego cierpienia”1 . 
Miała być lekiem na rozpacz, znużenie 
i odrazę wobec życia codziennego, 
lecz zawodziła niekiedy w sposób, 
który jeszcze bardziej pogłębiał smu-
tek modernistów. Grała jedynie rolę 
narkotyku budzącego chwilowe zapo-
mnienie, a w rzeczywistości przynosiła 
uczucie niespełnienia i nieuleczalnej 
samotności. 

Głównym źródłem utrapienia była świa-
domość niemożności całkowitego zjedno-
czenia z drugą osobą. Jeden z bohaterów 
Tetmajera wyznaje:

 „Czy ja nie rozbijam się o kobietę jak 
woda o skałę, które się nigdy nie zleją 
w jedno, nie zharmonizują, nie zdźwięczą 
w wspólną całość, a kobieta o mnie jak 
wiatr o wodę, którą może porwać, zamą-
cić, wzburzyć, ale której nigdy nie może 
zniweczyć w swej istocie.”2

U Przybyszewskiego wizja miłości dla-
tego jest tragiczna, ponieważ miłość tylko 
w nader krótkotrwałych chwilach albo też 
zgoła nigdy nie osiąga swego celu zatar-
cia granic pomiędzy dwiema jaźniami. Nie 
ma komunii dusz, jest tylko wieczne ich 
rozdarcie. 

U Przybyszewskiego to stanowisko 
tłumaczy się czerpanym z Schopenhauera 
pojęciem miłości jako metafizyki utrzyma-
nia gatunku, w której mężczyzna liczy się 
jedynie jako samiec, podczas gdy pragnął-
by bezskutecznie liczyć się jako indywi-
dualność równorzędna. „Kobieta rodzi, 
a mężczyzna kocha. Kobieta nie kocha 
nigdy , nigdy; jej wystarcza rodzenie”. 
Mężczyzna dążąc do całkowitego stopie-
nia dusz, zanurza się w tym pragnieniu, 
a poprzez jego namiętności rządzi nim 
wola gatunku. Świadomość, że był jedy-
nie narzędziem poruszanym prawami ga-
tunku, budzi gorycz przeciw kobiecie, za 
to, że zwiodła mężczyznę. Stąd powtarza-
nie słów, że miłość i kobieta są grzechem, 
podnietą popędów najniższych, służebni-
cami szatana etc. 

U schyłku XIX wieku rozpoczęło się 
powszechne i zbiorowe demonizowanie 

erotyzmu, „konstruowanie ponurego sys-
temu metafizyki miłosnej, w której ideał 
dotychczasowy miłości – szczęścia został 
zastąpiony miłością – martyrologią”.3

Wiązał się z tym całkowicie odmienny 
stosunek do kobiety. Twórcy moderni-
styczni widzieli w niej narzędzie pochła-
niającego i niszczącego Absolutu. Od 
istoty biernej, uległej mężczyźnie, służącej 
mu za obiekt zaspokajania rozkoszy, prze-
mienia się kobieta w istotę coraz bardziej 
aktywną, stopniowo podporządkowującą 
sobie mężczyznę, czyniącą zeń swego 
sługę i niewolnika. Triumf kobiety nad 
mężczyzną stawał się całkowity.4 Litera-
tura okresu modernizmu ukaże w sposób 
bardzo bezpośredni zakazany obszar 
pożądania, zazdrości i niespełnienia, 
fascynacji i nienawiści.

Typowa bohaterka modernistyczna 
to kochanka fascynująca i przerażająca, 

KOBIETA

„Błogosławiona bądź mi i przeklęta...”
o modernistycznej wizji miłości i kobiety

Kobiety fatalne ist-
niały w literaturze 
i sztuce od zawsze. 
W mitach każdej 
kultury odnaleźć 
można postać 
kobiety niszczącej 
swego męskiego 
partnera. I choć 
motyw femme 
fatale znany był 
w literaturze 
wszystkich epok, to 
z obsesyjną wręcz 
częstotliwością 
orszaki kobiet 
fatalnych pojawia-
ły się w okresie 
modernizmu.

Kobieta fatalnaAneta
Nadolna

Gustaw Klimt, Salome (fragment), 1909
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boski diabeł, zwierzę – anioł, wskrze-
sicielka i zabójczyni, czart i Beatrycze, 
tygrysica – cherub, która porywa „w 
najwyższe błękity” i „wtrąca w otchłań 
ciemną”.5 Tak dwuznaczna postać wy-
woływała również ambiwalentne uczu-
cie: „nie wiem, czy błogosławić, czy cię 
mam przeklinać” (A. Lange, Lilith).6

KOBIETA – WAMPIR
Kobieta nabiera cech przerażających, 

karykaturalnie przerysowanych. Jej sym-
boliczne wyobrażenia często pozbawiają 
ją w ogóle cech człowieczych. Przyby-
szewski tak pisze o kobiecie:

„...wgryzła się w kark mężczyzny ostry-
mi zębami, oblała twarz jego krwią swych 
czerwonych włosów, objęła jego głowę 
silną ręką (...) i dusi, i gryzie, gryzie”7 

Oto „dobre rady” udzielane przez ojca 
bohaterowi „Próchna”:

 „Byłbyś nowy, świeży, genialny, gdy-
by nie kobiety. One cię gnębią, krew twą 
toczą, mlecz piją, mózg ssą [...] bierz je 
bodaj wszystkie – ale potem pluń i prze-
pędź, boć to bydło jest przecie, gad zimny 
i leniwy. I nie wiąż się ze zwierzęciem, 
nie wiąż chłopcze; bo kiedy wszystko 
z ciebie wyssie, to się kiedy nocą, jak kot, 
do łóżka zakradnie, tu na szyi w żyłę się 
wgryzie i krew twą serdeczną do ostatniej 
krwi wyżłopie.”8 

Rady to, rzecz jasna, daremne, bo 
przecież kobieta-wampir fascynuje. Jest 
piękna i niebezpieczna. Jest bóstwem, 
przedmiotem zachwytu i adoracji, a zara-
zem przynosi lęk i cierpienie. Demonizo-
wanie kobiety pozwala na usprawiedli-
wienie własnego lęku przed nią. Pojawia 
się (fałszywa zresztą) alternatywa: „albo ja 
zapanuję nad tobą, albo ty zapanuj nade 
mną”. W rezultacie związek mężczyzny 
i kobiety przeradza się w relację kata 
i ofiary lub śmierci i życia:

 „[...] miłość bardzo przypomina 
torturę albo zabieg chirurgiczny. [...] On 
albo ona będzie operatorem, czyli katem; 
drugie przedmiotem, ofiarą. Słyszycie te 
westchnienia, przygrywkę do tragedii 
pohańbienia, te jęki, krzyki, rzężenia? Kto 
ich nie wydawał, kto ich najbezwzględniej 
nie wymuszał? Czym jest gorsza tortura 
zadana przez najbardziej pomysłowego 
kata? [...] Potworna gra, w której jeden 
z graczy musi stracić panowanie nad 
sobą! [...] rozkosz jedyna, najwyższa mi-
łość tkwi w wyrządzaniu zła. Mężczyzna 
i kobieta od urodzenia wiedzą, że cała 
rozkosz to zło.”9 

EROS I TANATOS
W modernizmie śmierć i miłość, Eros 

i Tanatos to podstawowe i nieodłączne 
składniki ludzkiej egzystencji. W ujęciu 

modernistów miłość, która miała zaleczyć 
ból istnienia, nierozerwalnie związana była 
z cierpieniem i śmiercią. Stąd tak liczne 
w literaturze tego okresu przykłady rozkoszy 
doznawanej w cieniu śmierci. Wyobraźnię 
nekrofilską sensu stricto zasila pociąg do 
zmarłej kobiety i fascynacja jej martwym cia-
łem, lecz młodopolskie ujęcie wykracza poza 
definicję i obejmuje różne warianty „miłości 
śmierci”, jak fascynacja rozkładem, agonią, 
zabójstwem partnera lub autodestrukcją.10

Możliwość ucieczki w śmierć miała obro-
nić prawdę rozkoszy, żarliwość uczuć i zmy-
słów przed stabilizacją w „sferze nawyku”:

 „Gdy związek dwojga kochanków 
jest wynikiem namiętności, przyzywa on 
śmierć, pragnienie zbrodni lub samobój-
stwa. Namiętności towarzyszy aura śmier-
ci. Poniżej progu tej przemocy, której 
odpowiada poczucie stałego pogwałcenia 
nieciągłej indywidualności, otwiera się 
sfera nawyku i egoizmu we dwoje, co 
oznacza nową formę nieciągłości.”11 

Wybierając śmierć kochankowie ocalą 
swój „absolut miłości” przed zwyczajno-
ścią przeżyć:

 „Każda wielka miłość niesie ze sobą 
okrutną myśl zniszczenia przedmiotu miłości, 
ażeby raz na zawsze został wyłączony z zu-
chwałej gry odmian: albowiem odmiana jest 
dla miłości straszniejszą niż zniszczenie.”

Aubrey Beardsley, Biczowanie
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Uczuciowość nekrofilska odnajduje 
satysfakcję, pełnię w momencie śmierci, 
agonii; więcej – śmierć uznaje za warunek 
miłosnego spełnienia. Skoro zaś doświad-
czenie śmierci traktuje jako nieodzowny 
składnik zmysłowych rozkoszy i erotycz-
nej pełni, tym samym odmawia wartości 
wszelkim trwałym związkom emocjo-
nalnym. Przeciwstawia im intensywny, 
niepowtarzalny (choć nietrwały) moment 
rozkoszy, destrukcji, regresu.12 

W „Requiem aeternam”13 Przyby-
szewski uczynił partnerów nekrofilskie-
go stosunku mediami miłosnej energii 
kosmicznej, wyrażającej się w chaotycz-
nym, destrukcyjnym, chwilowym spazmie. 
Bohater przeżywa apogeum wewnętrznej 
walki w nekrofilskim delirium. Moralne-
mu regresowi i rozpadowi osobowości 
towarzyszy wzmożona praca wyobraźni 
twórczej. Dźwięki, barwy, pejzaże zlewają 
się w jeden ciąg obrazów, będący wyra-
zem paradoksalnego, bolesno – rozkosz-
nego upojenia. Kulminacją transu jest 
miłosne redez – vous z kobiecym trupem. 
Charakterystyczne, że w tym osobliwym 
związku miłosnym stroną aktywniejszą 
jest kobieta – trup: ona przyciąga mężczy-
znę, uzależnia go od siebie i odpycha, jest 
dlań wzorem do naśladowania i przed-
miotem podziwu.

SYMBOLIKA KRWI
Krew, tradycyjny symbol życia i zmysłowej 

miłości, pojawia się w ujęciach moderni-
stów jako nieodłączny atrybut miłosnego 
zabójstwa i zniszczenia ciała.13 Krew, to 

„piąty żywioł”, materia przenosząca „sza-
leństwo i złe żądze”15, nienawiść, zemstę, 
gniew i najbardziej złowrogą – miłość. 
Rozlewiska krwi budziły trwogę, ale 
i dreszcz perwersyjnej fascynacji; wyrażały 
destrukcyjne pragnienia usprawiedliwiane 
amoralnością natury, która tworzy tylko 
po to, żeby niszczyć. W „Anactorii” Swin-
bune’a kochanka marzy o perwersyjnej 
androgynii, która ma polegać na jedno-
czesnym pochłonięciu partnera i zanurze-
niu się w jego zniszczonym ciele:

 „Ach, gdybym mogła wyssać twoje 
żyły, wypić krew jak wino i karmić się 
twą piersią jak miodem, i gdyby od stóp 
do głów ciało twoje całe było zniszczone, 
a twoje mięso pogrzebane z moim! [...] 
a potem umrzeć z twojej męczarni i z mo-
jej radości, zanurzona w twej krwi i z tobą 
zmieszana.”16 

Najbardziej radykalną formą miłosne-
go gwałtu jest destrukcja ciała partnera. 
Akcentowanie znaczenia żywiołu krwi, 
który w akcie zniszczenia ciała zostaje 
„wyzwolony”, oznacza uznanie regresyw-
nej orgii za szczególnie kuszącą formę 
związków erotycznych.17

W literaturze Młodej Polski krew jest 
symbolem zwycięstwa niszczącego seksu 
nad wyidealizowanym erosem. Krew 
wypływająca z ciała jest symptomem naj-
silniejszych pragnień seksualnych, których 
nie sposób wysublimować ani stłumić. 

SADYZM
W literaturze II połowy XIX wieku 

częściej dręczy i zabija kobieta, choć 
mamy także przykłady zabójstwa (lub tor-
tury) kochanki w czasie miłosnego aktu. 
W wierszach Adamowicza, Pietrzyckiego 
i Grossek – Koryckiej wąż wraz z inicjacją 
seksualną i rozkoszą przynosi kobiecie 
śmierć.19 Wąż jest maską mężczyzny, 
który akt miłosny łączy z zabójstwem. 
Mężczyzna – wąż, uwodząc jadowitym 
językiem, „zatruwa” kobietę pożądaniem, 
uzależnia ją od wyrafinowanych przeżyć, 
które prowadzą do zatracenia i śmierci. 
Proces rozkosznej agonii zostaje zainicjo-
wany przez pocałunek – użądlenie, który 
sugeruje wyrafinowaną grę miłosną i wy-
raźnie przypomina wstrzyknięcie śmiertel-
nej dawki narkotyku.20 W modernistycz-
nych nekrofiliach kobiety konsekwentniej 
niż mężczyźni czerpały rozkosz ze śmie r   ci, 
zarówno wtedy, gdy występowały w roli 
ofiar, jak i wówczas, gdy same były zabój-
czyniami; żaden „wąż” nie delektuje się 
tak zabójstwem, jak jego ofiara.

