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PRZEDMOWA

Pragniemy przedstawić Państwu pracę zbiorową pt. Wybrane zagadnie-
nia nauk humanistycznych: historia, kultura, pamięć, w której swoje artykuły 
zaprezentowali młodzi naukowcy, będący przedstawicielami znakomitych 
uczelni wyższych znajdujących się w Polsce. Autorzy reprezentują: Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana 
Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publikację otwiera tekst Józefa Legierskiego, którego główny cel polegał 
na poddaniu krytycznemu komentarzowi artystycznej instalacji Unsubscribe 
autorstwa G. Schneidera. W pracy dokonano charakterystyki oraz analizy pro-
jektu, w której posłużono się narzędziami metodologicznym Aleidy Assmann. 
Następnie w innym opracowaniu Józef Legierski podjął się refleksji dotyczą-
cych funkcji teatru jako pewnego medium pamięci. Szczegółowe rozważania 
autorskie skoncentrowane zostały wokół spektakli rocznicowych dotyczących 
wydarzeń z marca 1968 roku. W kolejnym tekście Grzegorz Gucwa skon-
centrował się na aspekcie rozwoju masek gazowych w czasie I wojny świato-
wej. Autor wskazał środek ochrony osobistej jako przykład sprytnej adaptacji  
w warunkach zagrożenia życia. Mariana Yemelianova podjęła próbę wnikli-
wego zgłębienia się w badaniach ukraińskich uczonych, dotyczących ogrodu  
Zofiówka oraz jego historii. Zwrócono szczególną uwagę na wyróżniającą się 
pod względem nowatorskiego spojrzenia monografię Ivana Kosenki. Agata 
Pajdo dokonała analizy tego, jakie znaczenie dla przywilejów szlacheckich  
w Polsce miał przywilej koszycki. Tekst poświęcony został ujawnieniu 
uwarunkowań politycznych oraz społecznych panujących w czasach do-
niosłego aktu. Dodatkowo pracę wzbogacono o prezentację poszcze-
gólnych przywilejów, które miały miejsce na przestrzeni kolejnych lat. 
Monografię zamyka tekst Beaty Chmielewskiej, która badała tematykę wize-
runku postaci żeńskich przedstawianych w literaturze XVI i XVII wieku. Na 
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podstawie przeprowadzonych badań udało się autorce wywnioskować, iż trendem  
w dawnych dziełach było przedstawienie kobiety jako postaci ludycznej czy 
też mniej znaczącej niż mężczyzna.

Efektem dociekań naukowych autorów, powstała najniższa publikacja, 
która stanowi autorskie spojrzenie młodych badaczy na problemy dotyczące 
ich kierunków badawczych. Redaktorzy monografii pragną przekazać słowa 
uznania recenzentom poszczególnych artykułów i podziękować za czas po-
święcony na przygotowanie recenzji oraz wsparcie merytoryczne, które spra-
wiło, iż publikacja zyskała na wartości konstruktywnej pracy. Podziękowania 
należą się również autorom za pieczołowitość oraz interesujące rozważania 
tematów, jakie obrali, które z pewnością mogą stanowić inspirację dla mło-
dych badaczy.

Komitet Redakcyjny
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

INSTALACJA GREGORA SCHNEIDERA 
UNSUBSCRIBE W UJĘCIU 

CZTERECH FORM PAMIĘCI ALEIDY 
ASSMANN W OPARCIU O KSIĄŻKĘ 

MIĘDZY HISTORIĄ A PAMIĘCIĄ

Streszczenie: Celem opracowania jest przygotowanie komentarza krytycznego 
głośnej wystawy Georga Schneidera Unsubscribe. Puntem wyjścia do namysłu 
nad ekspozycją stała się teoria czterech form pamięci Aleidy Assmann. Badacz-
ka wyodrębniła takie rodzaje pamięci jak: kulturowa, indywidualna, zbiorowa 
i pokolenia. Wyprowadzone narzędzia zostały pokrótce scharakteryzowane. 
Następnym krokiem była analiza projektu Schneidera. Instalacja ta stała się 
obiektem traktowanym przez historyków jako urządzenie do pamiętania o sil-
nym potencjale krytycznym. Publikacja ta stanowi zatem analizę tekstu kultu-
ry w ujęciu pamięciowznawczym z wykorzystaniem ujęcia metodologicznego 
Aleidy Assmann.

Słowa kluczowe: pamięć indywidualna, pamięć zbiorowa, Aleida Assmann, 
unsubscribe

WSTĘP

Aleida Assmann to jedna z najbardziej rozpoznawalnych badaczek pamię-
ci w XX wieku. W swoich pracach podejmuje tematykę pamięci jako medium 
komunikacji, antropologii pamięci oraz pamięci kulturowej. Artykuł ten sta-
nowi odniesienie do jednego z najbardziej rozpoznawanych dzieł antropolożki 
Między historią a pamięcią (Assmann 2013). Pokrótce zostanie omówiona 
sama pozycja. W sposób szczegółowy przybliżone zostaną i omówione cztery 
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formy pamięci proponowane przez Assmann. Należą do nich: pamięć indy-
widualna, pokoleń, kulturowa, zbiorowa. Następnie przyglądniemy się nieco 
działaniu tychże czterech typów pamięci w praktyce. Omówiono instalację 
performatywną Gregora Schneidera Unsubscribe z Narodowej Galerii Sztuki 
Zachęta w Warszawie, gdzie artysta transportuje do przestrzeni wystawien-
niczej gruz z wcześniej zakupionego przez siebie domu Josepha Goebbelsa  
w Rheydt. Omówienie książki, wykazanie interesujących według autorki ty-
pów pamięci i przedstawienie ich funkcjonowania w praktyce stanowić będzie 
ciekawe ujęcie pamięcioznawczej teorii w założeniu kuratorskim.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie teorii czterech form pa-
mięci Aleidy Assmann a następnie przygotowanie komentarza krytycznego 
głośnej wystawy Georga Schneidera Unsubscribe.

MIĘDZY HISTORIĄ A PAMIĘCIĄ

Aleida Assmann, pisząc ową książkę, wydaje się rzeczywiście stać między 
historią a pamięcią. Między rzeczywistymi wydarzeniami historycznym, anali-
zą przypadków zawartymi w drugiej części antologii a refleksją wokół pamięci 
kulturowej będącej punktem wyjścia do rozważań o przypadkach z pierwszej 
części. W pierwszej części zatytułowanej Pamięci kulturowa autorka tworzy 

„narzędziownik” dla czytelnika. W podrozdziałach pyta o elementarne pojęcia 
dla badacza pamięcioznawcy, ujmując je we własnych ramach definicyjnych. 
Pyta m.in. o to, czym są teksty kultury, kanon i archiwum. Stawia pytanie 
o problem tożsamości w ramach pamięci kulturowej. Pytając o pamięć maga-
zynującą i funkcjonalną, stawia jednocześnie pytanie o miejsce pamięci kul-
turowej w badaniach. W podrozdziale części pierwszej zapytuje o tożsamość 
w pamięci w kategoriach kulturoznawczych. Wśród owych kategorii istotne 
będą kategorie miejsc jako miejsc pamięci i traumy istotne dla autorki w dru-
giej części pracy, która skupia się wokół traumy poholokaustowej. Pierwsza 
część zatem stanowi jak już zostało wykazane „narzędziownik”. Druga z kolei 
będzie „przykładownikiem”.

W drugiej części książki autorka odnosi się do wydarzeń z czasów II woj-
ny światowej, terroru holokaustu, świata świadectw i świadków. Poruszana 
w tym akapicie kategoria świata świadectw i świadków będzie istotna przy 
analizowaniu instalacji Schneidera (Loock 2017). W analizie warto zwró-
cić szczególną uwagę, na podrozdziały zatytułowane: Brzemię przeszłości.  
O statusie „świadka historii” oraz Osobiste wspomnienia i pamięć zbiorowa 
w Niemczech po 1945 roku, w których to Assmann analizuje między innymi 
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trzy fazy przepracowywania holokaustu i historię Trzeciej Rzeszy Niemieckiej 
przez powojenne państwo niemieckie oraz niemieckich obywateli. Assmann 
wymienia takie etapy, jak: I faza deklaracji politycznych, II faza rodzinnego, 
prawnego i historycznego uświadomienia społeczeństwa i III faza uniwersa-
lizacji pamięci o holokauście. Druga cześć pracy stanowi doskonałe uzupeł-
nienie pierwszej. Książka jest doskonale skomponowana, gdyż najpierw czy-
telnik otrzymuje narzędzia, a później autorka pozwala mu wykorzystać je na 
wyselekcjonowanych przez siebie przykładach. Tak też i zostanie uczynione  
w poniższej pracy. Po omówieniu typów pamięci Assmann oraz własnej defi-
nicji „świata świadectw świadków” zostanie przybliżone to, jak wiedza teore-
tyczna „pracuje” w praktyce.

FORMY PAMIĘCI ALEIDY ASSMANN –  
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

Pamięć indywidualna

Pamięć indywidualna w koncepcji Aleidy Assmann jest pamięcią przy-
pisywaną każdej jednostce, niepowtarzalną, związaną z jej biografią. Ten typ 
pamięci rozumiany jest nie jako indywidualny, bo izolujący się, ale indywi-
dualny, bo niezależny, a jednocześnie posiadający tendencje do budowania 
wspólnoty oraz łączenia się. Jest on określany także mianem nieuformowa-
nego i ograniczonego. Można by pokusić się o stwierdzenie, że pamięć in-
dywidualna to pamięć subiektywnego osobistego przeżywania doświadczeń 
pamięciowych. Pamięć indywidualna (Golka 2009) może wywierać wpływ 
poprzez narracje osobistego doświadczenia i kształtować w sposób bezpośred-
ni pamięć pokoleń. Pamięć indywidualna nastwiona jest w dużej mierze na 
charakter przekazywania wiedzy i nie pozostaje dłużna w jej przekazywaniu. 
Opowiadając historię opowiadamy historię kolejnemu pokoleniu.

Pamięć pokolenia

Mianem pamięci pokolenia określa się pamięć dotyczącą pokoleń zwią-
zanych z określonym wydarzeniem historycznym. Pamięć rodziny o nieła-
twych losach, trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Pamięć pokole-
nia (Topija-Stępińska 2016) nie stoi w przeszłości z pamięcią wspólnoty. Jest 
ona także silnym konstruktem pamięci indywidualnej, gdyż wywiera silny 
wpływ na jej kształtowanie. Pokolenia podzielają wspólny pogląd na świat  
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i podporządkowują się myślom owego świata. O pamięci tej mówimy w kon-
tekście np. pamięci pokolenia Kolumbów, pamięci pokolenia sierpnia ‘80 
czy pamięci pokolenia zagłady. Jakieś pokolenie doświadczyło wspólnotowo 
silnego doświadczenia w określonym czasie i wspólnie przepracowuje owo 
doświadczenie.

Pamięć zbiorowa

Pamięć zbiorowa z kolei jest jasną i konkretną kategorią pamięci. Dąży 
do dialogu relacji z innymi typami pamięci, jest konkretna, ustrukturyzowa-
na, oparta na jasnym przekazie. Istotnym elementem pamięci zbiorowej jest 
wykorzystanie przestrzeni symbolicznej znaczeń definiujących w ten sposób 
pojęcia, wspomnienia oraz przekaz z pokolenia na pokolenie. Pamięć ta po-
siada cechy wspólne z wymienionymi wcześniej typami pamięci takie, jak 
choćby perspektywiczność, która jednoczy zbiorowy model z indywidualnym 
polegającym na selekcji, skrupulatnym wyborze symboli i pojęć. Pamięć zbio-
rowa posiada również swoją społeczną odpowiedź – charakteryzuje doświad-
czenia grup, produkuje i replikuje fantazmaty społeczne oraz służy do ich 
upamiętniania.

Pamięć kulturowa

Pamięć kulturowa będzie interesować nas w sposób szczególny. Jako 
pamięć służąca do przekazywania wiedzy o artefaktach (Erll 2018), tekstach 
kultury, obrazach, rzeźbach konstruujących zarówno pamięć indywidualną, 
jak i zbiorową (Saryusz-Wolska 2009). Wracając do myśli Aleidy Assmann, 
pamięć kulturowa nakłada na siebie warstwy pamięci funkcjonalnej i magazy-
nującej (Saryusz-Wolska 2009, s. 58). Pamięć kulturowa zajmuje szczególne 
miejsce w pamiętaniu, gdyż posiada zdolność do złożoności i przemian oraz 
jest nastawiona na jednolitość.

ŚWIAT ŚWIADECTW ŚWIADKÓW

Wcześniej zostały omówione cztery typy pamięci. W związku z tym 
należy teraz poświęcić miejsce na definicję wypracowaną na potrzeby niniej-
szego artykułu i omówienie dzieła Schneidera. Czym zatem jest ów świat 
świadectw świadków. Mianem świata świadectw świadków, co z języka łaciń-
skiego brzmiało by: testimonium perhibuit de Mundo, określam przestrzeń 
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dowodów osób obecnych przy czymś lub mogących opowiedzieć o czymś. 
Świat świadectw świadków to przestrzeń doświadczenia będąca sama w so-
bie świadkiem i świadcząca o obecności, mogąca zrelacjonować wydarzenia 
istotne, traumatyczne niestety jedynie niemym krzykiem. W świecie świa-
dectw świadków świadectwa utkane są z milczących krzyków artefaktów pa-
mięci (Pollack 2014). „Świat jako świadek” świadczy niemo, natomiast silnie 
afektywnie oddziałuje na świat zewnętrzny. Komunikat ze świata świadectw 
świadków pozostaje usłyszany przez odbiorcę z zewnątrz i będzie tylko kon-
struktem o charakterze subiektywnego odbioru.

WOBEC ŚWIADECTW ŚWIADKÓW

Ciekawą koncepcją przyglądającą się doświadczeniom pamięciowym  
z różnych perspektyw jest koncepcja post pamięci Marianne Hirsch. Badacz-
ka w książce biograficznej wydanej w 1997 r. zakłada omawia swoją propo-
zycję odczytywania trudnych doświadczeń z przeszłości. Proponowany przez 
nią klucz postpamięci należy rozumieć jako pamięć generacji potomków osób, 
które doświadczyły zbiorowej traumy połączone z empatycznym odczytywa-
niem tych doświadczeń. Wobec potomków fundowane są wspomnienia opar-
te na doświadczeniu, przepracowywaniu i dziedziczeniu pamiętania poprzed-
niego pokolenia.

Z takiego kodu odpowiedzialności za pamięć poza fundowaniem kry-
tycznego namysłu nad zbiorową przeszłością wiążą się dwa ryzyka mianowi-
cie ekstrawertyzmu i introwertyzmu postpamięciowego. To pierwsze dotyczy 
nadprodukcji treści dotyczącej jednej traum. Drugie z kolei zbyt hermetycz-
nego podejścia do narracji o innych traumach.

WIELOKIERUNKOWE POGODZENIE

Wyprowadzona przez Michaela Rothberga kategoria pamięci wielokie-
runkowej wydaje się być narzędziem godzącym i wspierającym zarówno dla 
namysłów wyprowadzonych przez Hirsch jak i Assmanów. Pamięć wielokie-
runkowa wykorzystana przez Michaela Rothberga pierwej jako komentarz 
do wydarzeń II Wojny Światowej zakłada, iż w miejsce domyślnego modelu 
pamięci jako zamkniętej przestrzeni wprowadza się model wielokierunko-
wy pozbawiony konkurencyjności, tworzący otwartą przestrzeń badawczą,  
będącą źródłem inspiracji dla innych pamięci. Najprościej ujmując w ramach  
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pamięci wielokierunkowej postpamięć Marianne Hirsch jak i kategorie 
Assmanów mogą przyczynić się do wzajemnego rozrostu i stać się źródłem 
inspiracji.

W OBLICZU PAMIĘCI HANNAH ARENDT 

Hannah Arendt uważana za jeden z najbardziej niezależnych i wybitnych 
w swojej epoce myślicieli Zawdzięczamy jej wiele wspaniałych dzieł, które wy-
warły ogromny wpływ na świadomość i formację myśli współczesnych. Warto 
wspomnieć w tym momencie dwa spośród nich, które w pewnym stopniu łą-
czą się z pamięcioznawczymi teoriami. Pierwszym z nich jest Kondycja ludzka 
(Arendt 2011) wydana w 1958 r. Arendt rysuje w dziele własna koncepcję 
Grecji okresu klasycznego. Przygląda się jej przez pryzmat trzech pojęć: dzia-
łania, wytwarzania i prac. Arendt traktuje działania jako wytwór interakcji, 
klasyfikacji i czynności prowadzonych przez obywateli. Mają u niej głównie 
potencjał polityczny.

Myśląc o wytwarzaniu, skupia się głównie na aspekcie intencjonalnym. 
Wytwarzanie wiąże się z interesownością wobec świata i społeczeństwa. Z nie-
go wynika, zdaniem Arendt, instrumentalne podejście do świata i kondycji 
obywatelskiej. Podobny wywód prowadzi Mouffe, odnosząc go do dwubie-
gunowego wymiaru demokracji oraz kształtowania się w tym procesie pod-
miotowości tożsamości zbiorowej (Mouffe 2015, s. 57). Intencja u badaczki 
skierowana jest jednak w stronę zwrotu pytającego o „zastosowanie”.

Kolejnym terminem ważnym dla Arendt i pamięci jest pojęcie pracy. 
Praca, idąc za myślą Arendt, wiąże się z najbardziej instynktownymi ludzkimi 
potrzebami zaspokojenia bytu ludzkiego. Dla Mouffee praca ma wymiar do-
świadczenia społecznego odpowiadającego za fundowanie odpowiedzialności 
obywatelskiej. Kondycja pracy jest przez nią rozpatrywana z perspektyw żądz 
fizycznych i czysto zwierzęcych konieczności. Ciekawie łączy się to z zawar-
tym w Paradoksie demokracji zagadnieniem związanym z dystrybucją wysił-
ków. Zdaniem Mouffe wysiłek społeczny jest zaangażowaniem równym pracy 
(Mouffe 2015, s. 79).

Inną pozycją wartą przywołania jest książka o kilka lat wcześniejsza, Ko-
rzenie totalitaryzmu (Arendt 2021) z 1951 r. Badaczka dokonuje w tam wła-
snej oceny totalitaryzmu oraz przedstawia jego składowe wiążące, takie jak an-
tysemityzm czy imperializm. Tutaj także znajduje się wart przytoczenia aspekt 
oscylujący wokół teorii agonistycznych Mouffe. Myśląc o imperializmie  
w latach 1884 – 1914 r., który Arendt bada a imperializmie wytworzonym 
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na gruncie kolonializmu, wprowadza ciekawe – w ramach agonistyki – stwier-
dzenie. Zakłada, iż imperializm kolonialny powstaje „na gruncie sprzeczności 
między systemem państw narodowych a rozwojem gospodarczym i przemy-
słowym w ostatnich trzydziestu latach XIX wieku” (Arendt 2021). Interesu-
jąca jest owa sprzeczność, która w nieco innej odsłonie funkcjonuje u Mouf-
fe w Paradoksie demokracji. Pisząc o polityce konfliktu, doszukuje się ona 
w sprzeczności warunku sine qua non podtrzymywania myśli politycznej 
(Mouffe 2015, s. 75).

Hannah Arendt terminowi agonu przygląda się z jeszcze innej perspek-
tywy. Autorka ta znana jest między innymi z ukształtowania krytycznego mo-
delu ujmującego współczesność w perspektywie relacji z przeszłością i tradycją 
(także odległą, antyczną). W przywołanej już Kondycji ludzkiej tak określa 
sposób, w jaki należy analizować przeszłość: 

(…) głównym celem tej interpretacji jest odkrycie rzeczywistych źró-
deł pojęć tradycyjnych i wydobycie z nich na nowo ich pierwotnego 
ducha, który niestety ulotnił się z kluczowych terminów języka po-
litycznego – takich jako wolność, sprawiedliwość, autorytet, rozum, 
odpowiedzialność, cnota, władza i chwała – pozostawiając po sobie 
puste skorupy tych pojęć, przy pomocy których usiłuje się wyjaśniać 
niemal wszystko, nie bacząc na leżące u ich podstaw rzeczywiste zjawi-
ska (Arendt 2011, s. 106.).

Arendt widzi w agonie szansę na opisanie za pomocą pojęcia zaczerpnię-
tego ze świata starożytnego zjawisk, nie tylko należących do tego porządku 
kulturowego i czasu, ale także wymiaru politycznego i społecznego. Ów fier-
cely agonal spirit, krążący niczym duch Marksa w widmontologii Derridy 
(Derrida 2016), przenika sfery życia współczesnych społeczeństw na każdej 
z płaszczyzn i mimo swego epokowo odległego wymiaru staje się pomostem 
między tym, co było, a tym, co jest.

Aby domknąć wybiórcze wprowadzenie do myśli Arendt, należy wspo-
mnieć o wpływie jaki wywarła na współczesne pamięcioznawstwo oraz na 
holocaust studies. Pierwszą z omówionych publikacji jest Eichmann w Je-
rozolimie o banalności zła. Jest to ciekawa praca, która poza wątkiem pa-
mięcioznawczym, wynikającym z reportażu na temat procesu Eichmanna, 
tworzy także wiedzę na temat budowania zbiorowej pamięci i funkcjonowa-
nia zła jako obrazu pamięciowego. Pozycja ta obrazuje kulisy procesu Adolfa 
Eichmana zbrodniarza hitlerowskiego, schwytanego przez agentów Mosadu 
w Argentynie. Arendt patrzy na byłego niemieckiego żołnierza bardziej jak 
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na marionetkę w rękach systemu niż samodzielnie i dobrowolnie działającą 
jednostkę. Książka ta spotkała się ze sporą krytyką środowiska żydowskiego 
zarzucając m.in. odrzucanie antysemickich narracji Eichamna i tym samym 
banalizowanie zła jakie wyrządzał.

Bezpośrednio do kwestii pamięciowych w nawiązaniu do Hanny Arendt 
odnosi się Nathan Sznaider w książce Pamięć żydowska i kosmopolityczny 
ład. Hannah Arendt i kondycja żydowska (Sznaider 2015). Książka ta sta-
nowi rozbudowaną refleksję na temat żydowskiej pamięci, spraw holocaustu, 
tożsamości tzw. drugiego pokolenia po holocauście. Sznaider jako ten, który 
w 1954 urodził się w obozie dla uchodźców, prowadzi rozbudowaną refleksję 
na temat domu i pamięci miejsca. Znamienne jest jego zdanie mówiące o tym, 
że „››jak w domu‹‹ jest wszędzie tam, gdzie jestem”. Czyni on z doświadczeń 
własnych, przemyśleń doświadczenie o potencjale politycznym. 

Pamięć u Arendt wiąże się z konkretnymi doświadczeniami w ramach 
określonych kondycji i w odniesieniu do nieprzypadkowych miejsc. Przywo-
łując w tym miejscu pamięć agonistyczna warto zwrócić uwagę, że jako na-
rzędzie badawcze zawsze zwraca uwagę na kontekst i nie jest ona pozbawiona 
żadnych związków transkulturowych w ramach polityk pamięci. Bada ona 
sytuację w kontekstach i kontekst jako przestrzeń badawcza ma dla nieduże 
znaczenie. 

GRUZ Z DOMU GOEBBELSA

Posługując się wyprowadzoną kategorią świata świadectw świadków oraz 
czterema typami pamięci Assmann, omówię pokrótce instalację Unsubscribe 
Schneidera. Artysta wykupił dom rodziny Goebbelsów z 1887 r. i uczynił  
z niego żywy świat świadectw świadków. Sfotografował jego wnętrze, odgru-
zował część wnętrza i wraz z fotografiami oraz gruzem z domu zbrodniarza ob-
woził galerie sztuki w całej Europie. Krytycy sztuki określali ten akt mianem 
pamięciowej interwencji w przestrzeń, która była naznaczona złem, krzywdą, 
traumą. Anna Rottenberg, kuratorka wystawy, określiła działanie Schneidera: 

„jako inkarnację zła i jako postać w zwykłej niemieckiej rodzinie w kontekście 
polityki faszystowskiej” (Mikulska 2014), a samą instalację nazwała „milczą-
cym świadkiem historii”. Ów gruz był rzeczywiście milczącym świadkiem 
trudnej, traumatycznej, rodzinnej i narodowej historii.