Erotyczny zabójca delektował się 
chwilową dominacją nad kobietą, 
podczas gdy młodopolskie zabójczynie 
cechowała przede wszystkim aktywna 
nienawiść skierowana przeciw mężczyź-
nie. Nienawiść ta zwrócona była również 

KOBIETA

Edward Munch, Madonna, 1894
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Aneta Nadolna
jest polonistką, odbywa staż w 
Ośrodku “Brama Grodzka – Teatr 
NN” w Lublinie. Artykuł powstał 
w oparciu o jej pracę magisterską 
poświęconą kreacji kobiet fatal-
nych w sztuce modernistycznej.

przeciw instynktom, seksowi, zmysłom, 
dążyła do wyparcia standartowych ról 
kobiety: kochanki, żony i matki. Dla 
miłosnych zabójczyń erotyzm jest przede 
wszystkim doświadczeniem traumatycz-
nym, punktem wyjścia do kontestacji 
porządku świata i przewartościowania 
własnej kondycji.

Bohaterka Komornickiej zwraca uwa-
gę wybuchem sadystycznych pragnień, 
ostentacyjnym wyrazem nienasycenia, po-
szukiwaniem kresu w śmierci. Odczuwa 
pożądanie jako nieznośny stan rozdarcia, 
wyobcowanie, samoudręczenie.

„Kocham ohydnie i cudownie, kocham 
i nienawidzę, pragnę i pogardzam; za-
bijam się tą żądzą i wołam jego śmierci. 
Umrę, jeżeli on żyć będzie, – a gdy umrze 
– nie ma dla mnie życia. – Kocham bez-
wstydnie, bezwzajemnie – i po to tylko, 
by kochał i zginął.”21

Tortury przeznaczone dla kochanka 
mają spotęgować satysfakcję erotyczną 
kobiety, a jednocześnie są zemstą za mi-
łosną inicjację, za rozbudzenie pożąda-
nia, za uzależnienie „ja” od „ty”. 

„Chcę cię smagać, smagać, smagać, aż 
dosmagam się w tobie tego bezwzględ-
nego bólu, który ducha budzi nawet 
w zwierzęciu. [...] Pokalałeś mnie oczyma 
swymi – i musisz zginąć. Pokalałeś mnie 
palącym bluźnierstwem słów – i musisz 

zginąć. – Pokalałeś mnie zniewagą do-
tknięcia – i nie ma tortury, której nie wy-
myślę dla ciebie. Nie ma zemsty zdolnej 
wyczerpać moją żądzę nienawistną. Nie 
ma konania dość długiego, by okupiło 
konanie mego ducha w szale tego pożą-
dania, w otruciu żądzą ciebie.”22 

Sadyzm jest tu metodą przezwycię-
żenia zmysłowości; środkiem, który ma 
uwolnić egzystencję z pułapki „zwy-
kłych” pragnień, dążeń i rozczarowań. 
Doświadczenie miłosne jest polem walki 
najbardziej sprzecznych emocji: pożą-
dania i pragnienia czystości, dążenia 
do dominacji i pędu ku autodestrukcji. 
W Miłości fascynacja erotyczna potęguje 
urazę wobec życia, które nie pozwala 
zaspokoić pragnień; rozkosz wywołuje 
nienawiść do bodźców, które ją wywo-
łały. Egzystencja jest transem, w którym 
miłość (= zależność) implikuje zabójstwo 
ukochanego, a perspektywa zniszczenia 
rozpala namiętność do tego, co niszczone. 
Aby wyzwolić się od pożądania, należy 
zniszczyć jego obiekt, ale właśnie moc 
niszczenia jest źródłem najsilniejszych 
namiętności.

Ten znamienny rys niechęci i nienawiści 
wobec kobiety przenikał całą twórczość 
epoki, od Baudelaire’a i Schopenhauera, 
poprzez Strindberga i Weiningera, aż po 
Kasprowicza i Przybyszewskiego...  
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3 A. Hutnikiewicz: Młoda Polska. Warszawa 2000, s. 43. 
4 Ambiwalentne wartościowanie kobiety leży u podstaw różnorodnych mitologizacji kobiety i miłości. Zob. S. De Beauvoir: 
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DLA RODZICÓW i rodziny dziecko rodzi 
się dwa razy. Najpierw powstaje w ich 
świadomości. Ma to miejsce, kiedy 
kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży 
oraz gdy dzieli się tym faktem z naj-
bliższymi. Pierwszą osobą, którą infor-
muje jest zazwyczaj ojciec dziecka. 
W układzie konfliktowym zdarza się 
jednak, że to kto inny zostaje obdaro-
wany zaufaniem kobiety. Może to być 
lekarz, matka, przyjaciółka. Z czasem 
tajemnica znana tylko najbliższym 
zostaje ujawniona światu: zmieniona 
sylwetka zaczyna kobietę wyróżniać 
spośród innych i wzbudzać w ludziach 
różne, czasem skrajne emocje. Zmienia 
się również sytuacja ojca – zwiększa się 
zakres jego odpowiedzialności, ogra-
niczone zostają też zwykle jego plany 
oraz sposób spędzania przez niego 
wolnego czasu. Ciąża to czas dany 
rodzicom na przygotowanie się do 
nowej roli.

Drugie narodziny to przejście dziecka 
z jednego świata na drugi – z bezpiecz-
nego i ciepłego świata wewnętrznej 
ciemności do „naszego” świata. Termin 
„narodziny” odnosi się zwykle do tego 
właśnie momentu, kiedy dziecko zaczy-
na żyć poza organizmem matki i staje 
się widoczne dla świata. Czasami uważa 
się, że dopiero w tym momencie dziecko 
zaczyna istnieć w wymiarze społecznym. 
A jednak nie ulega wątpliwości, że już od 
poczęcia dziecko wpływa na społeczność, 
do której należy. Największy wpływ ma 
ono na rodziców, na ich życie małżeń-
skie, rodzinne, zawodowe, towarzyskie. 
Tak jednak, jak dziecko, które powstało 
w świadomości rodziców wpływa na nich 
i na ich otoczenie, tak i otoczenie wpływa 
na dziecko, kształtuje je począwszy od 
pierwszych chwil istnienia w łonie matki. 
Dzieje się to zwłaszcza w sposób pośred-
ni, tzn. stosunek innych osób do poczęte-
go dziecka decyduje o tym, jak odnosi się 
do niego matka i jak kształtuje się więź 
dziecka z rodzicami.

ZANIM UJRZY JE ŚWIAT
Świadomość, że w łonie matki rozwija 

się człowiek, może dać wiele fascynują-
cych możliwości kontaktu z nim i sporo 

autentycznej radości. Taki dialog z dziec-
kiem to nie tylko przygoda dla rodzi-
ców i rodzeństwa, ale także stymulacja 
rozwoju emocjonalnego i intelektualnego 
dziecka. Dzięki rozwijającym się zmysłom 
dziecko odbiera bodźce z otoczenia i re-
aguje na nie, potrafi je nawet zapamiętać, 
a więc uczy się. Najlepiej wykształconym 
przed urodzeniem zmysłem jest słuch. 
Maluch słyszy dźwięki i zapamiętuje te 
z nich, które najczęściej się powtarza-
ją: bicie serca matki, głosy rodziców, 
a zwłaszcza matki oraz ich ulubioną 
muzykę. Już kilka miesięcy przed urodze-
niem dziecko wzbogaca swoje doświad-
czenia smakowe i dotykowe, ćwiczy 
zmysł równowagi, reaguje na światło. 

Stany emocjonalne matki w okresie 
ciąży mają wpływ na zachowanie i rozwój 
dziecka. Jej niepokój, irytacja, smutek, 
złość często znajdują odzwierciedlenie 
w aktywności ruchowej dziecka. Kiedy 
kobieta jest rozdrażniona, na obrazie USG 
można obserwować wzmożone, gwałtow-
ne ruchy maleństwa i przyspieszenie akcji 
jego serca. Przypuszcza się, że przeży-
cia matki w czasie ciąży mają ogromny 
wpływ na kształtowanie się osobowości 
noszonego przez nią człowieka.

Nawiązanie kontaktu z dzieckiem 
przed urodzeniem jest ważne dla okre-
su okołoporodowego – matka, która 
komunikowała się wcześniej z dzieckiem, 
będzie podczas porodu w większym stop-
niu koncentrować się na dziecku niż na 
swoich odczuciach bólowych. 

BÓL RODZENIA
Poród jest wyjątkowym przeżyciem 

dla matki, angażuje wszystkie sfery jej 
życia: cielesną, psychiczną i duchową. 
Żadne inne doznanie nie pozwala na tak 
silne odczucie biologiczności własnego 
organizmu, jego mocy i jego ograniczeń. 

Współczesnej kobiecie trudno jest 
odczuwać satysfakcję w czasie porodu. 
Winę za to ponoszą m.in. różne psy-
chiczne zahamowania i bariery. Bardzo 
często kobietom brakuje samoakceptacji 
i zaufania do własnego ciała. Czasami 
mogą traktować dziecko jako przeszkodę 
w realizacji innych celów życiowych, cho-
ciaż nie zawsze tego typu lęki są przez 

KOBIETA

RODZICIELKA
Magdalena
Wójtowicz

Rodzi się człowiek. 
Kobieta ciężarna 
jedzie do szpitala 
i wraca z dzieckiem. 
Dobrze, że są zdro-
wi. Dobrze, że jest 
już po. Tak można 
widzieć narodziny. 
Ale można inaczej, 
bardziej wnikliwie 
przyjrzeć się temu 
wydarzeniu. 
Dojrzeć bogactwo 
przeżyć związa-
nych z okresem 
poprzedzającym 
rozwiązanie i sa-
mym porodem. 
Pozwolić, aby było to 
wydarzenie piękne 
i satysfakcjonujące, 
a nie pośpieszne 
i przyćmione lekami 
znoszącymi ból. 
Przeżyć je świadomie 
i pięknie. Dostrzec 
jego znaczenie dla 
dziecka, dla rodziny, 
dla społeczeństwa.
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matki uświadamiane. Bywa, że trudności 
w przeżywaniu porodu spowodowane są 
niesatysfakcjonującym związkiem z ojcem 
dziecka lub toksyczną relacją z własną 
matką. Radosne przeżywanie porodu 
przez kobietę jest też utrudnione poprzez 
wciąż aktualne w naszym społeczeństwie 
wyobrażenie, że jest to przeżycie trudne 
i bolesne.

Na pytanie „czy poród musi boleć?” 
współczesna medycyna i farmakologia 
odpowiadają: „nie musi”. Jest jednak jakiś 
głęboki sens w tym bolesnym przychodze-
niu na świat. Świadome sterowanie akcją 
porodową przynosi kobiecie radość, a środ-
ki przeciwbólowe mogą tę radość odbierać. 
Kobieta może wsłuchać się w swoje ciało 
i podjąć współpracę z naturą i w ten sposób 
zmniejszyć napięcie i ból, ale żeby działał 
potężny mechanizm rodzenia ból musi mu 
towarzyszyć. Niekiedy poród tak bardzo 
kojarzy się kobietom z bólem, że zapomina-
ją, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. 
A przecież ból jest tylko niedogodnością 
na drodze do najwspanialszej nagrody 
– dziecka. Dzięki niemu pamięć tego bólu 
jest bardzo krótka.

POSTAWY KULTUROWE 
WOBEC PORODU

W niektórych kulturach poród jest 
traktowany jako zwykłe, codzienne zda-
rzenie. Na przykład wśród południowo-
amerykańskich Indian Jarara poród jest 
do tego stopnia uważany za codzienne 
zjawisko, że kobieta może rodzić w przej-
ściu lub wspólnym mieszkaniu, na oczach 
wszystkich, nawet obcych osób. 

Traktowanie ciąży i porodu jako 
pewnego rodzaju przypadłości chorobo-
wej jest charakterystyczne nie tylko dla 
kultury Zachodu. Indianie Cuna z Pana-
my traktują ciążę jako chorobę – kobieta 
spodziewająca się dziecka codziennie 
odwiedza lekarza, który przypisuje jej 
lecznicze zioła; leki stosowane są tam 
również w trakcie porodu. 

Różnego rodzaju interwencja w trakcie 
porodu jest praktykowana w wielu kul-
turach. Może to być masaż lub uciskanie 
brzucha kobiety w celu wypchnięcia 
dziecka, może to być stosowanie różnego 
rodzaju środków przeciwbólowych i przy-
spieszających akcję porodową. Kobiety 
z innych niż zachodnie kultur rodzą zwy-
kle w pozycji pionowej: klęcząc, kucając, 
siedząc lub nawet stojąc. Tymczasem 
w cywilizacji zachodniej kobiety rodzą 
w pozycji leżącej, na plecach, co ułatwia 
pracę personelowi szpitalnemu, ale wy-
maga od rodzącej większego wysiłku.

„NATURALNY” PORÓD W SZPITALU
W naszej kulturze poród odbywa się 

zwykle w szpitalu. Szpital z kolei utoż-

samiany jest na ogół z zagrożeniem dla 
zdrowia i życia. Poród w szpitalu jest więc 
informacją, że nie jest on czymś natu-
ralnym i fizjologicznym, ale że wymaga 
specjalnej opieki i zabiegów medycznych, 
co sugeruje, że jest niebezpieczny. Rodzi 
się więc w kobietach strach, który bywa 
pogłębiany zasłyszanymi opowieściami 
matek i nie-matek o potwornych bólach 
i upokarzającym traktowaniu przez nieczu-
ły personel szpitalny. 