Analizując wydarzenie w kategorii pamięci Aleidy Assman, można za-
uważyć, iż:
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• pamięć indywidulana – w ramach przeżyć związanych z doświadcze-
niem pamięci miejsca korelującego z negatywnym bohaterem histo-
rii Niemiec, u widza może być kształtowana dzięki indywidualnemu 
doświadczeniu ograniczona spojrzeniem z własnej perspektyw poko-
lenia postholokaustowego;

• pamięć pokolenia – w kategorii pamięci pokolenia będzie stanowić 
to, o czym pisze sama Rottenberg, o świadectwie zła w kontekście 
pokolenia rodzin faszystowskich wojskowych – w ramach poli-
tyki faszystowskich Niemiec – pokolenie pogoebbelsowskie – złe 
pamiętanie;

• pamięć zbiorowa – skupienie się bardziej na pochodzeniu domu, na 
jego mieszkańcach, na jego losach doczesnych przed zakupem przez 
Schneidera oraz ogólnej wiedzy historycznej. Pamięć zbiorową w ra-
mach instytucji można by potraktować w kategorii pamięci kurator-
skiej – pojęcia stworzonego również na potrzeby pracy.

• pamięć kulturowa – w przypadku instalacji z warszawskiej Zachęty 
będzie ona bardzo silnie związana ze światem świadectw świadków. 
Świat ten oddziałuje i krzyczy jako niemy świadek traumy; przez 
swoją milczącą obecność staje się usłyszany i dostrzeżony. Afektyw-
ne oddziaływanie na widza wywoła głos niemego świadka, przez to 
oddziaływanie widz, uczestnik staje się wespół-świadkiem i wespół-

-doświadczającym świata z domu niemieckiego zbrodniarza.

PODSUMOWANIE

Książka Aleidy Assmann Między historią a pamięcią to niezbędnik każ-
dego, kto chce zajmować się teoriami pamięci i pamięcioznawstwa. Daje ona 
doskonałe narzędzia do wejścia w tematykę pamięci oraz jej związków z kultu-
rą. Pozycja ta, jak próbowałem wykazać, jest pozycją bardzo praktyczną, inspi-
rującą do własnych eksploracji pamięciowych. Praktyczność jej objawia się nie 
tylko na zaprezentowanej analizie dzieła Schneidera. Jest ona niewyczerpaną 
skarbnicą, kufrem ze skarbami starymi i producentem nowych odkryć. Dzięki 
niej wyprowadziłem kategorię świata świadectw świadków, którą posłużyłem 
się przy analizie instalacji czy pamięci kuratorskiej używanej także w rozważa-
niach nad fotografiami Zofii Rydet w innej pracy. Gorąco polecam wejście do 
jaskini wiedzy i zaszycie się w niej wraz z Między historią a pamięcią Aleidy 
Assmann.
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GREGOR SCHNEIDER’S INSTALLATION UNSUBSCRIBE 
IN TERMS OF ALEIDA ASSMANN’S FOUR FORMS  

OF MEMORY BASED ON THE BOOK BETWEEN 
HISTORY AND MEMORY

Summary: The aim of this text is to prepare a critical commentary on Gregor 
Schneider’s acclaimed exhibition Unsubscribe. The starting point for reflec-
tion on the exhibition is Aleida Assmann’s theory of four forms of memory. 
The researcher distinguished between such types of remembering as cultural, 
individual, collective and generational memory. The tools derived were briefly 
characterised. The next step was to analyse Schneider’s project. This installa-
tion has become an object treated by historians as a device for remembering 
with strong critical potential. This publication is thus an analysis of a cultu-
ral text in a memeticist perspective using Aleida Assmann’s methodological 
toolbox.

Keywords: individual memory, collective memory, Aleida Assmann, 
unsubscribe
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

TEATR JAKO MEDIUM 
PAMIĘCI – WOKÓŁ SPEKTAKLI 
ROCZNICOWYCH MARCA ‘68

Streszczenie: Teatr na przestrzeni wieków wypracował sobie pozycję medium 
nośnika pamięci. Odnieść można to założenie zarówno wobec zagadnień zna-
nych z historii teatru jak i spektakli współczesnych. Niniejsza publikacja sta-
nowi refleksję na temat teatru jako fundatora pamiętania. Tworzenie pamięci  
w teatrze zostało w tekście tym osadzone w określonym kontekście wobec wy-
darzeń z marca 1968 r. Wyprowadzona i zoperacjonalizowana został do opo-
wiedzenia tychże wydarzeń kategoria pamięci wypędzenia w odniesieniu, do 
której przywołano wybrane spektakle teatralne poruszające tematykę marca ‘68.

Słowa kluczowe: Chojka, marzec 68, medium pamięci, pamięć wypędzenia, 
Zadara

WSTĘP

Teatr już na początku swego funkcjonowania działał jako medium kry-
tyczne i społecznie zaangażowane. Znane są wystawienia głównie komediowe, 
w których Arystofanes w sposób artystyczny komentuje grupy społeczne funk-
cjonujące we współczesnym mu świecie greckim. Teatr stanowi także medium 
pamięci i jest nim również u swych początków. Kiedy Eurypides w 431 r.  
wystawia Trojanki, nie czyni tego tylko dla zabawy czy fantazji artystycz-
nej. Przez pryzmat znanego wszystkim Grekom mitu trojańskiego opowiada 
historię ofiar pacyfikacji wyspy Melos sprzed trzech lat. Pamięć o wstydli-
wych dla Greków wydarzeniach została przefiltrowana i przetransponowana 
przez Eurypidesa. Wykorzystuje on aktualne mitologiczne figury pamięciowe,  
by rozliczyć Greków za zbrodnie na autonomicznej wyspie Melos. Teatr zatem 
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staje się medium do mówienia o pamięci i opowiadania o pamięci. Staje się 
przestrzenią pracy na pamięci i nad pamięcią, a idąc za tym – przepracowywa-
nia pamięci i działaniu na pamięci. Teatr staje się płaszczyzną, gdzie pamięć  
i historia są bardzo blisko zwrócone wobec siebie. Teatr jako medium pamięci 
i do pracy nad pamięcią został wykorzystany między innymi do mówienia  
o wydarzeniach trudnych, ciemnych kartach historii, jak o historii marca 
1968 r. i wypędzeniu Żydów z Polski przez ówczesne władze Polski Ludowej, 
historii wygnania resztek narodu postholokaustowego, pokrzywdzonego oraz 

„historii tych co zostali” (Blumsztajn 2017).
W Performowaniu Pamięci w Teatrze Współczesnym (Puzyna-Chojka 

2018) Joanna Puzyna Chojnacka problematyzuje kwestię związaną z podej-
ściem do współczesnego teatru polskiego jako medium performującego pa-
mięć pracującym na pamięci. Autorka w sposób szczególny zwraca uwagę na 
fakt zainteresowania pamięcią w teatrze. Pamięć stała się w ostatnich latach 
tematem i przedmiotem różnorodnych działań artystycznych. Szczególnie in-
spirująca dla artystów jest pamięć wojny (Wylegała 2014).

Wychodząc od wyprowadzonej kategorii pamięci wojny oraz traktując 
teatr jako medium do obnażania przemilczanych, zakopanych niechcianych 
miejsc w historii, warto zastanowić się nad spektaklami teatralnymi powstały-
mi wokół rocznicy wypędzenia Żydów w 1968 r. oraz stworzyć kategorię „pa-
mięci wypędzenia” przez jej pryzmat przeczytać wybrane sztuki i rocznicowe 
performance.

PAMIĘĆ WYPĘDZENIA

Wychodząc od punktu leksykalnego określenia wypędzenia, możemy 
zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Klasyczne słownikowe podejście 
zakłada, iż wypędzenie to:

1. zmusić do odejścia skądś;
2. wyprowadzić skądś jakieś osoby lub zwierzęta, żeby udały się w okre-

ślone miejsce.

Są to określenia pochodzące ze współczesnego języka polskiego. Gdyby 
jednak sięgnąć nieco głębiej, mianowicie do pojęcia dającego swój początek  
w języku polskiemu słowu wypędzenie, pojawia się staropolskie wywołanie, 
które jest o tyle ciekawe, iż występuje jako „wygnanie, wypędzenie z rów-
noznacznym pozbawieniem praw” (Wylegała 2014). Co ciekawsze, łaciń-
skie expulsio (wypędzać) posiada o wiele bogatsze tłumaczenia i daje początek 
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pojęciom, wśród których pojawiają się takie terminy, jak: eksmisja, wydalenie, 
wyrzucenie, wykluczenie, usunięcie, wygonienie czy wysiedlenie i przesiedlenie.

CZYM BĘDZIE ZATEM PAMIĘĆ WYPĘDZENIA 68?

Pamięć wypędzenia będzie pamięcią wypędzonych, wykluczonych, prze-
siedlanych przymusowo Żydów, którzy z przyczyn politycznych zostali wy-
gnani z polski w marcu 68 r. Będzie to pamięć przed wypędzeniem i po wy-
pędzeniu (Wołoszyn 2015). Tych, którzy uczestniczyli w wypędzeniu, tych, 
którzy pamiętają wypędzenie z ustnych opowiadań oraz tych, którzy badają 
pamięć wypędzenia i pracują z nią. Zawsze to będzie pamięć osobista; tych, 
którzy pamiętają w pierwszej linii, tych, którzy słuchając, zapamiętają i tych, 
którzy pracują nad zapisanym. W każdym z przypadków będzie to pamięć 
osobista. Puzyna może być nieco krytyczna wobec takiej narracji o pamięci, 
gdyż cytując artykuł: „Pamięć osobista wydarzeń podlega z czasem normaty-
wizacji, zwłaszcza jeśli jest praktykowana, czyli przekazywana innym – tak jak 
ma to miejsce w teatrze. Niekompletne obrazy i strzępy tekstów muszą zostać 
uzupełnione i połączone ze sobą” (Puzyna-Chojka 2018). Zadaniem bada-
cza pracującego z pamięcią wypędzenia jest właśnie zbieranie niekompletnego  
i uzupełnianie strzępków, szukając połączenia.

Wartą przywołania jest także działalność prof. Pawła Śpiewaka wybitne-
go socjologa, byłego dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Badacz 
ten jako judaista bardzo aktywnie brał udział w obchodach rocznicy marca 68, 
głównie poprzez odczyty, prelekcje działalność dydaktyczną. W jednym ze 
swoich wystąpień pt. „Wydarzenia marca 1968 – geneza, przebieg i znaczenie 
historyczne z perspektywy minionego 50- lecia”, wygłoszonym w Uniwersy-
tecie Opolskim, zwrócił szczególną uwagę właśnie na rolę słynnych „Dzia-
dów” Dejmka w kreowaniu imaginariów na temat wydarzeń marcowych. Re-
ferat ten jeszcze trafniej nawiązuje do roli jaką teatr i historia teatru odgrywa  
w procesie fundowania pamięci zbiorowej.

Pamięć wydarzeń z marca 68 r. stała się obiektem prac perfromerskich  
i teatralnych w 2018 r. z racji 50. (Eisler 1991) rocznicy wydarzeń. Skłania to 
do przeglądu wybranych artystycznych komentarzy rocznicowych oraz rozwa-
żań nad sposobem myślenia o „pamięci wygania”.
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W POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI

Michał Zadara w Teatrze Powszechnym w Warszawie przygotował pro-
jekt artystyczny, który w wyjątkowy sposób dokonuje pracy nad „pamięcią 
wypędzenia” o marcu 68 r. Reżyser wraz z grupą prawników, historyków  
i artystów warszawskiego teatru bada możliwość przypisania żyjącym jeszcze 
osobom realnej odpowiedzialności za zbrodnię przeciwko ludzkości, jaką było 
wypędzenie Żydów (Zadara 2021). Poszukuje żyjących winnych, dowodów 
zbrodni celem złożenia wniosku o popełnienie przestępstwa do prokuratu-
ry. Aneta Kyzioł na łamach „Polityki” pisząc o spektaklu, wspomina: „Cała –  
heroiczna – akcja Zadary i jego ekipy jest tyleż skierowana na odważną kon-
frontację z niechlubnym rozdziałem polskiej historii, co jest wyrazem troski 
o teraźniejszość” (Kyzioł 2018). Autorka recenzji zwraca uwagę na istotną 
kwestię wokół pamięci wygnania. W jej tekście pojawiają się słowa dotyczące 
troski o teraźniejszość. Staje się ona w tym przypadku powinnością do pa-
miętania wygnania. Pamięć wypędzenia objawia się w tym przedsięwzięciu 
na kilku płaszczyznach: jako pamięć tego, który przeżył, tego, który zna ze 
słuchania i tego, który bada.