W naszym wysoko wyspecjalizowa-
nym, technologicznie zaawansowanym 
dwudziestym pierwszym wieku zapo-
minamy czasem, że nasi przodkowie 
rodzili się bez pomocy skomplikowanych 
urządzeń i wykształconych specjalistów. 
Wydaje się, że nasze babcie miały więcej 
zaufania do natury. Chętniej powierzały 
przebieg porodu Panu Bogu. Współcze-
sne kobiety chcą brać sprawy w swoje 
ręce. Najchętniej same zaplanowałyby 
czas i przebieg porodu. Wyrazem tego jest 
modna i praktykowana ostatnio, zwłasz-
cza w prywatnych klinikach „cesarka na 

Monika w siódmym miesiącu ciąży.
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życzenie”. Bardzo często stosuje się też 
znieczulenia i środki przyśpieszające po-
ród. Indukcja porodu dla wygody własnej 
lub innych jest wyrazem egoizmu, a może 
być niebezpieczna dla dziecka. Znieczule-
nie zaś nie pozwala w pełni uczestniczyć 
w narodzinach własnego dziecka, brakuje 
pełnego kontaktu z własnym ciałem a tak-
że z własnymi doznaniami i emocjami. 
Kobiety, którym uśmierzano ból w trak-
cie porodu opisują to jako „ogłuszenie”, 
często nie pamiętają momentu wyjścia 
dziecka, mówią, że czegoś zabrakło w do-
świadczeniu rodzenia. Inna sprawa, że nie 
wszystkie kobiety się nad tym zastanawia-
ją, ciesząc się, że mają to już za sobą.

Z MAMĄ I Z TATĄ
Ostatnio bardzo popularny stał się 

w Polsce poród rodzinny. Dla wielu osób 
decyzja „wspólnego rodzenia” wynika z chęci 
świadomego uczestnictwa w akcie narodzin 
dziecka oraz udzielania wsparcia i pomocy 
rodzącej. Dla niektórych jest on jednak pew-
nego rodzaju modą lub zaspokojeniem cie-
kawości. Oprócz uczestnictwa bliskich osób 
(zwykle męża) ta forma porodu zakłada także 
– zgodnie z wytycznymi Światowej Organiza-
cji Zdrowia – możliwie niewielką ingerencję 
ze strony personelu medycznego i aparatury, 
zapewnienie kobiecie intymności, położe-
nie dziecka na jej brzuchu bezpośrednio po 
urodzeniu, stałą obecność matki przy dziecku 
po porodzie oraz możliwość karmienia piersią 
według potrzeb dziecka. 

Kolebką porodu rodzinnego jest poród 
w domu. Począwszy od lat pięćdziesiątych 

dwudziestego wieku poród domowy został 
wyparty przez poród odbywany w szpi-
talu. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił 
w niewielkim zakresie nawrót do porodu 
w domu, jednak forma ta napotyka na 
szereg problemów, takich jak: luka w przy-
gotowaniu położnych, małe mieszkania, 
utrwalone przekonanie, że poród w szpitalu 
jest bezpieczniejszy. W efekcie porodów 
domowych jest w Polsce niewiele (w 
porównaniu np. z Holandią, gdzie co trzeci 
poród odbywa się w domu), jednak coraz 
więcej szpitali stara się stworzyć rodzą-
cym warunki najbliższe tym, jakie panują 
w domu (wystrój sali, przyćmione światło, 
ulubiona muzyka, obecność najbliższych). 

Dziecko jest częścią obojga rodziców, 
dlatego dobrze jest, jeśli mogą powitać je 
razem, oczywiście pod warunkiem, że oboje 
tego chcą. Obecność ojca przy porodzie 
może pomóc matce w uniknięciu poczucia 
anonimowości i osamotnienia w szpitalnej in-
stytucji, może też mieć wpływ na zacieśnienie 
więzów łączących rodziców z nowo narodzo-
nym dzieckiem. Zgodnie z psychologiczną 
koncepcją „gotowości opiekuńczej” (ang. 
bonding) istnieje biologicznie zaprogramo-
wany, pojawiający się wkrótce po porodzie 
i trwający około 12 godzin od jego zakończe-
nia okres gotowości opiekuńczej, w trakcie 
którego matka i obecny przy porodzie ojciec 
oraz niemowlę budują fundament swojej 
więzi emocjonalnej. 

Z PERSPEKTYWY DZIECKA
Nie wiemy dokładnie jak duży stres prze-

żywa dziecko podczas porodu. Na pewno jest 

KOBIETA
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ściskane przez kurczące się mięśnie macicy, 
przepychane przez wąski kanał rodny, wyrzu-
cane w zupełnie nowy świat powietrza, światła 
i zimna. Nie jest to doświadczenie łatwe. Psy-
cholog Otto Rank sugerował, że szok narodzin 
jest źródłem wszystkich późniejszych niepoko-
jów. Jego zdaniem oddzielenie dziecka od łona 
matki to przeżycie centralne i traumatyczne, 
które określa jego dalszy rozwój.

Rodzące się dziecko opuszcza środowisko 
ciekłe, o stałej temperaturze, gdzie bodźce 
dotykowe są filtrowane i gdzie ma zapewnione 
ciągłe dokarmianie. Wszystko, z czym spotyka 
się ono po urodzeniu, jest nowe. Musi podjąć 
wysiłek związany z oddychaniem, jedzeniem, 
termoregulacją. Musi przyzwyczaić się do no-
wych dźwięków, obrazów, smaków i doznań 
dotykowych. Troskliwa opieka i miłość rodzi-
ców są niezbędnym warunkiem prawidłowego 
rozwoju noworodka. Przewijanie i karmienie 
są bardzo ważne, ale nie należy sprowadzać 
wszystkiego do potrzeb przewodu pokarmowe-
go: obecność uczuciowa i bodźce zmysłowe są 
niezbędne dla utrzymania równowagi psychicz-
nej. Kołysanie, pieszczoty, ciepłe słowa i wy-
miana spojrzeń są tak samo ważne jak zabiegi 
pielęgnacyjne i badania lekarskie.

SMUTEK NARODZIN
Zmęczenie, gwałtowne zmiany hormo-

nalne, brak wsparcia w opiece nad dzieckiem 
i bezradność wobec szpitalnej rutyny – to 
obowiązkowy test wytrzymałości, jakiemu 
poddawane są rodzące kobiety. Dla niektórych 
z nich trudności te nie są przejściowe, obniżo-
ny nastrój może utrzymywać się przez dłuższy 
czas, zwłaszcza jeśli kobieta nie ma wsparcia 
wśród najbliższych. Poporodowe przygnębie-
nie nie jest rozumiane i akceptowane ani przez 
otoczenie, ani przez samą matkę. Przecież uro-
dziła dziecko, powinna się cieszyć, a nie może. 
Ukrywa jednak swoje przeżycia w obawie 
przed krytyką i brakiem zrozumienia.

Zakodowany mit wizerunku dobrej matki 
nie pozwala przyznać się do słabości i smutku. 

Oczywiście smutek nie zawsze towarzyszy 
narodzinom i nie powinniśmy wyolbrzymiać 
jego miejsca w tym wydarzeniu, ale praktyko-
wane powszechnie gloryfikowanie macierzyń-
stwa, podkreślanie wyłącznie jego blasków, po-
mijanie trudności wzmacnia stereotypy i presję 
na osiąganie sytuacji wzorcowej. Przypomina to 
świat reklamy, który kreuje pewien wyidealizo-
wany obraz: pachnące i uśmiechnięte niemow-
lę, piękna i zadbana mama, opiekuńczy i czuły 
tata. Rzeczywistość nie jest tak kolorowa jak 
reklama, ale ponieważ kobiety wiedzą, jak być 
powinno, dążą do takiego wizerunku swojej 
rodziny. A że nie udaje się go osiągnąć, popa-
dają w przygnębienie, a czasami w depresję. 

WYSTARCZY ZAUFAĆ
Warto radośnie przeżyć ciążę. To czas 

kiedy kobieta kwitnie i kiedy może przekazać 
dziecku dużo pozytywnych emocji. Można uro-
dzić bez lęku, bez pośpiechu, bez ogłuszaczy, 
jest to kwestia dobrego nastawienia i przygoto-
wania. Warto zaprosić ojca do udziału w poro-
dzie dziecka. Powinien mieć szansę uczestni-
czyć w przełomowym dla rodziny wydarzeniu. 
Pięknie jest poczuć nowo narodzone dziecko 
przy piersi, obserwować jego natychmiasto-
we uspokojenie po trudzie przychodzenia 
na świat. Dobrze jest zaufać sobie i rodzinie, 
wyrażać swoje prawdziwe emocje, nawet te 
trudne do zaakceptowania. To wszystko daje 
spokój, satysfakcję i przekonanie, że zapewniło 

się dziecku dobry start. Wiem, bo rodziłam.  

Narodziny to burza, to huragan. 
A dziecko jest rozbitkiem, 
pochłonięte, ogarnięte 
gwałtownym przypływem doznań, 
których nie potrafi sobie przyswoić
(...) natychmiast kładziemy je na brzuchu matki. 
Jakież miejsce stosowniejsze byłoby dla przywi-
tania dziecka? 
Brzuch kobiety ma dokładnie kształt i wymiar 
niemowlęcia. Jeszcze przed chwilą uwypuklony, 
teraz zapadł się, jakby gotowy na przyjęcie, 
niby gniazdo. 
*
Nauczcie się szanować 
chwilę narodzin. 

Fragmenty książki Fraderica Leboyera 
„Narodziny bez przemocy” 

Magdalena Wójtowicz
jest psychologiem i doradcą 
rodzinnym, absolwentką 
Studium Komunikowania 
Społecznego i Dziennikar-
stwa. Jest mężatką i mamą 
rocznej Natalii.

Monika z synem Dominikiem.
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W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX wieku zie-
mianie i rzemieślnicy, zwłaszcza ci 
starsi, o konserwatywnych poglądach 
i obyczajach, nosili jeszcze często na 
co dzień czamarę – ubiór popularny 
wśród drobnej szlachty i mieszczan 
w XVIII wieku, skromniejszy, a zara-
zem bardziej praktyczny niż żupan 
i kontusz. Było to okrycie wierzchnie 
o kroju podobnym do kontusza, ale 
z jednolitymi, nakładanymi rękawa-
mi, wyłożonym małym kołnierzem 
i charakterystycznymi dwustronnymi 
szamerunkami przy zapięciu. Szyto 
je z wełnianych tkanin, najczęściej 
o stonowanej, szarej lub brunatnej 
barwie.

Czamara – a raczej jej zredukowana 
długością do kolan odmiana, zwana 
czamarką – stała się niemalże unifor-
mem młodych Polaków uczestniczących 
w powstaniu styczniowym w 1863 roku. 
Historyczno-narodowe konotacje miały 
także inne elementy powszechnie uży-
wanego ubioru powstańczego: podobny 
do czamarki krótki kożuszek z szame-
rowanym zapięciem, obszerne okrycie 
podbite futrem – burka, luźne spodnie 
wpuszczane w buty z wysokimi chole-
wami, a przede wszystkim czapka-roga-
tywka, obszyta barankiem i ozdobiona 
biało-czerwoną kokardą lub rozetą. Taki 
wygląd uczestników niepodległościo-
wego zrywu przekazują zarówno ich 
fotografie, jak i wizerunki plastyczne 
w dziełach Artura Grottgera czy Maksy-
miliana Gierymskiego.

Po upadku powstania styczniowego 
noszenie ubioru narodowego czy nawet 
jego elementów (zwłaszcza czapki-roga-
tywki) było zakazane i karane w zabo-
rach rosyjskim i pruskim. Wyjątkowo 
korzystnym miejscem dla kultywowania 
szlacheckich tradycji – wyrażonych 
m.in. w okazjonalnym przywdziewaniu 
ubioru narodowego – stała się natomiast 
Galicja czasów autonomii (1866-1914). 
To właśnie w Krakowie czy w Lwowie 
można było wówczas spotkać „ostat-
nich Sarmatów” w paradnych żupanach 

i kontuszach. Zakładali je zarówno ary-
stokraci, jak i „nieherbowi” przedstawi-
ciele mieszczaństwa na specjalne okazje: 
rocznice narodowe, święta kościelne 
i państwowe, celebrację wizyt w zaborze 
austriackim cesarza Franciszka Józefa 
I i członków cesarskiej rodziny oraz 
uroczystości rodzinne – chrzty, śluby 
i pogrzeby.

Od połowy XIX wieku wizerunki Pola-
ków w ubiorach narodowych utrwalano 
często na fotografii, zwłaszcza z okazji ary-
stokratycznych ślubów, np. córek arcyksię-
cia Karola Stefana Habsburga z Żywca – Re-
naty z księciem Hieronimem Radziwiłłem 
(1909) i Mechtyldy z księciem Olgierdem 

Czartoryskim (1913). Zarówno oblubieńcy, 
jak i przeważająca część gości weselnych 
płci męskiej nosiła tam żupany, kontusze, 
delie, długie buty oraz paradne karabele. 
Sam arcyksiążę chętnie natomiast nosił ega-
litarną czamarę i w niej wystąpił nawet na 
zaślubinach córek. W narodowych ubiorach 
fotografowali się i zwykli ziemianie oraz 
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Sieradzka

Na straży tradycji
Ubiór narodowy w XIX i pierwszej 

połowie XX wieku

Moda polska

Rozbiory, utrata 
niepodległości 
oraz zmienione 
warunki politycz-
ne, społeczne 
i ekonomiczne 
życia Polaków 
sprawiły, że 
w XIX stuleciu 
ubiór narodowy 
stracił rację bytu. 
Funkcjonował 
jednak aż do II 
wojny świato-
wej jako strój 
okazjonalny, 
odświętny, noszo-
ny z pobudek 
patriotycznych, 
tradycjonalizmu 
czy rodowego 
snobizmu.