PAMIĘĆ WYPĘDZENIA DRUGIEGO POKOLENIA

Anna Smolar, reżyserka spektaklu Kilka obcych słów po polsku wystawio-
nego na deskach Teatru Polskiego w Warszawie pochodzi z rodziny emigran-
tów marca 68. Jej rodzice wyjechali do Paryża. Anna nie pamięta wypędzenia. 
Buduje pamięć wypędzenia na podstawie relacji rodziców. Sposób jej postrze-
gania wydarzeń z marca 68 roku jest o tyle ciekawy, że będzie on w jej przy-
padku rekonstruowany jako pamięć pokolenia po wypędzeniu. Michał Busze-
wicz, dramaturg spektaklu, tworząc scenariusz, opiera go na wspomnieniach 
pozostawionych w pamięci pierwszego pokolenia emigracyjnego, pamięci 
oralnie przekazanej przez ofiary. Nie zamyka on się jedynie w relacji emigran-
tów paryskich czy wspomnień Anny Smolar. Współpracujący z Buszewiczem, 
Mike Urbaniak przeprowadził także wywiady z dziećmi marca 68 w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i Izraelu. Reżyserka i dramaturg w informatorze do 
spektaklu piszą: 

Spotykamy się w pięćdziesiątą rocznicę Marca '68 i przyglądamy 
młodszemu pokoleniu. Kim są dzieci emigrantów marcowych? Jak 
wyglądało ich dzieciństwo, jak kształtowała się ich tożsamość narodo-
wa, kulturowa, religijna? Czy Marzec żyje dalej gdzieś w nas i może 
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dać o sobie znać w kolejnych pokoleniach? Co młode pokolenie wie 
o tamtych wydarzeniach? Co dostajemy w spadku, jakie wspomnienia, 
obrazy, klisze? Ile Marca w nas? Jak wygląda wymiana między poko-
leniami o diametralnie różnych doświadczeniach? Dlaczego rozmowa  
z rodzicami o przeszłości jest czymś na co tak trudno się odważyć?

Dla pracy nad pamięcią wypędzenia spektakl Kilka obcych słów po polsku 
(DT 2018) to przykład pamięci drugiego typu, czyli pamięci tych, którzy za-
pamiętali, słysząc.

PAMIĘĆ WYPĘDZANIA Z ZAPISKACH

Krystyna Janda w Teatrze Polonia w Warszawie przygotowała przy 
współpracy z Magdą Umer rocznicowy monodram. Twórczynie w materiale 
korzystają ze wspomnieniowej książki Sabiny Baral Zapiski z wygnania (Baral 
2018). Autorka na kartach krótkiej, niespełna 160–stronicowej książki opo-
wiada o doświadczeniach przymusowej emigracji młodej dziewczyny, która 
wraz z rodzicami opuszcza Polskę na skutek antysemickich działań. Autorka 
opowiada o tym, jak wspomina Polskę, jak wyglądał ich transport, jak radzili 
sobie w pierwszych dniach i miesiącach emigracyjnego życia. Książka staje się 
przestrogą dla młodego pokolenia. Jak pisze Ewa Lipska, przypomnienie tych 
dramatycznych wydarzeń staje się równocześnie przestrogą dla przyszłych po-
koleń przed wszelkimi rodzajami nienawiści, ksenofobią, antysemityzmem. 
Krystyna Janda właśnie przypomina. Korzystając ze słowa przekazanego pió-
rem, konstruując pamięć wypędzenia III typu, tworzy silny w przekazie obraz 
losów rodziny, która nie dość, że doświadczona wojną, to jeszcze wygnana  
w 1968 roku. 

OBCY W DOMU

Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie zorganizowało cykl wy-
darzeń upamiętniających wypędzenie Żydów. Wśród nich znalazły się spek-
takle i perfomance znanych polskich reżyserów. Jednym z nich był spektakl 
Jędrzeja Piaskowskiego Juden (R) aus Arras. Autor sięga w punkcie wyjścia 
do słynnego tekstu Andrzeja Szczypiorskiego Msza za Miasto Arras, czyniąc  
z niego parabolę wydarzeń marca 68. Korzystając z paraboli zawartej w powie-
ści, Piaskowski opowiada historię niepełnosprawnego umysłowo żydowskiego 
chłopca, który zna skutek wypadków marcowych zmuszony jest do opusz-
czenia Polski. Reżyser nie poprzestaje jednak na tym. Wyposaża spektakl 
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w rekonstruowaną w historii Polski figurę Żyda, analizując ją przekrojowo 
od czasów Kazimierza Wielkiego i Estery, po losy chasydów polskich oraz 
kwestię pogromów i wypędzeń w wojennej oraz powojennej Polsce. Twórcy 
pytają także o miejsce owej figury Żyda w politycznej i publicznej debacie 
ostatnich lat w państwie polskim. Mamy do czynienia w tym projekcie z wy-
korzystaniem pamięci wypędzenia III pokolenia, bowiem Piaskowski pracuje 
na podstawie zgromadzonych źródeł badawczych i materiałów historycznych. 
Ma to jednak wydźwięk tym większy, że spektakl odbywa się w Muzeum 
Polin, czyli przestrzeni instytucjonalnie silnie związanej z konstruowaniem 
pamięci o polskich Żydach.

Ostatnim z omawianych projektów pamięciowych jest performance  
Second-hand ‘68 autorstwa Patrycji Kowańskiej. W skrócie artystka przygo-
towała instalację, której cmentarnym punktem był „lift” – skrzynia, w której 
emigrujący Żydzi umieszczali cały swój dobytek. Trójka performerów otwiera 
komisyjnie na każdym pokazie skrzynię, prezentując przedmioty i opowia-
dając ich możliwą historię. Niemi świadkowie historii, jakimi są artefakty 
sprzętów codziennego użytku, przez milczącą obecność krzyczą, opowiadając 
losy emigrujących rodzin. Projekt jest o tyle interesującym przedsięwzięciem,  
iż reżyserka – performerka nie tylko opowiada przez obiekty historię wypę-
dzonych w 68 r. Żydów, lecz także problematyzuje współczesny kryzys migra-
cyjny. Instalacja ta jest wykorzystaniem pamięci wygania I i III typu, bowiem 
twórcy opowiadali zasłyszane wcześniej relacje bohaterów wypędzenia oraz 
skorzystali z materiałów historycznych dotyczących wypędzenia.

SPEKTAKLE ROCZNICOWE W ŚWIETLE  
GORĄCZKI ARCHIWUM JAQUESA DERRIDY

Na zakończenie pracy kilka słów refleksji o ujęciu spektakli rocznico-
wych marca 68 w kategorii archiwum Jacuesa Derridy. Derrida w pracy Go-
rączka archiwum impresja freudowska (Derrida 2017) stwarza własną katego-
rię archiwum. Autor podejmuje się także próby redefinicji owego archiwum.  
W przywołanych wcześniej przykładach spektakli autorzy jasno podkreślają 
wykorzystanie archiwum jako medium absorbującego manipulację. Artyści 
podkreślają także, idąc niejako za Derridą, siłę „gorączki archiwum” jako 
choroby władzy, której objawem jest wola panowania nad przeszłością. Chęć 
przejęcia władzy nad archiwum i pamięcią niestety bardzo wyraźnie i silnie 
jest widoczna w przypadku walki o pamięć i tożsamość pamięciową z populi-
stycznymi władzami krajów.
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***

Teatr stanowi niewątpliwie doskonałe źródło do badań nad pamięcią  
i jest przestrzenią debaty z archiwum oraz miejscem przepracowywania trud-
nych doświadczeń z przeszłości. Takie doświadczenia towarzyszyły obchodom 
marca 1968 r., gdzie twórcy, sięgając do archiwum, odkrywają niejako pa-
mięć wypędzonych i pamięć wypędzenia 1968 r., odkopując niejako derri-
diańskie archiwum spod gruzów zapominania o przeszłości i władzy nad jej 
dystrybuowaniem. Pamięć o marcu 68 r. to nie tylko pamięć wypędzania, to 
pamięć doświadczeń trudnych, traumatycznych, niekiedy aktualizujących się 
we współczesnym świecie. Także w Polsce, gdzie każdy z nas może poczuć 
się Obcym w domu, idąc za tytułem wystawy rocznicowej z Muzeum Polin i 
otrzymać kiedyś Dokument podróży. Marzec ’68 był to „(…) rodzaj straszli-
wego przeżycia, poniżenia, przemocy, odczuwanej, jako przemoc propagandy 
oraz poczucie swojej własnej bezsilności. I to bezsilności nie tylko wobec wła-
dzy, ale bezsilności wobec części znajomych, którzy tej propagandzie ulegali.  
To był trudny okres” (Śpiewak 2022). Należy pielęgnować pamięć o tych 
wydarzeniach, aby mieć świadomość obrazu tragedii ludzkich i nigdy nie do-
puścić do ich powtórzenia.
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THEATRE AS A MEDIUM OF MEMORY -  
AROUND THE ANNIVERSARY PLAYS OF MARCH '68

Summary: Over the centuries, theatre has established itself as a medium for 
the transmission of memory. This assumption can be applied both to issues 
known from the history of theatre and to contemporary performances. This 
publication is a reflection on theatre as a funder of remembering. The creation 
of memory in theatre has been set in a specific context with regard to the 
events of March 1968. The category of the memory of expulsion has been 
derived and operationalised in relation to these events, and selected theatre 
performances dealing with the theme of March 1968 have been cited.

Keywords: Chojka, March '68, memory medium, expulsion memory, Zadara
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

ROZWÓJ MASEK GAZOWYCH  
W OKRESIE IV 1915-VII 1916  
JAKO PRZYKŁAD SPRAWNEJ 

ADAPTACJI TECHNOLOGICZNEJ  
W WARUNKACH WOJENNYCH

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju 
środków ochrony osobistej przed bronią chemiczną, jaki miał miejsce 
w okresie od kwietnia 1915 r. do lipca 1916 r. i ustalenie, czy jest to 
przykład sprawnej adaptacji technologicznej w warunkach wojennych. 
Pomijanym przez wielu badaczy aspektem w badaniach historii broni 
chemicznej podczas I Wojny Światowej jest rozwój masek gazowych, 
pomimo bycia ówczesną podstawą ochrony armii przed toksynami 
używanymi przez obydwie strony konfliktu. Niniejszy tekst omawia 
ten proces, aby stwierdzić, czy w istocie był on sprawny – zarówno pod 
kątem adaptacji doraźnej, jak i strategicznej. W pierwszym przypadku 
przeanalizowana będzie odpowiedź ententy na pierwsze ataki zabójczą 
bronią chemiczną, zaś w drugim rozwój masek gazowych głównych 
stron konfliktu w wytyczonym zakresie chronologicznym.

Słowa kluczowe: Maski gazowe, broń chemiczna, I Wojna Światowa, 
adaptacja technologiczna

WPROWADZENIE

Konflikt zbrojny jest jednym z największych motorów postępu techno-
logicznego. Wymaga on stale nowych rozwiązań, zapewniających użytkowni-
kowi przewagę nad wrogiem lub adaptację do jego przewagi. Podczas I Wojny 
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Światowej zastosowano po raz pierwszy na masową skalę broń chemiczną  
w konflikcie zbrojnym. Wykreowano tym samym na polu bitwy nowy czyn-
nik, do którego walczące strony musiały się zaadaptować. Rozwój środków 
ochrony osobistej przed bronią chemiczną jest przykładem takiej adaptacji, co 
zostanie udowodnione w niniejszym artykule. Skupi się on na przedstawieniu 
i analizie metodą syntetyczną przystosowania się ad hoc do nowej broni przez 
aliantów po ataku gazowym 22 IV 1915 r. pod Ypres, pierwszym zabójczym 
ataku chlorem podczas I Wojny Światowej, oraz analizie rozwoju środków 
ochrony chemicznej przez cztery główne strony konfliktu (Wielką Brytanię, 
Francję, Niemcy i Rosję) wprowadzonych w okresie od kwietnia 1915 r. do 
lipca 1916 r. w odpowiedzi na trwający rozwój broni chemicznej, w tym za-
stosowanie zabójczego fosgenu. Na podstawie tej analizy artykuł stwierdzi, czy 
odpowiedź technologiczna stron I Wojny Światowej na nowy rodzaj broni 
jest przykładem zarówno szybkiego, jak i długoterminowego przystosowania 
się do bezprecedensowych zmian na polu walki.

ATAK POD YPRES – EKSPRESOWA ADAPTACJA 
ŻOŁNIERZY I PIERWSZE MASKI GAZOWE

Choć broń chemiczna znajdowała się w użyciu już od pierwszych mie-
sięcy wojny, jej dość niska skuteczność w tamtym okresie spowodowała,  
że machina wojenna ententy nie opracowywała żadnych środków ochrony 
przed gazem. Rozczarowujące efekty użycia gazu łzawiącego przez Francuzów 
w 1914 r. oraz nieudana niemiecka próba przełamania frontu wschodniego 
pod Bolimowem za pomocą bromku ksylilu 31 I 1915 r. sprawiły, że alianci 
nie prowadzili badań nad środkami ochrony osobistej przed bronią chemicz-
ną. Skupili się natomiast na rozwoju samych gazów bojowych, lekceważąc nie-
miecki chemiczny potencjał wojenny i jego innowacyjność (Coleman 2005, 
s. 15-16). Skutki tego błędu okazały się dla ententy krytyczne bowiem pod 
okiem profesora Fritza Habera przygotowywano w pierwszym kwartale 1915 r. 
nową broń mającą odmienić oblicze pola walki. Był nią chlor rozpylany na 
polu bitwy za pomocą zawczasu przygotowanych kanistrów, znacznie bar-
dziej stężony i zabójczy od wszelkich znanych dotychczas gazów (McCam-
ley 2006, s.14-15). Podczas pierwszego ataku tą nową metodą pod Ypres 
22 kwietnia 1915 r. sprzymierzeni nie dysponowali jakimikolwiek urządze-
niami broniącymi dróg oddechowych żołnierzy przed efektami chloru, nie 
ustalono też żadnych protokołów postępowania w przypadku ataku bronią 
chemiczną (Spiers 1986, s. 15-17). Zaś nowo powstałe, wyspecjalizowane w 



31

ROZWÓJ MASEK GAZOWYCH W OKRESIE IV 1915-VII 1916...

użyciu gazu niemieckie bataliony pionierów (inżynierów) nr 35 i 36 nosiły dla 
ochrony przed własną bronią prymitywne maski gazowe w postaci tamponów 
przywiązywanych do twarzy chustami. Nasączone one były tiosiarczanem  
(hiposiarczanem) sodu (Na2S2O3). Jednocześnie byli wyposażeni w nie zwykli 
żołnierze wchodzący w skład jednostek przydzielonych do przejmowania od-
cinków frontu potraktowanych uprzednio bronią chemiczną. Przed 22 kwiet-
nia 1915 r., pierwszym zabójczym atakiem gazowym tamtej wojny, jedynie 
strona niemiecka była wyposażona w dostateczne (jak na ówczesne warunki) 
środki ochrony chemicznej, posiadając jednocześnie przewagę w postaci no-
wego rodzaju gazu bojowego (Heller 1984, s. 7). Niemcy ponadto dzięki złym 
decyzjom wrogiego dowództwa dysponowali elementem zaskoczenia.

Alianci mieli informacje o cylindrach z chlorem pod Ypres przed  
22 kwietnia, schwytali również przed atakiem niemieckiego jeńca w posiadaniu 
prymitywnej maski gazowej (Coleman 2005, s. 18-19). Wszystkie te poszlaki 
były bagatelizowane przez sprzymierzone dowództwo naczelne lub uznawane 
za nieprawdziwe. Atak pod Ypres kosztował armię francuską ok. 10 tysięcy 
zabitych i rannych żołnierzy – ok. 5% ich całkowitych strat spowodowanych 
bronią chemiczną w ciągu I Wojny Światowej (Prentiss 1937, s. 58). Po tej 
porażce sprzymierzeni w ciągu doby zidentyfikowali rodzaj broni użytej przez 
Niemców, przeanalizowali ich środki ochronne oraz w ciągu tygodnia rozpo-
częli produkcję własnych. Pokazuje to, że większości ofiar spod Ypres można 
było uniknąć, gdyby dowództwo ententy wierzyło raportom swojego wywia-
du (McCamley 2006, s. 16). Udowadnia to przebieg drugiego niemieckiego 
ataku chlorem na pozycje kanadyjskie przeprowadzonego 24 kwietnia 1915 r. 
W ciągu dwóch dni od pierwszego niemieckiego uderzenia, Kanadyjczycy 
otrzymali podstawowe informacje o substancji używanej przez wroga, jej 
właściwościach oraz metodach ochrony przed nią. Zabezpieczali się przed 
uszczerbkiem na zdrowiu m. in. unikając ruchu oraz przebywania na dnie 
okopu (najwięcej szans na przeżycie mieli żołnierze stojący na stopniach strze-
leckich, unikając jednocześnie osadzającego się gazu i ewentualnego ostrzału 
z broni palnej). 

Po wyposażeniu żołnierzy w prymitywne maski, będące chustami na-
sączonymi wodą lub moczem, atak niemiecki na pozycje kanadyjskie został 
odparty. Broń chemiczna co prawda spowodowała znaczące straty, aczkolwiek 
niewystarczające, by złamać opór 1 Kanadyjskiej Dywizji Piechoty (Cook 
1999, s. 22-29). Takie szybkie dostosowanie żołnierzy do nowych warunków 
pola bitwy pokazuje, że żołnierze francuscy polegli 22 kwietnia byli w równym 
stopniu ofiarami wrogiej broni chemicznej, co niewiary własnego dowództwa 
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w jej skuteczność. Historia pierwszych ataków gazowych pod Ypres udowod-
niła, że szybka adaptacja na polu walki oraz na poziomie technologicznym  
w obliczu nowej broni wroga jest możliwa.

Po pierwszych atakach gazowych alianci wiedzieli, że podstawową meto-
dą ochrony przed nimi będą maski gazowe. Przejściowym rozwiązaniem była 
tzw. „czarna woalka” (rys. 1), używana przez wojska Imperium Brytyjskiego 
już od maja 1915 r.. Ten kawałek gazy nasączony sodą kuchenną i przywiązy-
wany do twarzy ciemną chustą nie był w stanie jednak zagwarantować dosta-
tecznej ochrony nawet przed chlorem przez swoją niską szczelność, choć straty 
sprzymierzonych zostały zmniejszone (Spiers 1986, s. 18-19). Obydwie stro-
ny konfliktu musiały opracować nowe środki ochrony przed bronią chemicz-
ną, jednocześnie biorąc pod uwagę dokonane i potencjalne postępy rywala.

Rysunek 1. Brytyjski żołnierz noszący „czarną woalkę”

Źródło: (MacPherson i in. 1923).

DWIE DROGI ROZWOJU MASKI GAZOWEJ –  
SZYBKA I TANIA KONTRA KOSZTOWNA  
I WSZECHSTRONNA

Rok 1915 przyniósł prawdziwą rewolucję w środkach ochrony osobi-
stej przed bronią chemiczną. Wymuszona była, rozwojem samej broni che-
micznej. Wyzwaniem stały się nowe, bardziej zabójcze od chloru gazy bojowe 
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przenoszone za pomocą pocisków pokroju fosgenu, difosgenu czy chloropi-
kryny. Nowe pole bitwy wymagało adaptacji nie tylko do obecnych warun-
ków, lecz jednocześnie do potencjalnej przewagi technologicznej przeciwnika, 
zwłaszcza z perspektywy aliantów. Można wyróżnić w okresie IV 1915 –  
VII 1916 r. dwa podejścia do tworzenia masek gazowych: podejście „tanie” 
kontra podejście „drogie”. Pierwszy z nich, stosowany pierwotnie przez siły 
zbrojne Imperium Brytyjskiego, polegał na tworzeniu tanich, łatwo produko-
wanych masek gazowych mogących w przypadku zaniknięcia przydatności zo-
stać zastąpionym przez nowszy, równie niedrogi model. Ta decyzja spowodo-
wana była palącą wręcz potrzebą adaptacji do kolejnych działań dyktujących 
wówczas tempo rozwoju wojny chemicznej Niemców (Palazzo 2000, s. 42-
45). Już w miesiąc po ataku pod Ypres, „czarna woalka” została zastąpiona tzw. 
„hipohełmem” (oficjalna nazwa: „kaptur dymny”). „Hipohełm” (rys. 2) mimo 
prostej, wręcz prymitywnej technologii (był to zawiązywany wokół szyi wór 
nasączony roztworem gliceryny i Na2S2O3, z prostokątnym, celuloidowym 
wizjerem) okazał się być skuteczny przeciwko większości broni chemicznej 
używanej przez Niemców końcem maja 1915 r., kiedy wszedł on do służby 
(Jones 2007, s. 10).

Rysunek 2. Żołnierze hinduskiego 58 pułku strzelców noszący kaptury dymne, sierpień 1915 r.

Źródło: (Girdwood 1915).
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Mimo umiarkowanego sukcesu („hipohełm” chronił żołnierza przed 
chlorem, choć przez brak ustnika po pewnym czasie chemikalia impregnujące 
maskę rozpuszczały się od pary wodnej w oddechu żołnierza), dowództwo 
brytyjskie obawiało się pozostania w tyle w wyścigu chemicznym. W związku 
z tym „kaptur dymny” został zastąpiony w lipcu tego samego roku „hełmem 
P”, działającym na podobnej zasadzie, lecz nasączonym w większej mieszance 
chemikaliów: Na2S2O3, glicerynie i fenolanie sodu (C6H5NaO). Ponadto był 
wyposażony w ustnik, przeznaczony do wydychania przez żołnierza powietrza, 
zapewniając jednocześnie większy komfort użytkowania. Tutaj Brytyjczycy 
odnieśli wręcz prewencyjny sukces. Hełm P okazał się być odporny na wszyst-
kie stosowane gazy bojowe poza łzawiącymi, wliczając w to ograniczoną sku-
teczność przeciwko nowemu niemieckiemu wynalazkowi – fosgenowi (Barker 
1926, s. 13). Jego ewolucja, wprowadzony do użytku w październiku 1915 r. 
„hełm PH” (rys. 3), była nasączana oprócz dotychczas stosowanych chemika-
liów również urotropiną (C6H12N4), oferując niemal całkowitą ochronę przed 
fosgenem. Głównymi problemami „hełmu PH” były niska ergonomia użyt-
kowania (by ją uszczelnić, trzeba było zawiązać szczelnie maskę wokół szyi 
nosiciela), uniemożliwiająca odpowiednio szybkie założenie maski, oraz ni-
ska odporność na działanie drażniącego gazu łzawiącego. Wywoływane przez 
niego podrażnienia prowokowały użytkownika do zdjęcia „hełmu PH” i tym 
samym narażenia się na działanie zabójczych gazów pokroju fosgenu (Cook 
1998, s. 12). Ta ostatnia kwestia została częściowo złagodzona za pomocą 
debiutującego w styczniu 1916 r. „hełmu PHG”, który był dodatkowo wy-
posażony w gąbkę układającą się wokół twarzy użytkownika i absorbującą 
większość gazów łzawiących. Mimo to, ergonomia użytkowania pozostawała 
głównym problemem tej maski gazowej, zmuszając Brytyjczyków do poszuki-
wania nowych rozwiązań. 