Czamara i czapka wzorowana na rogatywce. 
B. Łaszczyński, portret Maksymiliana Jackowskiego, 1891
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mieszczanie – zwłaszcza członkowie kra-
kowskiego „Bractwa Kurkowego”. Pojawiały 
się także, na fali popularności malarstwa 
historycznego, „kontuszowe” portrety, które 
wykonywali m.in. tak znani artyści, jak Jan 
Matejko czy Kazimierz Pochwalski.

W czasach II Rzeczypospolitej rza-
dziej wprawdzie, ale nadal przywdzie-
wano okazjonalnie polski ubiór naro-
dowy. Wystąpił w nim np. Wojciech 
Kossak na ślubie swej córki Magdaleny 
(znanej pod literackim pseudonimem 
Samozwaniec) z Janem Starzewskim 
w Krakowie w 1922 roku. Powstawały 
też nadal, choć już wyjątkowo, wize-
runki arystokratów w ubiorach narodo-
wych, malowane między innymi przez 
Wojciecha Weissa, Teodora Axentowi-
cza, Stanisława Lentza czy Bogusława 
Czedekowskiego.

Jak wyglądał w omawianym okre-
sie polski ubiór narodowy? Znacznie 
odbiegał w kroju, barwach i doborze 
dodatków od swego „kanonicznego” 
wzorca, ostatecznie ustalonego w XVIII 
wieku. Żupany i kontusze były krótsze 
(zazwyczaj sięgające tylko do kolan), 
z preferencją do jednolitych, dość ciem-
nych zestawień kolorystycznych. Koł-
paki za to stały się wyższe, otoczone 
szerokim futrzanym otokiem i przybrane 
okazałymi kitami z piór. Buty, zamiast 
tradycyjnych podkówek, zaopatrzone 
były w obcasy. Do takiego ubioru, szy-
tego przeważnie przez wiedeńskiego, 
krakowskiego czy lwowskiego krawca, 
zamawiano niekiedy również nową broń, 
wzorowaną wprawdzie na zabytkowych 
szablach, ale znacznie ozdobniejszą.

U progu XXI wieku obserwujemy 
znów wzmożone zainteresowanie ubio-
rem narodowym. Stał się on przedmiotem 
szczegółowych badań historycznych i iko-
nograficznych, symbolem narodowej tożsa-
mości, a nawet znakiem uwiarygodniającym 
różnorodne reklamy. Na aukcjach starych 
fotografii i pocztówek wizerunki „ostatnich 
Sarmatów” uzyskują coraz wyższe ceny...  

Ubiór powstańca z 1863 roku: czapka-rogatywka, podbita futrem 
burka, szamerowany kożuszek, spodnie wpuszczone w  buty z 

cholewami. Artur Grottger, Pożegnanie powstańca, 1865-66

Anna Sieradzka
jest profesorem w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zajmuje się głównie sztuką polską 
XIX i XX wieku oraz kostiumologią i 
rzemiosłem.

Polska w Europie

W założeniach dzisiejszej Unii 
Europejskiej znajdujemy wartości 
bliskie pierwszej Rzeczypospolitej, a 
także wizji „innej Europy”, w wiekach 
XIX-XX jakże często przeciwstawianej 
istniejącej rzeczywistości. Oczywiście, 
nowa Europa jeszcze się tworzy, jesz-
cze daleka jest od urzeczywistnienia 
kształtów w pełni ugruntowanych. 
Nasze doświadczenia, i te stare, i te 
najnowsze, dają nam dobry punkt 
wyjścia do twórczego włączenia się w 
tak niezwykle ważne dzieło. Leży to 
w naszym najgłębszym interesie, ale 
zarazem wypływa z najlepszych trady-
cji naszej tysiącletniej historii.    

POLECAMY
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CZYTAJĄC PAMIĘTNIKI (szczególnie te odno-
szące się do pierwszej połowy XIX 
wieku), ulegamy nieodpartemu wra-
żeniu, że powyżej zacytowane słowa 
anonimowego autora znajdowały 
wielu zwolenników wśród XIX-wiecz-
nej szlachty. W większości dworów 
i pałaców długo jeszcze tryumfował 
konsumpcyjny model życia i wiele 
siedzib szlacheckich żyło wciąż zgod-
nie ze zwyczajami swych przodków 
- za jedną z głównych przyjemności 
dnia codziennego przyjmując jedzenie. 
W XIX stuleciu zauważyć można jakby 
dwie szkoły w kucharstwie: staropol-
ską z jej polewkami, gąszczami, pie-
czonym mięsem i nieumiarkowanym 
używaniem przypraw, i drugą „nowo-
modną”, wzorowaną na kuchniach 
zachodnich (szczególnie francuskiej), 
wprowadzającą do sztuki gotowania 
więcej finezji i umiarkowania. 

We dworach hołdujących staropolskim 
tradycjom dzień rozpoczynano polewką 
piwną nazywaną też: famuszką, biermusz-
ką, kalteszalem (podawany na zimno), lub 
gramatką (na ciepło). Przepis na ten zapo-
mniany już dziś specyfik odnajdziemy m.in. 
w książce Lucyny Ćwierczakiewiczowej 
pt. „Obiady, ciasta, konfitury”, w której to 
pod pozycją „Polewka z piwa ze śmietaną” 
autorka podaje co następujące: „Zagoto-
wać pod pokrywą dobrego, zwyczajnego 
lub bawarskiego piwa kwartę z kawałkiem 
skórki od chleba. Osobno rozbić w garnku 
dobrą kwaterkę śmietany kwaśnej z czte-
rema żółtkami, łyżką zimnego piwa i łyżką 
miałkiego cukru: gdy się piwo zagotuje, lać 
powoli, ciągle mieszając w garnek, gdzie 
jest śmietana z żółtkami; wstawić na ogień, 
żeby się rozgrzało, ale nie zagotowało 
i wylać w wazę, gdzie powinien być chleb 
krajany w kostkę i podsuszony ser, także 
pokrajany i parę łyżeczek cukru z cynamo-
nem. Można ją robić bez śmietany z samemi 
żółtkami, ale wtedy brać 6 żółtek na cztery 
osoby.” Stopniowo zupy piwne zostały 
wyparte przez kawę. Ten aromatyczny tru-
nek przynoszono każdemu z domowników 
do łóżka - w miarę jak się budzili – za-
zwyczaj w ulubionej filiżance, przybranej 
kożuszkiem ze śmietanki zaprawionej dla 
gęstości żółtkiem. O takiej właśnie kawie 
pisał w zachwycie Adam Mickiewicz w Pa-
nu Tadeuszu, i na taką narzekała Maria 
z Mohrów Kietlińska notując: „I w Pińczy-

cach, jak ongi w Soplicowskim dworze, była 
osobna kawiarka, która choć, nie prosto 
z ‘wicin’, lecz tylko z Częstochowy otrzy-
mywała kawę; ale ‘nabiału kwiat’ garnęła 
równie wspaniały, a każdy garnuszek miał 
także swój kożuszek – to jednak gotowanie 
obu tych wyśmienitych płynów na kominie 
przy gołym ogniu, i stanie w dzbanuszkach 
w cieple do dwóch godzin, powodowało, 
że wietrzeć musiała kawa, a jełczeć śmietan-
ka.”(Kietlińska M. z Mohrów, Wspomnienia, 
Kraków 1986, s. 235). Do kawy podawano 
różne biszkopciki, obwarzaneczki, słodkie 
bułeczki, sucharki etc, a w dni postne śmie-
tankę, dla umartwienia, zastępowano... mle-
kiem migdałowym.

„Śniadanie jak wszelki wykład rze-
czy powinno bydź proste i eleganckie, 
powinno się podobać i zadowalniać, bez 
uszczerbku jednakże wzrastającemu zaję-
ciu przy wielkim akcie obiadu.” („Motyl” 
1820, nr 23,s. 66) 

Kiedy wszyscy domownicy już wstali, 
szykowano śniadanie. Był to posiłek jedzo-
ny pomiędzy godziną ósmą a jedenastą. 
Łukasz Gołębiowski na początku XIX wieku 
pisał: „Śniadanie stanowi, bigos hultajski, 
zrazy, kiełbasa, rzodkiew, masło, szynka, 
salcesony (...), ozory” (Gołębiowski Ł., 
Domy i dwory, Warszawa 1830, s. 55). Wtó-
rował mu anonimowy autor Traktatu o śnia-
daniu: „Smaczne kucharskie ustępy, jak np. 
bigosy, zraziki, kotlety, naleśniki, lekkodu-
chy, zawiianki, móżdżki, zwierzyna i owo-
ce; składają śniadanie lekkie i pożywne” 
(„Motyl” 1828, nr 23, s. 66). Nad „lekkością” 
takiego zestawienia można by dyskutować, 
pożywnym było na pewno. Propozycję 
podobnego menu znaleźć można także 
w Kucharzu doskonałym autorstwa Marii 
Śleżańskiej, uzupełnioną wszakże zastrze-
żeniem, że tak obfity posiłek, składający się 
z kilku gorących potraw ma zastosowanie 
jedynie, gdy zaraz po nim towarzystwo 
udaje się na polowanie. W innym wypadku, 
szczególnie kiedy obiad miał miejsce w nie-
długim czasie po śniadaniu, wystarczyło 
zaserwować jedno gorące danie i zimne 
zakąski, takie jak wędliny i sery w towa-
rzystwie pieczywa. Przypuszczać można, iż 
rozmaitość podawanych potraw zależała od 
zasobności kiesy gospodarza, jak również 
od tego, czy w domu bawili goście.

Przed samym obiadem lubiano „prze-
gryźć” jakiś przysmaczek: śliwkę na rożen-
ku, wędlinę, serek obsypany kminkiem 
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CODZIENNE UCIECHY

„Życie krótkie i cała 
filozofia stoi na 
dobrej znajomości 
kunsztu zażycia 
go. Wszystko 
mija, ciała nasze 
psują się i ulegają 
zniszczeniu. Bogac-
twa przejdą na 
następców naszych, 
słowem nic do nas 
właściwie mówiąc 
nie należy prócz 
tego cośmy wypili 
i zjedli.”(„Motyl” 
1828, nr 23, s. 53)

Stó³ polski
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lub makiem i tym podobne. „W pokoju 
kredensowym oszklona szafka zawierała 
zawsze 2 lub 3 popularne zakąski, dostęp-
ne dla domowników tak, by mogli z nich 
skorzystać w nagłych przypadkach głodu” 
(Odachowska–Zielińska E., Zieliński A.R., 
Porady Babuni, czyli o urokach życia 
w dworku polskim, Warszawa 1990, s. 32) 
Panowie taką przekąskę lubili zapić kieli-
szeczkiem domowej nalewki lub gatunko-
wej wódki.

„Obiad iest najważniejszym aktem 
codziennego pasibrzustwa”(„Motyl” 1828, nr 
23, s. 67)

O ściśle wyznaczonej porze, jakkol-
wiek różnej dla poszczególnych dworów, 
(najczęściej między dwunastą a czternastą) 
zbierano się na obiad. Należało przybyć 
nań punktualnie, zawsze w starannie 
dobranym stroju. Składał się najczęściej 
z zupy i kilku półmisków z różnymi potra-
wami. Charakterystyczną cechą wszystkich 
dań staropolskich był ich smak – gusto-
wano we wszystkim, co kwaśne i słod-
ko-kwaśne, stąd mięso i ryby gotowano 
nierzadko ze słodkimi dodatkami na przy-
kład w postaci rodzynek. Innymi cechami 
tamtego jadła były pikantność i aroma-
tyczność, związane z niezbyt rozsądną 
gospodarką zapasami tak zwanych korzeni 
– czyli wszelkich przypraw – używanych 
jak się wydaje z dużą fantazją. Potrawy 
gotowano długo uważając, że dzięki temu 
stają się bardziej pożywne, doprawiając je 
przy tym dużą ilością tłuszczy, jaj i śmieta-
ny, co czyniło je ciężkostrawnymi.

 Z dań tradycjonaliści najbardziej lubili: 
barszcz z rurą, chłodnik, krupnik, czerninę 
(zupa na bazie krwi), rosół, flaczki, żur, 
zrazy z kaszą, pieczeń huzarską, bigos 
hultajski, szczupaka z szafranem, karpia na 
szaro, półgęski i dziczyznę. Posiłek dopeł-
niany był deserem w postaci ciasta, jakiejś 
leguminy czy kompotu. Leguminą nazy-
wano zarówno budynie, omlety, racuszki, 
naleśniki na słodko, jak i kasze, czy ryż 
wstępnie ugotowane, po czym zapiekane 
z dodatkiem np. owoców lub czekolady 
i serwowane w postaci wyjętej z formy 
„babki” polewanej sosem. I o kompocie 
trzeba napisać, bo nie był to bynajmniej 
napój do picia, lecz obgotowane w syropie 
owoce, podawane z biszkopcikami lub 
innymi ciasteczkami. Do popijania służyło 
piwo i wino – najczęściej węgierski tokaj 
zwany węgrzynem. Wszystkie dania obiado-
we starym polskim zwyczajem były „obno-
szone” i podawane przez służbę.