Każdy z tych czterech modeli opracowanych przez inżynierów Zjed-
noczonego Królestwa w ciągu mniej niż jednego roku stanowił krok wzwyż 
względem poprzedniego, pozostając dalej tanimi i łatwymi w produkcji ma-
skami gazowymi o prostej zasadzie działania (zaimpregnowany środkami tłu-
miącymi wór z celuloidowymi otworami na oczy i ewentualnym ustnikiem). 
Mimo tego, aparat logistyczny nie był w stanie pokryć naraz wszystkich po-
trzeb frontu, jednocześnie zaopatrując oddziały sojusznicze. Doprowadziło to 
do kuriozalnej sytuacji, w której wszystkie cztery przytoczone tu typy bry-
tyjskiej maski gazowej były w aktywnym użyciu podczas bitwy pod Sommą 
latem 1916 roku (Palazzo 2000, s. 92-95). 
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W obliczu zaawansowania niemieckiej broni chemicznej w tym okresie 
poskutkowało to zwiększeniem strat wśród żołnierzy, którym przydzielono 
stary typ maski gazowej. W obliczu braku inicjatywy w chemicznym wyści-
gu zbrojeń oraz potrzeby jak najszybszego zapewnienia żołnierzom ochrony 
przed gazami bojowymi dowództwo brytyjskie jasno postawiło na tanie, szyb-
kie w produkcji rozwiązanie, które mimo wszystko mogło być stosowane tylko 
doraźnie, nie zawsze pozwalając na antycypację możliwości technologicznych 
wroga, ograniczone natomiast logistyką i warunkami pola walki. Taka dok-
tryna utrzymywała się w brytyjskich siłach zbrojnych aż do wiosny 1916 r..

Rysunek 3. Załoga brytyjskiego karabinu maszynowego podczas bitwy pod Sommą wyposażo-
na w maski gazowe w stylu „hełm PH”, lipiec 1916 r. 

Źródło: (Girdwood 1916).

Podejście „drogie” reprezentowały zaś jednoznacznie w 1915 roku 
Niemcy. Ciesząc się inicjatywą w produkcji i rozwoju broni chemicznej, 
przez dłuższy czas nie zastępowali swoich prowizorycznych masek przejścio-
wym modelem. Ze strategicznego punktu widzenia było to uzasadnione, gdyż 
pierwszy atak chlorem ze strony sprzymierzonych nastąpił dopiero 25 wrze-
śnia 1915 r. pod miejscowością Loos, pięć miesięcy po ataku pod Ypres (Co-
leman 2005, s. 22). W tym samym czasie do służby weszła GM15 (rys. 4). 
Konstrukcja tej maski była niezawodna i uniwersalna. Dzięki gumowym kra-
wędziom szczelnie przylegała ona do twarzy użytkownika (zyskała dzięki temu 
wśród żołnierzy niemieckich przydomek gummimaske – „gumowa maska”). 
Materiał, z którego wykonano płócienną część, bazował na poszyciu sterowca,  
co gwarantowało całkowitą jej szczelność. Wymiana gazowa odbywała 
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się przez pochłaniacz, to jest przykręcany do maski metalowy pojemnik 
zawierający w sobie materiały filtrujące. Pierwsze pochłaniacze wzoru M15 
jako filtr zawierały wyłącznie diatomit nasączony 40% roztworem potażu 
(węglanu potasu K2CO3). Gdy sprzymierzeni ok. wiosny 1916 r. zaczęli na 
szeroką skalę stosować przejęty od Niemców fosgen oraz penetrującą maski 
gazowe chloropikrynę, wprowadzono do służby pochłaniacze wzoru M11/11 
filtr trójwarstwowy. Pierwsza warstwa składała się z diatomitu nasączonego 
40% roztworem potażu, druga z diatomitu nasączonego 40% roztworem po-
tażu, piperazyną (C4H10N2) i urotropiną, trzecia zaś z węgla aktywowanego 
(Rener 1922, s. 504). GM15 dzięki innowacyjnej konstrukcji była w stanie 
ochronić użytkownika przed dowolnym gazem bojowym istniejącym w mo-
mencie jej powstania, zaś jej konstrukcja pozwalała na proste dostosowanie 
do potrzeb pola walki bez potrzeby wycofywania żadnego jej komponentu 
poza pochłaniaczem. Dodatkowym plusem była ergonomia użytkowania: 
konstrukcja umożliwiała szybkie założenie, zaś specjalne „rogi” pozwalały na 
wytarcie pary z okularów bez konieczności zdejmowania maski. Prędko stała 
się ona podstawowym przyrządem ochrony przed bronią chemiczną wśród 
państw centralnych. W 1916 r. stosowały ją Niemcy, Austro-Węgry i Bułga-
ria (Jones 2007, s. 16-17). Dzięki inicjatywie w chemicznym wyścigu zbrojeń 
niemieckie wojska mogły przyjąć „drogie”, podejście, tym samym zapewnia-
jąc sobie komfortową przewagę jakości nad konkurentami za cenę większych 
kosztów produkcji. Konstrukcja pochłaniacza umożliwiała łatwą adaptację 
maski do większości zagrożeń chemicznych ze strony sprzymierzonych, co 
miało wespół z pokrewnymi maskami stać się standardem konstruowania ma-
sek gazowych w czasach powojennych.

W obliczu nowych wyzwań Nie zawsze jednak postawienie na opcję 
„drogą” oznaczało sukces, a na „tanią” porażkę. Przykładem praktycznej po-
rażki „drogiej” metody odpowiedzi na rozwój broni chemicznej było rosyj-
skie podejście do zagrożenia chemicznego. Rosyjskie wojska borykały się od 
początku wojny gazowej na froncie wschodnim z niedostatkiem wyposaże-
nia ochronnego przed bronią chemiczną. Choć pierwszy atak chlorem prze-
prowadzony przez Niemców pod Bolimowem 31 V 1915 r. zakończył się 
pyrrusowym zwycięstwem Rosjan (część obłoków zaległa nad ziemią niczyją, 
umożliwiając żołnierzom carskim podjęcie obrony), zwiększona intensywność 
ataków gazowych latem 1915 r. zbierała krwawe żniwo na froncie wschod-
nim (Supotnickij i in. 2016, s. 96-97). Choć zaprojektowana w lipcu 1915 r. 
nasączana gliceryną, potażem, urotropiną i tiosiarczanem sodu „Maska Pro-
kofiewa” (rys. 5; nazwana tak od nazwiska swojego twórcy, inżyniera N.T. 
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Prokofiewa) chroniła żołnierzy przed chlorem oraz później (częściowo) przed 
fosgenem, nie została przydzielona wojsku w wystarczających ilościach aż do 
początku 1916 r. (Figurowskij 1942, s. 36-38).

Rysunek 4. Niemieccy żołnierze noszący maski GM15, circa 1916 r.

Źródło: (Bundesarchiv, Bild 183-R52907).

 Przyczyną były problemy produkcyjne: rosyjski przemysł nie był w sta-
nie pokryć zapotrzebowania armii carskiej na środki ochrony osobistej przed 
bronią chemiczną. Symbolem niemocy rosyjskiej logistyki stał się tak zwany 

„atak umarłych”, przeprowadzony pod Osowcem 6 sierpnia 1915 r.. Załoga 
Twierdzy Osowiec, składająca się z ok. 900 żołnierzy, nie miała na wyposaże-
niu jakichkolwiek masek gazowych (nawet prowizorycznych). Potraktowani 
przez Niemców chlorem żołnierze rosyjscy byli bez szans, tracąc w trujących 
obłokach ok. 800 zabitych i rannych. Część pozostałych przy życiu zdolnych 
do walki żołnierzy, szacowana na 60 ludzi, była zmuszona przypuścić atak 
samobójczy, by zatrzymać idącą zająć zagazowane tereny niemiecką landweh-
rę (armię terytorialną). Udał im się on tylko dzięki elementowi zaskoczenia 
(Niemcy nie spodziewali się żadnego oporu) oraz przewadze psychologicznej. 
Widok poparzonych od wytworzonego w reakcji chemicznej kwasu solnego 
Rosjan kontratakujących w szyku bojowym wywołał wśród niedoszłych zdo-
bywców Osowca panikę (Czerkasow, Riabcew, Mieńkowskij 2011, s. 5-9). 
Te problemy zmusiły Rosjan do poszukiwania rozwiązań. 
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Oprócz importów tanich, brytyjskich masek pokroju „hełmu PH”,  
we wrześniu 1915 r. dowództwo rosyjskie wprowadziło do produkcji maskę 
gazową Zielińskiego-Kummanta (rys. 6). Była to innowacyjna konstrukcja: 
pierwsza na świecie gumowa maska stosowała technologię pochłaniacza za-
wierającego filtr z węgla aktywowanego, skutecznie tłumiącego większość ga-
zów bojowych poza chloropikryną (Supotnickij i in. 2016, s. 100). Rosjanie 
zatem mogli korzystać w 1916 r. najlepszym jakościowo aparatem ochrony 
osobistej przed bronią chemiczną, lecz w warunkach przemysłowych carskiej 
Rosji dostateczny poziom jej produkcji został osiągnięty dopiero w 1917 r., 
co w praktyce oznaczało, że wielu żołnierzy w tym okresie dalej nie było wy-
posażonych w maski gazowe lub przydzielono im importowane brytyjskie 
(Figurowskij 1942, s. 45-46). Postawienie na jakość nie przyniosło efektów 
pożądanych przez dowództwo naczelne armii rosyjskiej, co odzwierciedliło 
się w jej stratach. Nawet mimo wprowadzenia rewolucyjnego wynalazku, ja-
kim była maska Zieliński-Kummant, przez cały czas trwania wojny zabitych 
lub rannych od broni chemicznej zostało ok. 475 tys. rosyjskich żołnierzy 
(Prentiss 1937, s. 58). Być może tańsza, łatwiejsza w produkcji maska niż Zie-
liński-Kummant pozwoliłaby carskiemu aparatowi logistycznemu na lepsze 
dostosowanie się do nowego stylu walki.

Rysunek 5. Maska Prokofiewa.

Źródło: (Figurowskij 1942, s. 36)
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W świetle umiarkowanego powodzenia „taniej” doktryny opracowywa-
nia masek gazowych stosowanej przez siły zbrojne Imperium Brytyjskiego 
przed czerwcem 1916 r., nieoczekiwany sukces Francji w zastosowaniu tej sa-
mej doktryny może wydawać się zaskakujący. Pierwszą odpowiedzią paryskich 
inżynierów na „nową” metodę prowadzenia wojny był Tampon P (Polyvalente, 
fr. „Wszechstronny”) – wprowadzona do użytku w sierpniu maska składająca 
się z przywiązywanej do twarzy materiałem gazy nasączonej olejem rycyno-
wym, sulfanilatem sodu (C6H10NNaO5S) i octanem niklu (Ni(CH3COO)2 · 
4H2O) oraz osobno zakładanych szczelnych gogli mających chronić użytkow-
nika przed gazem łzawiącym. Tampon P, choć chronił użytkownika przed 
chlorem i w umiarkowanym stopniu przed fosgenem, nie sprawdził się w boju 
przez drastycznie niską ergonomię użytkowania. Czas zakładania maski był 
długi, zaś poprawne jej nałożenie trudne (Jones 2007, s. 17). 

Rysunek 6. Żołnierz US Army pozujący w masce Zieliński-Kummant

Źródło: (National Archives and Records Administration, 111-SC-2520).

Zastępujący ją w styczniu 1916 r. Tampon T (Tambute – od nazwiska 
twórcy, sierż. Augusta Tambute) rozwiązał część problemów z ergonomią. 
Choć dalej gogle stanowiły osobno zakładaną część maski, jej poprawne nało-
żenie nie nastręczało już trudności. Niezmienny pozostał również skład che-
miczny chroniącej żołnierza wkładki. Mimo to, zmiany te nie były wystarcza-
jące. Zakładanie dwóch osobnych elementów dalej stanowiło niedogodność, 
zaś ich wzajemne oddzielenie sprawiało, że użytkownik był narażony na ataki 
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przenikającą pod okularami chloropikryną (Jones 2007, s. 18-19). Te proble-
my z ergonomią dowództwo francuskie postanowiło zlikwidować w masce 
Tampon M (rys. 7), wydawanej żołnierzom od lutego 1916 r.. Była to pierw-
sza francuska maska jednolita, to jest z wizjerem i wkładką pochłaniającą złą-
czonymi razem. Okazało się to sukcesem – Tampon M, zamieniony prędko  
w marcu na wersję M2 (zastępującą wizjer parą celuloidowych okularów) był 
tanią maską skutecznie chroniącą użytkownika przed wszystkimi wówczas 
używanymi zabójczymi gazami, o ulepszonej w porównaniu z poprzednikami 
ergonomii użytku. Jedynym mankamentem pozostawał komfort użycia: we 
wszystkich trzech przytoczonych tu maskach żołnierz przez obecność gazy na-
sączonej chemikaliami miał trudności z oddychaniem oraz wypowiadaniem 
się (Zielonka 2016, s. 32). Powodzenie maski M2 sprawiło, że produkowana 
była i używana aż do końca I Wojny Światowej, zarówno w służbie armii 
francuskiej, jak i innych państw sprzymierzonych. Wytworzono do 11 listo-
pada 1918 prawie 29,3 milionów masek M2 (Barker 1926, s. 14), na potrzeby 
zarówno Francji jak i innych członków ententy. Maska M2 przez niewielkie 
koszty produkcji oraz względnie łatwe dostosowanie jej do nowych warunków 
pola bitwy pozostała, mimo braku pochłaniacza, regulaminowym wyposaże-
niem armii francuskiej. Sukces zastosowanej przez Francuzów metody „taniej” 
wynikał przede wszystkim z konsekwentnego ulepszania ergonomii użycia 
masek. W porównaniu z brytyjskim „hełmem P” oraz jego wariantami, ewo-
lucja francuskich środków osobistej ochrony chemicznej koncentrowała się 
wokół wszystkich aspektów funkcjonowania maski gazowej zamiast wyłącznie 
jej odporności na broń chemiczną. 

Ostatecznie Brytyjczycy również zmuszeni byli zmienić swoje podejście 
do tworzenia masek gazowych. Szybki rozwój broni chemicznej na przeło-
mie lat 1915/16 r. spowodował, że postawienie na tanią adaptację masek 
gazowych do pola walki stawało się coraz bardziej nieopłacalne, zaś palącą 
kwestią pozostawała poprawa ergonomii użytkowania. Pierwszym do tego 
krokiem była wprowadzona w marcu 1916 r. maska LBR (Large Box Respira-
tor). Była to płócienna maska wykorzystująca pochłaniacz zawierający węgiel 
aktywowany i pumeks nasączony siarczanem sodu (Na2SO4), co w brytyjskiej 
myśli konstrukcyjnej stanowiło novum. Nie spełniała jednak ona wszystkich 
potrzeb pola walki. Liczne skargi żołnierzy dotyczyły zwłaszcza rozmiaru po-
chłaniacza, utrudniającego im działanie oraz wymuszającego umieszczanie ma-
ski na plecach, co znacznie zwiększało czas jej założenia (Cook 1998, s. 14-15).  
Te problemy rozwiązała maska SBR (Small Box Respirator, rys. 8) – jed-
noczęściowa, z mniejszym pochłaniaczem, umieszczana w worku na piersi
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Rysunek 7. Żołnierz brytyjski w masce gazowej Tampon M2

Źródło: (MacPherson i in. 1923).

Rysunek 8. Brytyjski żołnierz noszący maskę SBR

Źródło: (MacPherson i in. 1923).
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żołnierza, umożliwiała łatwe dobycie jej i założenie. SBR został wprowadzony 
do użytku w lipcu 1916 r. i od tamtego czasu stał się podstawową maską gazo-
wą armii Imperium Brytyjskiego (Jones 2007, s. 31-32). Sukces SBR pokazał, 
że opracowywanie serii tanich środków osobistych ochrony chemicznej była 
na dłuższą metę nieopłacalna, jeśli nie wiązała się z tym stopniowa poprawa 
ergonomii użytkowania. Zmiana metody produkcyjnej na droższą rozwiązała 
większość problemów Londynu w kwestii ochrony przed bronią chemiczną.

PODSUMOWANIE

Mimo kompletnego zignorowania zagrożenia chemicznego przez do-
wództwo sprzymierzonych przed 22 kwietnia 1915 r., przystosowanie się, 
zarówno doktrynalne, jak i materialne, okazało się kluczowe dla bezpośred-
niego zniwelowania przewagi niemieckiej w obszarze wojny chemicznej.  
Ta polowa adaptacja pozwoliła entencie na doraźne zminimalizowanie strat 
własnych oraz rozpoczęcie własnego programu chemicznego, w tym opracowa-
nie środków ochrony osobistej. Następujący po Ypres okres trwający od kwiet-
nia 1915 do lipca 1916 r. był strategicznie decydujący w obliczu chemicznego 
wyścigu zbrojeń. Strony konfliktu musiały zmierzyć się nie tylko z własnymi 
ograniczeniami technologicznymi i przemysłowymi, ale również z potencjal-
ną przewagą wroga. Nie wszystkie sposoby jednak były całkowicie skuteczne. 
Metoda „tania” zastosowana przez Brytyjczyków opóźniła ich proces adapta-
cji do warunków wojny chemicznej, zaś Rosjanie nie zdołali w pełni zapew-
nić swoim wojskom dostatecznej ochrony przed gazami bojowymi państw 
centralnych, osiągając tylko częściowy sukces. Pomijając przypadek rosyjski,  
w ostatecznym rozrachunku rozwój masek gazowych jest przykładem sprawnej 
adaptacji technologicznej stron konfliktu do nowych warunków pola walki. 
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GAS MASK DEVELOPMENT BETWEEN  
THE APRIL 1915 AND JULY 1916 AS AN EXAMPLE  
OF EFFICIENT TECHNOLOGICAL ADAPTATION  

IN WARTIME CONDITIONS

Summary: This article aims to analyse the development of personal chemical 
defence tools taking place between the April 1915 and July 1916, and to deter-
mine whether or not was it an example of efficient technological adaptation in 
wartime conditions. Gas mask development is somewhat glossed over in most 
studies regarding the history of World War I chemical warfare, despite being 
the basis of the militaries’ protection against the toxins utilised by both sides 
of the conflict. This text discusses this process to determine if it was indeed 
an efficient one – regarded separately as an ad hoc development and strategic 
response. In the former case, the response of the Entente to the first chemical 
attacks will be analysed. In the latter, the gas mask development of the major 
conflicting powers in the specified time period.

Keywords: Gas masks, chemical weaponry, World War I, technological 
adaptation
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UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY  
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

HISTORIA POWSTANIA ZOFIÓWKI  
W PRACACH UKRAIŃSKICH BADACZY

Streszczenie: W artykule przenalizowano osobliwości badań ukraińskich 
naukowców, poświęconych historii powstania Zofiówki. Szczególną uwagę  
w artykule poświęcono monografii Park dendrologiczny „Zofiówka” pod redak-
cją Ivana Kosenki, która w końcu XX wieku stała nowym krokiem w przeba-
daniu historii powstania słynnego ogrodu. Celem artykułu jest analiza prac 
ukraińskich badaczy, poświęconych historii powstania Zofiówki. Teza główna 
w pracy brzmi tak: w pracach ukraińskich naukowców w XX wieku aktywizują 
się badania, poświęcone rozróżnieniu literackiej fikcji o Zofiówce oraz praw-
dziwych historycznych faktów.  

Słowa kluczowe: ogród, Zofiówka, legenda, mit, architekt, flora, fauna.

WSTĘP

Ogród Zofiówka powstał jako symbol miłości, więc wszystkie utwory, 
poświęcone temu parkowi, jego opisy i wiersze o jego pięknie będą powią-
zane z Zofią i Szczęsnym Potockimi. Historia ich życia i miłości ma swoją 
kontynuację i została utrwalona w pięknym ogrodzie: „Położona na dalekich 
kresach dawnej Rzeczypospolitej Zofiówka, zawdzięcza swe powstanie słynnej 
parze, którą tworzyli Stanisław Szczęsny Potocki i jego metresa, a następnie 
żona – Zofia Glavani-Wittowa, znana na europejskich salonach jako Piękna 
Bitynka” (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 38). Celem artykułu jest analiza prac 
ukraińskich badaczy, poświęconych historii powstania Zofiówki.
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POWSTANIE ZOFIÓWKI

Historia znajomości Zofii z jej przyszłym mężem, hrabią Stanisławem 
Potockim, jest dość niezwykła: 

Szczęsny Potocki spotkał Zofię po raz pierwszy w 1791 r. w Jassach, 
dokąd przybył, by uczestniczyć w pertraktacjach targowiczan z Rosja-
nami. Zofia przebywała tam natomiast ze względu na łączący ją in-
tymny związek z rosyjskim feldmarszałkiem i faworytem cesarzowej 
Katarzyny, Grigorijem Potiomkinem. Potocki szybko zaczął roman-
sować z Zofią, a już latem następnego roku sprowadził ją do Tulczyna 
(Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 40).

Ogród Zofiówka był hojnym darem zakochanego hrabiego dla swojej 
żony, był to prezent, o którym Zofia od dawna marzyła i na który czekała 
od czasu swej wizyty w ogrodzie w ogrodzie Arkadii: „Niewątpliwym impul-
sem do marzeń o własnym ogrodzie stała się dla Zofii wizyta w lipcu 1795 r. 
w Arkadii Heleny Radziwiłłowej, gdzie zatrzymała się w drodze powrotnej 
na Ukrainę z Hamburga, w którym spędziła z Potockim dwa lata” (Brzezow-
ski, Jagiełło 2015, s. 40).

Podziw Zofii dla pięknego ogrodu Arkadii jest głównym wątkiem  
w liście do hrabiego Potockiego, w którym Zofia nie tylko wyraża swoje uczu-
cia, a także pisze o nadziejach na posiadanie ziemi na Krymie i założeniu tam 
podobnego ogrodu: 

Trudno o coś piękniejszego i bardziej romantycznego. Znasz Arka-
dię, ale widziałeś ją przed dziesięciu laty. Pojmujesz, ile mogą urosnąć  
w ciągu dziesięciu lat młode drzewa i łatwo możesz sobie wyobrazić, 
jakie niezliczone inwestycje poczyniono od tego czasu dla upiększe-
nia owego miejsca. […] do szaleństwa jestem w tej wsi zakochana; 
nie masz żadnego gatunku kwiatów ani roślin egzotycznych, których 
by się tu nie znalazło; spacerując ogrodami Arkadii, miałam uczucie,  
że w pełni lata przeżywam wiosnę. Plantacje są świetnie prowadzone 
a każde drzewo zdaje się mówić: „dobrze mi tutaj!”. Arkadia bardzo 
mi przypomina Krym; czy wiesz, że w tym kraju, przy twoich środ-
kach można by mieć w ciągu dwóch lat taką samą, a nawet piękniejszą 
Arkadię, gdyż tam nie potrzeba by sztucznego przesadzania? Prawda, 
mon bon ami, że będziemy mieli wieś na Krymie? (Brzezowski, Jagieł-
ło 2015, s. 40-41). 

Hrabia Potocki nie kupił ziemi na Krymie, ale dla swojej żony doko-
nał cudu i jednocześnie, co mu często zarzucają – marnotrawstwa. Ogród 
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Zofiówka stał się na zawsze monumentalnym symbolem miłości Szczęsnego 
Potockiego do swej ukochanej żony.

Szczęsny Potocki bardzo poważnie i odpowiedzialnie potraktował budo-
wę ogrodu Zofiówki. Wbrew legendom o tym, że hrabia do ostatniej chwili 
nie mówił żonę o ogrodzie, przygotowując dla niej niespodziankę okazało 
się, że w rzeczywistości Zofia brała czynny udział w inspirowaniu stworzenia 
ogrodu, wyrażała swoje myśli i dawała ciekawe pomysły. Pomysł o lokalizacji 
ogrodu pojawił się od źródła, którym opiekowała się Zofia: 

Na przyszły ogród wybrano położony nieopodal Humania jar rzeczki 
Kamionki i przylegający do niego teren. Potocki mógł znać to miejsce 
ze swych łowieckich eskapad. Celem jednej z wypraw, w której brała 
udział także Zofia, było znane od dawna źródło, w którym mieszkańcy 
Humania zaopatrywali się w wodę, znajdujące się na skraju wąwozu. 
W 1796 r. poprowadzono wygodną drogę prowadzącą do źródła, którą 
Zofia ozdobiła klombami i rabatami kwiatowymi, co dało początek 
kompozycji ogrodowej (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 41). 