Przedstawię dokładniej dwie z wy-
mienionych wyżej potraw, by dać lepsze 
wyobrażenie o spożywanym jedzeniu. 
Pierwszą z nich będzie chłodnik, czyli 
inaczej chłodziec litewski. Jego przygoto-
wanie zaczynano od sporządzenia, kilka 
dni wcześniej, kwasu buraczanego. W tym 

celu obierano kilka buraków ćwikłowych, 
które umieszczano w dzieży lub glinianym 
garnku z dodatkiem kawałka razowego 
chleba, zalewano to przegotowaną wodą 
i odstawiano w ciepłe miejsce. Po trzech 
– czterech dniach mikstura była gotowa. 
Należało wówczas ugotować „smak” z kości 
czy mięsa i osobno, w niedużej ilości wody, 
trochę buraczków wraz z botwinką. Następ-
nie oba składniki wystudzić i wymieszać, 
doprawiając wszystko dużą ilością kwaśnej 
śmietany i kwasem buraczanym. Na tym 
etapie do zupy dodawano ugotowane 
wcześniej: szyjki rakowe, kawałki różnego 
mięsa, szparag i jaja na twardo; z produk-
tów surowych zaś: pokrojonego w kostkę 
ogórka, paski sałaty, szczypiorek. Po tym 
wystarczyło wszystko raz jeszcze wymie-
szać, przyprawić, dobrze schłodzić i podać 
na stół.

 Drugim, powszechnie występującym 
w spisach obiadowych daniem była pie-
czeń huzarska. Przepis na nią przytoczę 
za ówczesnym autorytetem w dziedzinie 
kucharstwa – Lucyną Ćwierczakiewi-
czową: „Kilka funtów zrazowej pieczeni 
zbić mocno, osolić i opiec na rożnie 
w piecu, polewając ciągle tłuszczem. 
Gdy się już zrumieni i jest na wpół 
miękkie ponadkrawać ukośnie i przeło-
żyć w każdym nakrojeniu następującym 
farszem: utrzeć parę pieczonych cebul, 
wziąć dużą łyżkę masła, trochę pieprzu, 
tartego chleba, tak, aby masa była gęsta, 
wymieszać to doskonale i przekładać 
pieczeń. Włożyć ją do rondla, zalać 
sosem, jaki się uformował w czasie pie-
czenia, przykryć i dusić na ogniu przez 
pół godziny.” (Ćwierczakiewiczowa L., 
365 obiadów, Kraków 1988, s.157). Te 
proste potrawy wymagały sporo pracy, 
umiejętności doboru ingrediencji i wła-
ściwego przygotowania składników.

Wnętrze kuchni w dworku szlacheckim w Suchedniowie (roku budowy: 1812)
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Około godziny szesnastej lub siedem-
nastej serwowano podwieczorek: czarną 
kawę w towarzystwie ciast, ciasteczek, 
owoców, likierów, miodu i węgrzyna. 
Zimową porą podawano orzechy z mio-
dem, suszone śliwki nadziewane migda-
łami, serki z jabłek (były to upieczone, 
przetarte przez sito i przyprawione owoce 
wysuszone w piecu, krajane na kwadraty) 
i tym podobne przysmaki. „Wstrzemięź-
liwość jest to sumienie sła  bych żołądkó-
w”(„Motyl” 1829, nr 11, s. 174)

Do wieczerzy zasiadano około godzi-
ny dziewiętnastej. Składały się na nią 
trzy – cztery potrawy na przykład: jakaś 
zupa (zwykle mleczna), ryba i jedno lub 
dwa dania mięsne bądź mączne. „Bigosi-
ki z posiekanego mięsa z rozenkami lub 
jabłkami kwaskowatemi, zrazy, kotlety, 
kiszka podgarlana, wątroba, z kaszką, 
ze krwią i słoniną, z ryżem, i inne lekkie 
potrawki służyły bardziej na wieczerzę, jak 
na obiad” – wyliczał Łukasz Gołębiowski 
(Gołębiowski Ł., Domy i dwory, Warszawa 
1830, s.36). Nic więc dziwnego w tym, 
że dzień kończono nierzadko wypiciem, 
tuż przed snem, czegoś mocniejszego jak 
przykładowo ponczu czy kieliszka gatun-
kowej wódki, co niewątpliwie wspomaga-
ło i sen i trawienie.

Niektórym z dorosłych zdarzało się 
jeszcze niekiedy zjadać tuż przed pół-
nocą tak zwany „podkórek” na który 
składały się, na przykład, jakieś drobne 
przekąski i szklaneczka krupniku (mam 
tu na myśli alkohol).

„Póki Panowie romantycy ograni-
czali się tylko do nicowania literatury 
narodowej, można im było przepuszczać 
zuchwalstwa mogące tylko skazić literac-
ką sławę naszego kraju, ale gdy ręka ich 
świętokradzka zuchwale już sięgać zaczy-
na i kuchennych nawet progów, materja 
ta przybiera poważniejszą postać.”(Motyl 
1828, nr 24, s. 83).

Przechodząc do opisu „nowomodnej” 
kuchni podkreślić należy, że różnice 
między nią a kuchnią tradycyjną nie 
polegały bynajmniej na wprowadzeniu 
jakichś nowych posiłków czy niezna-

nych, „rewolucyjnych” produktów. Jej 
odmienność wynikała z zastosowania 
nowych metod gotowania i przyrządza-
nia jedzenia, takich jak: faszerowanie, 
blanszowanie (wstępne obgotowanie 
produktu we wrzątku), zapiekanie, sma-
żenie w głębokim tłuszczu – tak zwanej 
fryturze, marynowanie, panierowanie, 
przygotowywanie delikatnych kremów 
i sosów z wykorzystaniem kąpieli wod-
nej. Zamiast octu używano cytryny, 
zamiast miodu – cukru. Dzięki tym 
ulepszeniom, jak i nadejściu mody na 
bardziej finezyjne smaki, posiłki stały się 
bardziej wykwintne i różnorodne.

Dzień rozpoczynano, tak jak w przy-
padku dworów zachowujących tradycję, 
kawą ze śmietanką serwowaną w to-
warzystwie wielu gatunków pieczywa. 
Zrezygnowano całkowicie z polewek 
piwnych. W menu śniadaniowym pojawi-
ły się delikatniejsze przysmaki w postaci 
pasztetów, pasztecików w cieście, roladek 
mięsnych i rybnych, grzanek, marynat 
(z węgorza, łososia, śledzi), co nie zna-
czy, że zapomniano o zrazach, bigosie 
hultajskim, czy prostej jajecznicy. Dobór 
dań uzależniony był od dalszych zajęć 
państwa, jak i czasu w jakim następował 
kolejny posiłek.

Przed obiadem, zamiast przekąsek, 
podawano niekiedy kanapki lub tartinki, 
zupełnie dotychczas nieznane. Kucharka 
Litewska jeszcze w połowie wieku XIX 
pouczała o tej nowości panie: „Robi się 
je z bułki francuskiej niezbyt świeżej, po 
okrojeniu skórki krając na kwadraciki 
małe i zgrabne, następnie smaruje masłem 
(...) i nakłada albo czymś jednym, jako to: 
sardynką, kawiorem, łososiem, szynką, 
serem etc., albo robi się mieszane, nakła-
dając jajkiem, serdelkami, szczypiorkiem 
etc.”(Zawadzka W., Kucharka Litewska, 
Wilno 1938, s. 10).

 Do obiadu zasiadano późno, 
około godziny szesnastej, siedemnastej 
a nawet osiemnastej. Obowiązywała 
punktualność. Wszystkie przygotowane 
potrawy ustawiano na stole (gorące na 
specjalnych podgrzewaczach). Poja-
wiały się tu takie nowości jak: zupy 
rumiane (czyli zaprawione zasmażką), 
buliony, lekkie rosoły, potrawki, fasze-
rowane kapłony, auszpiki z drobiu 
(galarety z kawałkami mięsa i warzyw), 
krokiety, omlety, vol-au-vent (paszteci-
ki z ciasta francuskiego z przeróżnymi 
nadzieniami) i wiele innych. Podawano 
więcej jarzyn, w formie dodatków do 
mięs, bądź jako samodzielne dania. 
Dopełnienie codziennego obiadu sta-
nowił deser w postaci kremu, musu, 
owocowego sufletu, zefiru (mrożony 
smakołyk z owoców, białek, cukru, 
czasem z dodatkiem śmietanki i żółtek), 
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galaretki i tym podobnych przysmaków. 
Zrezygnowano z ciężkich, tłustych i ja-
jecznych ciast na rzecz lekkich ciast 
drożdżowych, kruchych i francuskich. 
Do picia podawano wina francuskie, 
włoskie i niemieckie. Po zakończeniu 
posiłku przechodzono do salonu na 
czarną kawę i likiery.

 Zwyczajne kolacje składały się 
z dwóch do czterech dań na przykład: 
pieczystego (lub potrawki z kapłonów), 
sałat, konserw (zbliżone do naszych 
weków) i leguminy.

 Pomimo protestów tradycjonali-
stów „nowinki kulinarne” przenikały 
do coraz większej liczby kuchni dwor-
skich. Codzienny jadłospis uległ wzbo-
gaceniu a nowe dania nie spowodowa-
ły usunięcia z niego tych tradycyjnych, 
co doskonale uwidaczniają propozycje 
menu obiadowych zamieszczane w ów-
czesnych książkach kucharskich. Nasze 
polskie barszcze, krupniki, kapuśnia-
ki, chłodniki przeplatane były zupami 
rumianymi, puree, bulionami. Zrazy, 
pieczeń huzarska z buraczkami, pierogi 
ruskie i szczupak na szaro figurowały 
koło pasztecików z móżdżkiem, wło-
skiego makaronu z szynką, angielskiego 
befsztyku i faszerowanych ptaszków. 
Co ważne, nowe i znamienne - zaczęto 
cenić bardziej jakość jedzenia niż jego 
ilość, przykładając również większą 
uwagę do rozsądniejszego używania 
przypraw. W jednym tylko przypadku 
przedkładano dania obce nad polskie 
– gdy organizowano przyjęcia. Nawet 
dwory na co dzień hołdujące staropol-
skim zwyczajom uginały się pod presją 

potrzeby zaimponowania przybyszom. 
Trufle, ostrygi, owoce cytrusowe i wiele 
innych zagranicznych specyfików były 
nieodzownymi składnikami dań popi-
sowych. Obowiązywała bowiem ciągle 
zasada: „zastaw się, a postaw się”.   

Kuchnia z otwartym paleniskiem i jednym rusztem;  garnki 
przystawione do ognia, w głębi rożen, 1822 r.

Anna Pachocka
jest absolwentką europeistyki, dok-
torantką w Instytucie Historii UMCS, 
zajmuje się kulturą XIX wieku.

Czym jest reklama?
Jest znakiem współczesnej kultury, którą współtworzy 

i którą parafrazuje. To nie tylko forma perswazji czy zjawisko 
językowe, to cała poetyka, m.in.: obrazu (z jego linią, barwą, 
światłocieniem, kompozycją), ruchu oraz dźwięku (z jego 
rodzajami, synchronizacją, tempem, reklamową wartością głosu, 
muzyką). To nowe, prezentowane tu spojrzenie na reklamę nie 
odbiera jej jednak wymiaru marketingowego, a tylko nadaje jej 
wartość humanistyczną. M. McLuhan słusznie napisał:

„Pewnego dnia historycy i archeologowie odkryją, że reklamy 
naszych czasów są najbogatszym i najwierniejszym odzwiercie-
dleniem życia codziennego i wszelkich czynności ludzkich, jakie 
pozostawiło po sobie jakiekolwiek społeczeństwo. Pod tym wzglę-
dem hieroglify egipskie nawet nie umywają się do reklam.”

Do kogo adresowana jest książka?
- badacze kultury i komunikacji
- studenci kierunków humanistycznych
- twórcy reklam i sztuki multimedialnej
- specjaliści od marketingu i reklamy

POLECAMY
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 ZWYCZAJE POGRZEBOWE, zachowanie się 
wobec zmarłego, przeżywanie żalu po 
stracie osoby bliskiej stanowiły i sta-
nowią ważny wyróżnik mentalności 
danego społeczeństwa. Chrześcijański 
rytuał pogrzebowy ukształtował się 
w drodze długiej ewolucji. Istnieje duża 
zależność między obrzędami wcze-
snochrześcijańskimi a ceremoniami 
rzymskimi z czasów cesarstwa. Z anty-
ku pochodzi np. praktyka wystawiania 
zwłok na widok publiczny w domu 
zmarłego, a potem odprowadzanie 
ich na cmentarz w orszaku żałobnym. 
Wielką wagę przywiązywali też chrze-
ścijanie do symbolu światła w czasie 
ceremonii pogrzebowych.

 Już w okresie chrześcijaństwa starożyt-
nego wykształcił się ogólny schemat rytu-
ału pogrzebowego, który potem nie uległ 
żadnym zasadniczym zmianom. Wyróżnić 
w nim można następujące elementy: cere-
monie w domu zmarłego (wystawienie 
zwłok i ostatnie pożegnanie), procesję 
pogrzebową do kościoła, mszę żałobną 
i procesję z ciałem na cmentarz. Rytuał 
ten w Polsce zaczęto propagować już we 
wczesnym średniowieczu. Jednakże pro-
wadzenie normalnej pracy duszpasterskiej 
stało się możliwe na naszych ziemiach 
w XV w., gdy uformowały się ostatecznie 
instytucje parafii. Po soborze trydenckim 
(1545-1563) przystąpiono do przeobrażeń 
liturgii Kościoła katolickiego, w tym także 
liturgii pogrzebowej. Wydany w 1614 r. 
„Rituale Romanum” ujednolicał ceremoniał 
w całym Kościele katolickim, a nowe „Ordo 
exequiarum” dotyczące pogrzebów przyjęło 
się tu od 1631 roku (wprowadzone w Pol-
sce jako „Rytuał piotrkowski”). Ceremoniał 
potrydencki przetrwał aż do czasów Soboru 
Watykańskiego II (1962-1965).

 Pochówek chrześcijański charaktery-
zował się szczególnym szacunkiem wobec 
ciała zmarłego. W okresie nowożytnym 
pogrzeb miał najczęściej typowy przebieg. 
Przy łożu śmierci gromadziła się rodzina 
z kapłanem, odmawiając wspólnie odpo-
wiednie modlitwy. Po skonaniu przebiera-
no zmarłego w strój reprezentacyjny i prze-
noszono do oddzielnego pomieszczenia 

lub – w przypadku magnatów czy szlachty 
- do paradnie udekorowanej sali na łoże 
lub do kaplicy pałacowej. Ciało królewskie 
balsamowano i wystawiano na bed of state, 
a urnę z wnętrznościami grzebano natych-
miast po śmierci. Rodzinę królewską cho-
wano w katedrze wawelskiej, a magnatów 
w mauzoleum rodzinnym. 

W epoce sarmatyzmu rozpowszechnił 
się w Rzeczypospolitej zwyczaj dzielenia 
zwłok zmarłych, aby np. serce pochować 
w innym miejscu niż sam korpus. Był on 
popularny zwłaszcza w kręgach bogatej 
magnaterii. Dodatkowe pochówki miały 
dodać splendoru uroczystościom funeral-
nym. Dopatrzeć się można w tych poczy-
naniach nawiązania do upowszechnionego 
wówczas kultu relikwii, inni widzieli w tym 
zwyczaju po prostu brak szacunku dla ciała 
zmarłego chrześcijanina. Propagatorami 
takich pochówków byli najczęściej jezuici, 
a wymienić można tu przypadek oddziel-
nego pogrzebu serca Grzegorza Antoniego 
Ogińskiego (zm.1709), hetmana polnego 
litewskiego, Stefana Potockiego, marszałka 
koronnego (pochówek serca w 1730 r.), 
Teodora Lubomirskiego, wojewody kra-
kowskiego z 1745 r., czy Heleny z Mała-
chowskich Podoskiej, wojewodziny płockiej 
z 1772 r. 

Śmierć była zawsze wydarzeniem nad-
zwyczajnym, godnym odnotowania i zapa-
miętania. Ceremonia pogrzebowa stanowi-
ła zaś ostatnią posługę wobec zmarłego, 
była wyrazem wiary chrześcijańskiej i sza-
cunku wobec nieboszczyka. Dlatego też 
starano się tę ostatnią powinność spełnić 
godnie, bez względu na to, czy grzebano 
chłopa, mieszczanina czy szlachcica. Prze-
bieg ceremonii wyglądał różnie w różnych 
grupach społecznych. Wszystko zależało 
od usytuowania materialnego i pozycji 
społecznej rodziny zmarłego . Wśród 
bogatej szlachty i bogatego mieszczań-
stwa wykształciła się, prawdopodobnie 
już w XVI wieku, szczególnego rodzaju 
„pompa” pogrzebowa, czyli urządzana 
bogato, z przepychem ceremonia pochów-
ku. W literaturze znaleźć można wiele 
przykładów nadzwyczajnych pogrzebów 
z XVI, XVII i XVIII wieku.
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Śmierć wywołuje 
zawsze poważną 
dezorganizację 
w życiu rodziny 
zmarłego. Jest wiel-
ką i ciężką próbą 
dla tych, którzy 
pozostają przy 
życiu. Dlatego też 
ludzie od zawsze 
starali się stworzyć 
precyzyjne i rozbu-
dowane ceremoniały 
pogrzebowe, aby 
dokonać ukojenia 
żalu po śmierci 
bliskiej osoby. Miały 
one także łagodzić 
lęki żyjących przed 
ich własną śmiercią 
i w pewnym stopniu 
przezwyciężać strach 
przed zmarłymi.
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Pogrzeby szlacheckie, a zwłaszcza 
magnackie, pod względem przepychu 
i kosztowności równały się prawie wese-
lom. Były one widowiskami trwającymi 
wiele dni. Nie powinna więc dziwić opinia 
pamiętnikarza cudzoziemskiego, który 
zanotował, że „w pogrzebach Polaków 
tyle jest okazałości i pompy, iż prędzej 
wziąłbyś je za triumfy niż za pochowanie 
zmarłych” . Nawet najbiedniejszy szlach-
cic starał się bliską osobę pochować 
z największą wystawnością, a zamożniejsi 
magnaci, którzy mogli sobie pozwolić na 
olbrzymie wydatki, prześcigali się w oka-
załości ceremonii funeralnych . Słusznie 
zauważył więc J. S. Bystroń, iż „nie tyle 
śmierć, jak raczej pogrzeb stawał się ruiną 
niejednego gospodarstwa” .

Poprzez odpowiednie ustawy starano 
się narzucać ograniczenia w wystawności 
pogrzebów. Jednakże skierowane były one 
tylko do mieszczan i ludności wiejskiej, nie 
obejmowały zaś uprzywilejowanego stanu 
szlacheckiego. Jego bowiem prawem i obo-
wiązkiem było występować w przepychu. 
Pogrzeby magnackie łączyły się z odpra-
wianiem setek mszy, z paleniem tysięcy 
świec i pochodni, z żałobnymi śpiewami. 
Nic więc dziwnego, że kosztowały one 
całe fortuny, a nierzadko trzeba było na nie 
zastawiać kosztowności lub zaciągać długi. 
Niekiedy zmarły polecał w testamencie 
urządzenie skromnego pogrzebu. Tak np. 
Krzysztof Szczedrowski, zamożny szlachcic 
wielkopolski w swoim testamencie z 1648 
r. pisze: „pogrzeb aby jako najuboższy 
odprawiony był, bez żadnych okazałości 
(...). Przy moim pogrzebie, aby kazania nie 
było, pilnie proszę”. Tak też było w przy-
padku Łubieńskiej (imię nieznane), matki 
Bogusława, kasztelana sandomierskiego na 
pogrzebie w Krakowie w 1755 r., tak życzy-
ła sobie Eufemia, księżna Wiśniowiecka. 
Również wojewoda podolski Marcin Krasic-
ki, pan wielkich włości, wyraził życzenie, 
by pochówek odbył się „sine omni luxu”. 
Hetman Stanisław Żółkiewski prosił żonę, 
aby urządziła mu pogrzeb „bez pompy, bez 
owych koni i kirysów”. 

Przeważnie jednak rodzina nie respek-
towała ostatniej woli zmarłego i urządzała 
okazały pogrzeb, który miał podkreślić 
potęgę i bogactwo rodu. Zdarzały się też 
przypadki urządzania dwóch pogrzebów, 
z których jeden był skromny – zgodnie 
z wolą testatora, a drugi uroczysty – zgod-
nie z nawykami społecznymi i ambicjami 
polityczno-rodzinnymi egzekutorów. Wśród 
takich „podwójnych” ceremonii wymienić 
można pochówek matki Jana Sobieskiego 
– według woli nieboszczki zorganizowano 
skromny pogrzeb, nazajutrz zaś syn urzą-
dził drugą, wystawną ceremonię pochów-
ku. Do tego typu pogrzebów zaliczyć 
można także ostatnie pożegnanie Jadwigi 

Zahorowskiej w 1725 r. i Walentego Fredry 
z ok. 1730 r . 

Zorganizowanie skromnego pogrzebu 
w rodzinie szlacheckiej (bez względu na 
stan posiadania) czy magnackiej było wręcz 
nie do pomyślenia, a rodzina nieboszczy-
ka mogła się narazić na zarzut skąpstwa. 
Wystawność pompy pogrzebowej pozosta-
wała jednak w sprzeczności z moralizator-
ską funkcją ceremonii funeralnej. Dlatego 
też duchowieństwo katolickie niejednokrot-
nie nawoływało do ograniczenia zbytku na 
pogrzebach, ale w taki sposób, aby kosz-
tem bogatych trumien, chorągwi, portretów 
itp. opłacić większą liczbę mszy za dusze 
w czyśćcu cierpiące. Przynosiło to niekiedy 
skutek, gdy np. zmarły życzył sobie, aby 
w czasie pogrzebu zredukować zwyczaje 
świeckie, a położyć nacisk na obrzędy litur-
giczne, ofiary mszalne i jałmużny. Zdarzało 
się też – to najrzadziej spotykany przypa-
dek - że zmarły nakazywał ograniczenie 
wszelkich obrzędów, zarówno liturgicz-
nych, jak i świeckich .

W czasie reakcji katolickiej, wraz 
z szerzeniem się ideału zakonnego, nastał 
zwyczaj chowania świeckich w habitach. 
Satyrycy naśmiewali się z tej fałszywej 
pobożności, twierdząc, że nie przystoi czło-
wiekowi, który był zwykłym grzesznikiem, 
po śmierci czynić z siebie mnicha. Niektó-
rzy za życia jeszcze zaznaczali, że niegodni 
są tej szaty. 

Wśród magnaterii panował zwyczaj 
balsamowania ciał zmarłych. Było to 
konieczne, gdyż pogrzeby urządzano 

Katafalk z portretem księcia Adama Czartoryskiego.
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w wiele miesięcy, a nawet lat po śmierci. 
Zawiadomienie krewnych oraz przygo-
towanie godnego pochówku wymagało 
bowiem sporo czasu . Spróbujmy zastano-
wić się, jak wiele spraw należało załatwić, 
aby urządzić godny pogrzeb. Po pierwsze 
należało do nich przetransportowanie ciała 
zmarłego z miejsca śmierci do miejsca 
pochówku, jeżeli śmierć dosięgła kogoś 
poza domem. Niejednokrotnie zmarły 
zastrzegał w testamencie, gdzie chce być 
pochowany. Zmarłych panów chowano 
w podziemiach kościołów lub w specjal-
nie w tym celu budowanych kaplicach. 
Bardziej zapobiegliwi fundowali kościoły 
i klasztory, które stać się miały miejscem 
wiecznego spoczynku fundatora i jego 
rodziny oraz miejscem odprawiania okre-
ślonej liczby mszy św. w intencji dobro-
dziejów. Pamiętajmy, że w czasie transpor-
tu ciała wyznaczani byli duchowni wraz 
z asystą, a w drodze odbywały się „żałom-
sze” w mijanych kościołach czy kaplicach. 

Stworzenie godnej oprawy pogrze-
bu było więc procesem długotrwałym. 
Należało zorganizować zakup lub 
wypożyczenie aksamitu na obicie ścian, 
okien, dokupienie brakujących świec 
i lamp oliwnych. Przygotowanie portretu 
zmarłego zajmowało sporo czasu, liczyć 
należało się z wprowadzeniem ewentu-
alnych poprawek malarskich, tak, aby 
portret był jak najbardziej realistyczny. 

Dalej wykonać należało: herby i tablice 
z inskrypcjami wykonanymi z blachy złotej, 
srebrnej, miedzianej, ołowianej lub cynowej 
(te na blasze srebrnej przetapiano często 
na kruszec) i figurki alegoryczne. Najpo-
ważniejszą częścią prac przygotowawczych 
było wykonanie trumny i katafalku . Deko-
racja kościoła na okoliczność pogrzebu 
miała być zawsze wyjątkowa. Wszelkie 
nowatorstwo w całym przebiegu ceremonii, 
w typie architektury okazjonalnej i deko-
racji okolicznościowej było zamierzone 
i miało na celu nie tylko podkreślać rangę 
zmarłego, ale zaskakiwać i zachwycać przy-
byłych na pogrzeb gości, przy czym pro-
gram treściowy dekoracji miał być zgodny 
z okolicznościami śmierci, pochodzeniem, 
dostojeństwem i głównymi rysami cha-
rakteru zmarłego . Na program treściowy 
składały się odniesienia do: jednostki, rodu 
i społeczeństwa. Tworzono go opierając się 
na znajomości życiorysu zmarłego, budo-
wano obrazy jego czynów i fundacji, ród 
nieboszczyka chwalono herbami, galeriami 
portretowymi czy rzeźbiarskimi inskrypcja-
mi (tzw. żale). 

Zazwyczaj bogato zdobiono świątynie 
portretami przodków zmarłego - jak wów-
czas mawiano - „antecessorów”. Powszech-
nym zwyczajem było zakupienie tysięcy 
metrów drogocennych materiałów. Służyły 
one do zasłonięcia elementami stolarskimi 

i obrazami iluzjonistycznymi wszelkich 
okien, arkad i portali, aby stworzyć jednoli-
te wnętrze, gdzie rozgrywała się ceremonia 
pogrzebu. Była to droższa forma dekoracji 
okolicznościowej. Druga koncepcja dekora-
cji oszczędnej polegała na redukcji zasłon, 
draperii itp. w celu ozdobienia, a nie zasło-
nięcia wnętrza . 

Kolorem żałoby od XII w. w Polsce 
była czerń, ale zdarzały się obicia pąsowe. 
Ich znaczenie objaśnia S. Żółkiewski w te-
stamencie, że gdyby na polu bitwy poległ 
„miasto aksamitu czarnego (...) niech trum-
na przykryta będzie szkarłatem na znak 
wylania krwi dla ojczyzny”. Dodać wypada, 
iż obowiązywały obszycia złote przy czer-
wieni, a srebrne przy czerni.

U wezgłowia katafalku stawiano oznaki 
władzy (buławy hetmańskie, buzdygany, 
laski marszałkowskie itp.) oraz umieszcza-
no wokół rzeźby alegoryczne (np. uosabia-
jące: Wiarę, Nadzieję, Miłość i Mądrość). 

Formą podstawek pod trumnę były 
przeważnie wyobrażenia ptaków (orły, 
sokoły, łabędzie) lub innych zwierząt (lwy, 
gryfy), zdarzały się też podstawki w kształ-
cie ludzkich czaszek. Wyjątkowo niespo-
tykane podstawki trumienne wykonano 
na pogrzeb S. M. Rzewuskiego. Miały one 
formę pary niewolników „łańcuchami do 
siebie skowanych” . 

Odpowiedniej ilości czasu wymagało 
też wysłanie zaproszeń do uczestników 
ceremonii pogrzebowej. Bardzo istotną 
kwestią w organizacji pogrzebu było zapro-
szenie bliższych i dalszych sąsiadów oraz 
rozproszonych po kraju krewnych i przyja-
ciół, tak, aby nie pominąć nikogo, aby „nie 
było urazy”, gdyż wierzono, że mogła ona 
ciążyć nieboszczykowi na tamtym świecie. 
Rozsyłano więc gońców z zaproszeniami, 
które sporządzane były według gotowych 
wzorów. Inne przygotowywano dla sąsia-
dów, a nieco inne dla dostojników, o przy-
bycie których zabiegała rodzina zmarłego, 
a obecność ich miała dodawać splendoru 
orszakowi żałobnemu. 

Możemy założyć, że osoby wygłasza-
jące kazania i mowy pogrzebowe rów-
nież potrzebowały nieco czasu na ich 
opracowanie. 

Nie mniej zachodu wymagało zorga-
nizowanie uczty pogrzebowej, czyli stypy. 
Była to pierwotnie uczta zaduszna o wy-
raźnie obrzędowym charakterze. W środo-
wiskach zamożniejszych stała się posiłkiem 
mającym pokrzepić strudzonych uroczysto-
ściami gości. Uczta miała być oczywiście 
wystawna; po pewnym czasie porzucano 
temat pogrzebu i osoby zmarłego, przecho-
dząc do zwykłych dysput. 

Porządek ceremonii pogrzebowej był 
prawie zawsze podobny. Do najważniej-
szych jego elementów, jak już wyżej wspo-
mniano, należały: ceremonie w domu zmar-
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łego (wystawienie zwłok i ich pożegnanie), 
procesja do kościoła, msza żałobna i pro-
cesja z ciałem na cmentarz. Na pogrzebach 
dostojników niesiono oznaki ich władzy, by 
potem zniszczyć je na znak smutku i końca 
ziemskiego bytowania ich posiadacza. Jeże-
li nieboszczyk był ostatnim z rodu, nisz-
czono też tarczę herbową. Na pogrzebach 
królewskich i magnackich w orszaku jechał 
ktoś ucharakteryzowany na zmarłego, co 
dodawało grozy obrzędowi. W przypadku 
pochówków magnatów i dygnitarzy odby-
wało się „kruszenie kopii”. Rycerz zakuty 
w zbroję wjeżdżał konno do kościoła, kru-
szył przed trumną drzewce kopii i spadał 
z konia na posadzkę kościelną „ze srogim 
i ogromnym trzaskiem”. Wszystko to miało 
czynić na widzach niesamowite wrażenie. 

Po zakończonym nabożeństwie 
następowały długie mowy pożegnalne. 
O zmarłych należało mówić nie tylko 
dobrze, ale wręcz przesadnie i egzalto-
wanie. Autorzy mów starali się wykazać 
oryginalnością w ich konstruowaniu, co 
nie było rzeczą łatwą, jakkolwiek duże 
ułatwienie stanowiły dla nich gotowe 
wzorniki mów pożegnalnych. Znaleźć 
tam można było różne rodzaje oracji, 
dotyczące symboliki herbu, moralizator-
skie, wychwalające „starożytność” rodu 
lub dotyczące osobistych zasług niebosz-
czyka. Zręczne powiązanie wyobrażenia 
herbowego z sytuacją świadczyło o kultu-
rze literackiej. Niekiedy – jak zauważył J. 
S. Bystroń - łatwiej było mówić o herbie, 
który zawsze coś oznaczał, niż o zmar-
łym, który mógł nic nie znaczyć. Zda-
rzało się, że mówca występował niejako 

w imieniu zmarłego, dziękował obecnym 
na pogrzebie za przybycie, żegnał rodzi-
nę. Ostatni efektowny fragment mowy 
pogrzebowej wypisywano na kosztownej 
materii i umieszczano herby rodzinne. 
Nazywało się to konkluzją. Przechowy-
wano je potem w widocznych miejscach, 
np. w kaplicach dworskich. 

Kazania funeralne spełniać miały jesz-
cze jedną rolę, o którą chodziło zapewne 
zgromadzonym przed setkami lat uczest-
nikom pogrzebu – zachować w pamięci 
potomnych nieśmiertelne dzieła śmiertel-
nych ludzi. 

Reasumując rozważania na temat 
obrzędów pogrzebowych panujących 
wśród szlachty należy zaznaczyć, iż 
określenie „pompa funebris” opisują-
ce bogaty, pełen przepychu obrządek 
pogrzebowy jest jak najbardziej trafne. 
Jest ono słuszne zarówno w odniesieniu 
do XVII wieku, na które to stulecie przy-
pada rozkwit sarmatyzmu w Polsce, jak 
i do wieku XVIII, kiedy obrzędy te żywe 
były nadal. Potomkowie rodzimych Sar-
matów kultywowali je wciąż, jakkolwiek 
pewne elementy ulegały modyfikacji. 
I tak zmieniać się mogły: formy katafal-
ków, wystroju wnętrz świątynnych czy 
formy kazań. Nadal jednak uroczystość 
ta miała, oprócz czysto religijnej, jeszcze 
jedną funkcję - miała zachwycić zebra-
nych, zaskoczyć bogactwem, przepy-
chem, podkreślić wyjątkowość zmarłego. 
Tak, aby wszyscy zebrani bez wyjątku, 
i rodzina, i dygnitarze, i tłum ciekawej 
gawiedzi nie mieli wątpliwości, że oto 
odszedł człowiek szczególny.   

Siła kobiety

W każdej kobiecie drzemie potężna siła, bogactwo dobrych 
instynktów, moc twórcza oraz odwieczna, prastara mądrość. To 
Dzika Kobieta, symbolizująca instynktowną naturę kobiet. Jest 
ona zagrożona, bo choć dary dzikiej natury dostajemy w chwili 
narodzin, społeczeństwo usiłuje nas „cywilizować” i wtłoczyć 
w sztywne role, które zagłuszają głębokie, życiodajne przesłanie 
naszych dusz.

Clarissa Estés w swojej książce, której napisanie pochłonęło 
jej dwadzieścia jeden lat, odkrywa różnorodność międzykulturo-
wych mitów, baśni i legend, wnikliwie je analizując, co sprawia, 
że opowieści te stają się pełne nie znanych dotąd treści i zna-
czeń. Autorka zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn do kró-
lestwa ducha prawdy – ducha, który rozbudza, uzdrawia, rzuca 
wyzwania, łączy i raduje. Książkę przetłumaczono na dziewiętna-
ście języków, przez dwa lata pozostawała na liście bestsellerów 
„New York Timesa”, wysoko ceniona jako klasyczna i doniosła 
praca na temat wewnętrznego życia kobiety.

POLECAMY
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STEREOTYP to kuszący swą prostotą i wy-
nikający z powszechności. Stereotyp 
działający na wojujące feministki jak 
przysłowiowa płachta na byka.

Przez ostatnie dwa tygodnie miałem 
możliwość empirycznie doświadczyć proce-
su „staczania” się do poziomu kury domo-
wej – sytuacja życiowa zmusiła mnie do 
zamknięcia się z dwójką dzieci w czterech 
ścianach domu. I zaczęło się: pielucha, 
zupka, klocki, siusiu, „Tato, zagramy?”, 
samochodziki, „A-a-a...”, „Tato!” „Cicho, 
usypiam Mikołaja!”, siusiu, „Gdzie ten cho-
lerny smoczek?!”, „Tato, kiedy będziemy 
grać?”, „...kotki dwa”, soczek, „Gdzie ona 
wsadziła chusteczki do pupy?!” itp. itd.

Stawiam pytanie: co można robić 
w wolnej chwili, gdy dzieci wreszcie na 
chwilę zabawią się same lub gdy malut-
kiemu przyjdzie ochota posiedzieć na 
kolanach u taty, a starszy zainteresuje 
się kreskówką? Powiecie: poczytać Pro-
usta? napisać traktat filozoficzny? arty-
kuł? felieton? namalować obraz? I odpo-
wiadam: można tylko włączyć telewizor 
i obejrzeć coś, co nie wymaga skupienia 
uwagi, co można śledzić między karmie-
niem półtoraroczniaka a grą w Chińczy-
ka z pięciolatkiem. 

Przez owe dwa tygodnie pasjono-
wałem się więc owymi wyśmiewanymi 
serialami, śledziłem real TV i teleturnieje, 
skrzętnie omijając (i tak rzadkie o tej 
porze) ambitne reportaże, programy 
polityczne, publicystyczne i kulturalne 
(no, chyba, że popkultura lub nieśmier-
telna gala piosenki biesiadnej). Zacząłem 
wreszcie dostrzegać, kogo tak napraw-
dę kocha Kachorra, kto jest obecnym 
kochankiem Brooke i to, że Agnieszka 
przeznaczona jest jednak red. Duninowi. 

Efekt doświadczenia? Nie odważę się 
już, wchodząc do pokoju i widząc żonę 
zabawiającą dziatwę, zadrwić z poziomu 
intelektualnego programu wypełniającego 
aktualnie ekran telewizora. Czas spędzo-
ny na odgrywaniu roli kury domowej nie 
zaowocował w moim twórczym życiu 
żadnym nowym rewelacyjnym pomysłem, 
niczego wielkiego (ani małego) nie doko-
nałem, nic nie dopisałem do swego boga-
tego życiowego dossier. Nie uczyniłem 
nic, poza poświęceniem części swego 
życia, siły, intelektu dwóm kandydatom 

na dobrych Polaków, katolików, Europej-
czyków – po prostu ludzi.

W świecie rozpadających się na 
naszych oczach społeczności, walącej się 
w gruzy rzeczywistości opartej na tradycji, 
jest to praca duża, a jednak jak niewielka 
w porównaniu z potrzebami. Jak mała 
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W świadomości 
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gospodyni domo-
wej, kobiety żyją-
cej w świecie ogra-
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w porównaniu z tym, ile poświęcają temu 
nasze świadome, a jednocześnie godnie 
spełniające swoją niezastąpioną funkcję 
społeczną, przysłowiowe Matki-Polki. Rolę, 
która nierozerwalnie wiąże się z kulturą 
i cywilizacją łacińską (synonimy: zachod-
nią, chrześcijańską, grecko-rzymską) oraz 
nieśmiertelną formułą rzymskiej przysięgi 
małżeńskiej: „Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia”. 
Nasze trwanie (nasze, czyli na poziomie 
stanu dzisiejszej samoświadomości), stabil-
ność egzystencji naszej cywilizacji zależy od 
kontynuacji dzieła westalek – pielęgnowa-
nia domowego ogniska.

„A widzisz – mówi żona i śmieje się 
– Po kilku miesiącach nawet ty został-
byś feministą”. 

A ja sobie myślę, że dopiero rów-
nouprawnienie w stylu skandynawskim, 
o które tak zażarcie walczy nasza Parla-
mentarna Grupa Kobiet, będzie stanowiło 

ten test, który pokaże, ile warta jest pol-
ska przynależność do 2000-letniej cywili-
zacji łacińskiej i owa społeczna „pamięć 
materiału” odnośnie powołania macie-
rzyńskiego i rodzinnego naszych pań. 
A także na ile my, mężczyźni, rozumiemy 
chrześcijańską wykładnię „stania się jed-
nym ciałem”. We wszystkim. 

I konstatacja – to od nas, mężczyzn, 
będzie zależało, czy kobiety unikną szaleń-
stwa „samowyzwolenia” i same, bez naka-
zów prawnych i społecznego ostracyzmu, 
zdecydują się na kilka lat uwsteczniającego 
towarzyskiego letargu, w zamian za wypo-
sażenie dzieci we wszystkie te atrybuty, 
które potrzebne są im do egzystencji 
z pożytkiem dla siebie i otoczenia, czy też 
świat przeobrazi się zupełnie w glob, który 
zamieszkują i kształtują ludzie wychowani 
w koszarowych warunkach przytułków.

Oto wyzwanie. Czy są chętni?  

Dariusz Magier
jest doktorem nauk huma-
nistycznych, archiwistą 
w Archiwum Państwowym 
w Lublinie.

Dobra miłość

Jak przejawiać miłość wobec dziecka, by wyszła mu na 
dobre? Karać czy nagradzać? Ufać czy kontrolować? Negocjować 
czy pouczać? Od odpowiedzi na te pytania zależy całe jego 
późniejsze życie. Niestety zbyt wielu kochających rodziców 
wciąż nieświadomie krzywdzi swoje dzieci. Często w dobrej 
wierze powielamy złe metody wychowawcze lub błędy popeł-
niane w naszych domach rodzinnych. Ten łańcuszek nieszczęść 
i rozczarowań ciągnie się czasem przez pokolenia. Można go 
jednak przerwać. mamy nadzieję, że ta książka pomoże wszyst-
kim, którzy chcą zrozumieć swoje dzieci i poprawić relacje w 
rodzinie. Bo odpowiedź na pytanie, co robić, by nasze dzieci 
miały udane życie, jest też receptą na to, co robić, by wokół 
nas było więcej zadowolonych z życia rodziców.

  Wojciech Eichelberger / Andrzej Samson                           
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Tworzenie się Europy

Praca Dawsona „Tworzenie się Europy” wypełnia nieco 
wstydliwą lukę w badaniach nad wiekami średnimi. Autor z 
właściwą sobie swadą i humorem podejmuje się oceny zjawisk, 
obok których zbyt wielu i zbyt często przechodziło niejako na 
druga stronę. Dawsona nie przeraża fakt, iż narazić go to może 
na wiele nierzadko niepochlebnych opinii. W średniowieczu 
widzi on bowiem okres najbardziej twórczy spośród wszystkich 
epok, okres, który nie tyle dał wyraz temu lub owemu przeja-
wowi kultury, ile dał korzenie i grunt pod rodząca się wówczas 
z pożogi całą kulturę Europy. Także tę dzisiejszą. W tym sensie 
praca Dawsona jest publikacją fundamentalną, bez której trud-
no zrozumieć twór, któremu na imię Europa i którego kształt 
określają nie decyzje urzędnicze, lecz pewne określone korze-
nie duchowe...
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W TLE tego znaczenia, eksponującego 
obronną funkcję domu, tkwi drugie, 
domyślne. Takie oto: „Omijajcie mój 
dom! Nie pukajcie do moich drzwi! 
Nie chcę was znać – tych, którzy 
przechodzicie mimo niego, których 
nie zapraszałem!”

Jakże różna jest postawa Anglików od 
tradycji Greków!

Starożytni przyjmowali bez wyjątku 
każdego przechodnia, także nieznajomego. 
Albowiem bogowie greccy, tak bliscy i po-
krewni ludziom, tęsknili do nich. Chętnie 
schodzili z Olimpu, by wtrącać się i włą-
czać w sprawy Ziemian, namiętnie w nich 
uczestniczyć.

Posiadając zdolność do przeobrażania 
się (mistrzem w tym zakresie był Perseusz), 
mogli przywdziewać dowolną postać: łabę-
dzia czy złotego deszczu, jak Zeus, ale rów-
nie dobrze – starego obdartego włóczęgi.

„Gość w dom – Bóg w dom!” To polskie 
przysłowie zbliża nas bardziej do Greków 
niż do Anglików.

Soplicowo ze swoją wiecznie otwar-
tą bramą, ze swą gromadą domowników 
– bliższych i dalszych krewnych, rezyden-
tów, pozostaje obrazem jednocześnie domu 
i gościnności. Przeciwieństwem twierdzy 
z zatrzaśniętymi drzwiami. Przemawia za 
starodawną europejskością polskiej tradycji. 
Europejskością typu kontynentalnego – nie 
wyspiarskiego. Otwartego, a nie – zamknię-
tego. Otwartego i chłonnego na odmienność, 
dziwność, inakszość. Nadmierne uleganie 
cudzym wpływom w modzie czy obyczajach 
poczytywane tam były co najwyżej za ekstra-
wagancję, pobłażliwie wykpiwaną, jak strój 
i zachowanie Hrabiego.

Tego rodzaju otwartość, skłaniająca do 
gościnności, zdaje się być objawem o wie-
le większego poczucia własnej tożsamości 
i pewności siebie, aniżeli staranne zamykanie 
się w domu – twierdzy. 

Zapewne wymuszało ją w znacznej 
mierze położenie Polski przy gościńcu, na 
skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu. Prze-
taczały się tędy różne: wrogie i przyjaciel-
skie armie, przejeżdżali ze swymi towa-
rami kupcy, cygańskie tabory i wszelkie 
inne wędrowne ptaki.

Wskutek tego nasz kraj stając się „Bożym 
igrzyskiem”, chcąc nie chcąc żywo uczest-
niczył i reagował nie tylko na to, co go 
dotyczyło bezpośrednio, ale też – na dramaty 
i tragedie odległych sąsiadów.

„Za Wolność Waszą i Naszą” – takie 
hasło, w którym „wasze” poprzedza „nasze”, 

mogło się pojawić i porywać do walki, 
włącznie z ofiarą życia, jedynie w kraju, 
gdzie nigdy nie zamykało się bram.

Bram domostwa, bram umysłu, bram 
serca. Obecne rozterki, spory i kłótnie 
w związku ze „wstąpieniem do Europy” 
pokazują, jak dalece „mentalność kon-
tynentalna” została zdominowana przez 
„mentalność wyspiarską”.

Lęk przed zmianą, przed wysiłkiem przy-
jęcia i zrozumienia inności, chęć zatrzaśnię-
cia się w swoim domu – twierdzy, pośród 
„samych swoich” zmaga się z pragnieniem 
odmiany, nowości, eksperymentu, który 
zawsze wszak niesie z sobą ryzyko.

Wszystkie te wahania są zupełnie obce 
Łukaszowi Marcińczakowi, autorowi tomiku 
wierszy, który w roku 2002 został zwycięzcą 
konkursu zorganizowanego w Lublinie.

Warto spojrzeć na jego zawartość pod 
tym kątem, chociaż z całą pewnością Łukasz 
nie pisał go z myślą o zabieraniu głosu 
w kwestii przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Nie mam co do tego najmniejszych 
wątpliwości, znając go od ładnych kilku lat; 
wpierw jako studenta filozofii UMCS, a na-
stępnie jako doktoranta mojego seminarium. 
Nigdy bezpośrednio nie włączał się w dzia-
łalność polityczną, a na temat pracy magister-
skiej obrał postać stoickiego mędrca.

Dyskretny i małomówny, nigdy tak 
naprawdę nie wiadomo, gdzie przebywa 
myślą. Na obwolucie tomiku wierszy „Profil 
odciśnięty w glinie”, pisze wprost: 

„Historie z przeszłości zawsze bowiem 
wydawały mi się najważniejsze; kiedyś naj-
ciekawszym miejscem na ziemi zdawał mi 
się dziadkowy strych w Zduńskiej Woli, póź-
niej najbardziej emocjonalne wyprawy wio-
dły mnie do antykwariatów lub na pchli targ 
– na wszystkie cmentarzyska światów, które 
przeminęły, ale wciąż były dotykalne.

Gdy jedna część mnie żyła jak wszyscy, 
druga stale zajęta była gromadzeniem ekwi-
punku do podróży imaginacyjnych, w któ-
rych liczyły się zgromadzone guziki, wycofa-
ne z obiegu monety, najdziwniejsze rupiecie, 
stare pocztówki, fotografie czy pamiętniki.”

My, ludzie zwyczajni, żyjemy głów-
nie w przestrzeni. A ponieważ prze-
strzeń wydaje nam się dobrem ogra-
niczonym i nierozciągliwym, pojawia 
się żądza zagarnięcia dla siebie jej jak 
największej połaci. Aby posiąść odpo-
wiednie (i zawsze te same) Lebensraum, 
aby się w nim rozpierać i panoszyć, 
należy zeń wyprzeć, przegonić innych 
– intruzów. 

ŁAWECZKAJadwiga 
Mizińska

„My home is my 
castle” – chlubią się 
Anglicy. Mój dom 
jest moją twierdzą. 
To znane powiedze-
nie posiada także 
nie całkiem znany 
sens, ten, który jest 
podszewką jawne-
go. Przyjrzyjmy się 
uważnie obydwom. 
Dom, mój dom, jest 
moją twierdzą – to 
tyle, co: mój dom 
jest moją opoką. 
Fundamentem 
prywatności i toż-
samości. Miejscem, 
gdzie mogę się czuć 
u siebie. I sobą. Bez 
żadnych skrępowań 
i ograniczeń. Mury 
„twierdzy” oddzie-
lają to, co moje, 
znane i swojskie od 
tego, co nie-moje; 
nieznane i obce. 
Bronią mnie więc 
od innych, rów-
nie zamkniętych 
i nieprzenikliwych 
twierdz.

DOM
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Specjalność sama z siebie niejako rodzi 
u swych obywateli, „spacjuszy”, odruch agre-
sji oparty o zazdrość i zawiść, że kto inny ma 
więcej „przestrzeni życiowej”.

Poeci, inaczej niż my, zamieszkują w cza-
sie. Szukać ich wypada raczej w Zeitraum 
niż w Lebensraum. Zeitraum jest bezgra-
niczna, nieobjęta. Każdy może wędrować 
w czasie myślą i imaginacją. Podróżując 
w czasie z prądem – w przyszłość, pod prąd 
– w przeszłość, nie potykamy się o siebie, 
gdyż przeżywanie i doświadczenie czasu jest 
całkowicie subiektywne. Także i teraźniej-
szość, choć wydaje się czasem wspólnym, 
dla jednych jawi się jako „czas marny”, dla 
innych natomiast – wspaniały.

Łukasz, opisując swoją osobistą wędrów-
kę w czasie (który dla wielu jego rówie-
śników jest beznadziejnym okresem braku 
perspektyw, bezradności, bezdomności) 
odczuwa go po swojemu, jakby pochodził 
z innego pokolenia.

Jak to było możliwe, że podzielając 
wszelkie faktyczne niedostatki, na które 
skarży się i użala owo „pokolenie Nikt”, 
Łukaszowi udaje się doznać raczej nadmiaru, 
niźli braków?

Już po otwarciu okładki czytamy:
„Wypiję swe życie do końca
i z wami podzielę się – pijcie!
Za zdrowie moje i słońca
Do dna panowie – za życie!”
 (listopad ’92)

A w otwierających tom „Prolegomenach”, 
spoglądając na swoje pierwsze ćwierćwiecze 
(„pierwsza ćwiartka to rodzenie się / ostatnia 
to obumieranie”), wita nadchodzącą, niezna-
ną przyszłość z entuzjazmem:

„Cokolwiek było mi przeznaczone
wyciągam po to parę rąk zapalczywych
posłusznie stawiam się na dźwięk 
kawaleryjskiej trąbki
na wezwanie swego losu.
Grają surmy, grzmią tarabany, idę!”

Skąd ta odwaga, ochoczość, zapał – brak 
lęku? To po dziadku. Poetów niekoniecznie 
rodzą po prostu ojcowie:

„Dom, który jest domem
Ma kobietę i ma psa
Ma starą gruszę skąd jak gwiazdy
Spadają nabrzmiałe owoce
Ma strych ptasich pensjonariuszy
Którzy stołując się płacą śpiewem
Ma ławkę na której siada się
By spojrzeć w oczy słońcu
Ma wszystko czego potrzeba do szczę-
ścia.”
(„Idylla dziadkiem podszyta”)

Dziadek, rodzic rodzica, postać z czasu 
odległego – starości, która zahacza o dzieciń-
stwo wnuka, swoim Domem, przekazuje Łuka-
szowi sztukę życia i – „płacenia śpiewem”.

Niezbędnym elementem takiego Domu 
okazuje się Ławka. Ale nie ta zwyczajna, 
stawiana pod piecem lub przy stole. To 
nie ławka domowa, lecz – przydomowa, 

stojąca pod ścianą albo przy dro-
dze, przy płocie.

Ona też, ów niepozorny 
sprzęt, szczęśliwie rozwiązu-
je opozycję „bycia w środku” 
i „bycia na zewnątrz”. Zamiesz-
kiwania domu i zamieszkiwania 
świata.

Między ciepłym, oswojo-
nym wnętrzem a chłodnym, 
obcym zewnętrzem, stoi sobie 
skromna deska podparta czte-
rema kołkami.

Na niej siadając, gospodarz 
może spoglądać „w oczy słoń-
ca”. Pan Domu z Panem Świata 
patrzą na siebie i rozmawiają jak 
równy z równym.

Ławka przed własnym domem 
– miejsce godne stoika. Z niej 
można spokojnie kontemplować 
wszystko, co dzieje się wokół, 
niekoniecznie włączając się 
w bieg rzeczy.

Ławka nie jest jedno-
osobowa jak stołek czy krze-
sło. Przyjmie życzliwie sąsiada 
czy podróżnego.

Ławka wychodzi za próg domu, nie 
wkracza jednak arogancko w centrum świa-
ta. Staje dyskretnie na jego krawędzi.

Wiersze z „Profilu odciśniętego w gli-
nie” to widok wszechświata, ukazujący się 
poecie, który usiadł na odziedziczonej po 
dziadku ławce. Sama nieruchoma, pozwala 
odsłaniać się ruchomym widokom, przesu-
wającym się przed oczyma. Przypływają one 
z przestrzeni i z czasu. Usidlając je w słowa, 
poeta jedne „obraca w żart”, inne „rozrzuca 
po świecie”.

W tych „imaginacyjnych wędrówkach” 
jest trochę Odyseuszem, trochę Don 
Kichotem (spójrz, proszę, na okładkę 
Bartka Rejmaka, „Barbiego”). A najczęściej 
i najchętniej – „najzwyklejszym szarobu-
rym kotem/ który drzemie z półotwartymi 
oczami/ jakby przynależał do szeregu 
mędrców/ którzy dawno porzucili wszelki 
ruch/ na rzecz kontemplacji/ nie dającego 
się pojąć/ świata cieni”.

Jak dobrze, że w naszym przemądrzałym 
świecie, w którym wszyscy wiedzą wszystko 
najlepiej i głośno to wykrzykują, zagłuszając 
swój strach, są jeszcze takie szarobure koty. 
Wysiadujące na ławeczkach, nieprzynależne 
ani całkiem do Domu, ani całkiem do Świa-
ta. Dopiero stamtąd widać, że:

„Bóg jak chłop na polu pustym
sieje miłość
potem dogląda wschodzących kłosów
wreszcie kosą słoneczną 
zbiera plon.
Tak oto miłość przemienia się
W chleb powszedni.”

 („Alegoria”) 

Jadwiga Mizińska 
jest profesorem filozofii 
w Instytucie Filozofii UMCS, 
kierownikiem Zakładu 
Socjologii Wiedzy, autorką 
m.in. książek „Uśmiech 
Hioba” (1998), „Imiona 
Losu” (1999), „Herbert 
Odyseusz” (2001).
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