Imię Metzla jest ściśle związane z ogrodem Zofiówka. Był on głównym 
projektantem i architektem ogrodu: „Wykonawcą owej drogi, a potem także 
autorem całego założenia ogrodowego był, związany z tylczyńskiem dworem, 
kapitan Ludwik Metzel, oficer artylerii pozostający do 1793 r. w służbie Rze-
czypospolitej” (Łojek 1972, s. 217-218; Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 41).

Należy zauważyć, że Ludwik Metzel czuł się odpowiedzialny za prace 
nad Zofiówką. Odwiedzał inne ogrody, szukając ciekawych rozwiązań dla 
swego nowego projektu: 

Pomysłów dla nowego ogrodu próbował także szukać w okolicy.  
W liście do Potockiej z11 maja 1798 r., już w trakcie realizacji prac 
w Zofiówce, pisał: Rozporządzenia, które miałem zaszczyt otrzymać, 
nie zastały mnie na miejscu, ponieważ jeździłem do Białej Cerkwi, by 
obejrzeć uroki Aleksandrii z zamiarem powtórzenia ich w Zofiówce, 
gdyby na to zasługiwały. Okazały się jednak nie do przyjęcia (Wójcicki 
1856, s. 149-154; Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 41).

Budowa Zofiówki wymagała wiele wiedzy i talentu. Pod czas projekto-
wania i budowania ogrodu Metzel wykorzystał swoją wiedzę z zakresu hydrau-
liki przy tworzeniu dwóch stawów, można więc śmiało powiedzieć, że ogród 
Zofiówka jest ucieleśnieniem ludzkiej myśli i wyobraźni: 
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Zadanie, które zostało postawione przed Metzellem, zrealizował on 
wciągu dziewięciu lat. Polegało ono w dużej części na zmianie ukształ-
towania terenu, co wiązało się z przemieszczeniem olbrzymich mas 
ziemi oraz potężnych bloków kamiennych, które potrzebne były do 
stworzenia rumowisk skalnych i grot. Z kamiennymi kompozycja-mi 
współgrał przemyślny system wodny, przy tworzeniu, którego Metzell 
wykazał się nie tylko wrażliwością plastyczną, ale także perfekcyjną wie-
dzą z zakresu hydrauliki. Niezbyt wielka ilość wody, jaką dostarczała 
Kamionka, musiała zostać odpowiednio skumulowana, aby zapewnić 
właściwe działanie wodnych atrakcji (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 42). 

Gloryfikując geniusz architekta Zofiówki, nie powinniśmy zapominać, 
że ten ogród zbudowali również zwykli chłopi, których było wielu, i którzy 
dużo sił włożyli w jego powstanie: „Przy tych pracach zatrudniano wciągu 
jednego dnia nawet do tysiąca chłopów” (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 42). 

Ludwik Metzel zdobył światową sławę dzięki swojej pracy nad ogrodem, 
a jego imię zostało uwiecznione wraz z nim, dla przykładu praca bezimien-
nych chłopów pozostała niezauważona przez większość badaczy, znawców 
 i pieśniarzy ogrodu. Tylko pamięć narodu, sztuka ludowa, tworząca legen-
dy o tym niezwykłym ogrodzie, nie ominęła pracy chłopów, którzy czasami 
własnym życiem płacili za budowę Zofiówki. W literaturze naukowej nie ma 
wiarygodnych danych o istnieniu Kamienia Śmierci w Zofiówce, chociaż wie 
o nim każdy mieszkaniec Humania i okolicznych gmin, a przewodnicy opo-
wiadają i piszą o tym prawie we wszystkich opisach Zofiówki: 

Еще одна легенда, не такая, правда, романтичная, утверждает, 
что плоская каменная глыба возле Нижнего паркового пруда 
называется камнем Смерти за то, что при строительстве «Софи-
евки» она сорвалась и накрыла большую группу крестьян. Мол, 
их кости и сейчас лежат под ней […] (NET 2021a)1.

Огромный гранитный валун, наполовину выступающий из 
воды на противоположном берегу Нижнего пруда – Камень 
смерти. Существует легенда, будто бы сотни крепостных поги-
бли под сорвавшейся скалой, которую они втаскивали на гору 
(NET 2021b)2.

1 „Inna legenda, choć nie tak romantyczna, głosi, że płaski głaz w pobliżu Stawu Parkowego 
Dolnego nazywany jest Kamieniem Śmierci, ponieważ podczas budowy Zofiówki on spadł  
i pokrył dużą grupę chłopów. Uważają, że ich kości wciąż leżą pod nim [...]”.
2 „Ogromny granitowy głaz, do połowy wystający z wody na przeciwległym brzegu Dolnego 
Stawu – Kamień Śmierci. Istnieje legenda, że setki chłopów zginęło pod odpadniętą skałą, 
którą wciągnęli na górę”.
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Одна из достопримечательностей дендропарка «Софиевка» – 
Камень смерти. Существует много легенд, связанных с ним. 
Одна из них говорит, что при обустройстве парка этот камень 
крепостные притащили издалека. Граф спросил свою Софью 

– где она хочет разместить эту глыбу – она сказала, чтобы ее 
подняли на самый верх скалы. Когда рабочие из последних сил 
подняли камень на самый верх – он сорвался и рухнул в воду, 
на своем пути давя людей. Граф сказал: «Сам Бог велел этому 
камню занять свое место». Именно поэтому народ и окрестил 
этот камень Каменем смерти. Камень смерти располагается  
в водах Нижнего пруда (NET 2021c)3.

BADANIA PROFESORA HRYHORIJA HRABANA

Wielu uczonych badało historię Zofiówki. Jednym z pierwszych był Hry-
horij Hraban, który analizował historię Zofiówki, korzystając z wiarygodnych 
danych archiwalnych.

Profesor Ivan Kosenko w swoim artykule „Retrospektywny przegląd 
dziejów założenia, budowy i utrzymania „Zofiówki” przytacza list ukraińskie-
go historyka Hryhorija Hrabana, który podkreśla potrzebę ustalenia popraw-
nych, oryginalnych nazw różnych obiektów ogrodu Zofiówki: 

„[…] Щоб покласти край плутанині, напевне треба було  
б на науковій раді дендропарку проблему цю обміркувати  
і встановити назви первісні […]” (Kosenko 2013)4.

Ivan Kosenko pisze, że potrzeba usystematyzowania informacji o ogro-
dzie Zofiówka, przebadania jego pochodzenia i historii doprowadziła do po-
wstania zespołu autorów-naukowców, którego efektem było napisanie zbioro-
wej monografii, stworzonej na podstawie wiarygodnych danych archiwalnych, 

3 „Jednym z zabytków ogrodu Zofióka jest Kamień Śmierci. Z nim wiąże się wiele legend. 
Jedna z nich mówi, że chłopy przynieśli ten kamień z daleka, urządzając park. Hrabia zapytał 
swoją Zofię – gdzie ona chce umieścić ten głaz – powiedziała, że on ma zostać podniesiony na 
sam szczyt klifu. Kiedy chłopy z ostatnią siłą podnieśli kamień na samą górę, on spadł i wpadł 
do wody, miażdżąc po drodze ludzi. Hrabia powiedział: „Sam Bóg kazał temu kamieniowi 
zająć jego miejsce”. Dlatego ludzie ochrzcili ten kamień Kamieniem Śmierci. Kamień śmierci 
znajduje się w wodach Dolnego Stawu. Według innych legend uosabia on wyspę Lesbos lub 
statek z Feakami, których ukarał Posejdon za decyzję o pomocy Odyseuszowi. Według innej 
legendy kamień ten to wyspa Asteris, na której zalotnicy Penelopy (żony Odyseusza) napadli 
na Telemacha, syna Odyseusza, który wypłynął z Itaki w poszukiwaniu ojca. W każdej z tych 
legend jest smutny romantyzm, który poczujesz, odwiedzając to miejsce w Zofiówce”.
4 „[…] Aby położyć kres zamieszaniu, należałoby prawdopodobnie rozważyć ten problem na 
radzie naukowej ogrodu dendrologicznego i ustalić nazwy oryginalni”.
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a także innych cennych źródeł naukowych, w tym znanej pracy Teodora 
Temeri (1846, s. 63), poematu „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego, pracy 
francuskiego hrabiego Ogusta de Lagarda (1824), utworu księcia I.M. Dolgo-
rukyjego (1870), almanachu Sylwestra Grozy „Opis Zofiówki” (Groza 1843, 
s. 225-240). 

HISTORIA ZOFIÓWKI W MONOGRAFII 
DENDROLOGICZNY PARK ZOFIÓWKA

Monografia została opublikowana w 1990 roku i stała się dziełem na-
ukowym, które znacznie rozszerzyło wiedzę naukową o ogrodzie Zofiówka, 
reprodukowaną na podstawie danych archiwalnych: 

Нами було створено авторський колектив в складі І. С. Косенка, 
Г. Ю. Храбана, В. В. Мітіна, В. Ф. Гарбуза, який поставив за 
мету видати монографічну роботу щодо історії створення і роз-
витку парку «Софіївка» з початку його будівництва і до кінця 
1980-х років, включаючи період реставрації після стихійного 
лиха, що сталося в ніч з 3-го на 4-те квітня 1980 року. Моногра-
фія (Kosenko, Chraban 1990) вийшла в світ російською мовою  
у 1990 році (Kosenko 2013, s. 24)5.

Monografia Kosenko jest bardzo ciekawą, wszechstronną pracą nauko-
wą, opisującą historię ogrodu, analizującą dokumenty archiwalne i literaturę 
naukową na temat Zofiówki. Spis treści monografii składa się z 5 rozdziałów 
i wstępu. Najbardziej interesujące są dwa pierwsze rozdziały monografii – Do-
kumenty archiwalne i literatura o Zofiówce oraz Historia założenia i budowy 
parku. Trzeci rozdział Trasą wycieczki to opis najsłynniejszych obiektów Zo-
fiówki, w którym pojawiają się opisy tego, co, co przeciętny odwiedzający 
ogród widzi podczas trasy wycieczki. Rozdział ten charakteryzuje się stałymi 
odniesieniami do źródeł archiwalnych i odwołaniem do greckiej i łacińskiej,  
a ścisłość naukowa, aktualność oraz brak domysłów i fikcji czynią go wyjątko-
wym i wartościowym dla każdego badacza ogrodu Zofiówka.

W czwartym i piątym rozdziale – Świat roślin Zofiówki i Świat zwierząt 
dendroparku znajdują się szczegółowe opisy flory i fauny Zofiówki. Opisywane 

5 „Stworzyliśmy zespół autorski w składzie I. Kosenko, G. Chrabana, V. Mitina, V. Garbuza, 
którego celem było wydanie monografii o historii powstania i rozwoju parku Zofiówka od 
początku jego budowy do końca lat 80-tych, w tym okresu odbudowy po klęsce żywiołowej, 
która wydarzyła się w nocy z 3 na 4 kwietnia 1980 r. Monografia została wydana w języku 
rosyjskim w 1990 r.”.
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są wszystkie gatunki roślin i zwierząt w ogrodzie. Te dwa rozdziały mogą zain-
teresować naukowców badających faunę i florę Zofiówki, ale także zwykłych 
ludzi ciekawych tej problematyki. Przystępny, przejrzysty i łatwy sposób pre-
zentowania informacji sprawia, że są one interesujące dla szerokiego grona 
czytelników.

W rozdziale monografii Dokumenty archiwalne i literatura o Zofiówce, któ-
rego autorem był Hryhorij Hraban, zaznaczono, że dużej liczbie artykułów na-
ukowych i opisów Zofiówki towarzyszyło, niestety, zamieszanie faktów i nazw: 

Во второй половине прошлого столетия о «Царицыном саде» 
(так с 1836 г. стали называть «Софиевку», хотя и ее прежнее 
название не забывалось) с каждым годом на разных языках, 
а в основном на русском и польском, возрастал поток очерков, 
статей, заметок и воспоминаний в журналах, газетах, сборни-
ках, энциклопедических и географических словарях. Авторы 
заимствовали друг у друга многочисленные ошибочные сведе-
ния о начальном периоде строительства парка, з ведомственной 
подчиненности его изъятия у Александра Потоцкого, о датах 
сооружения объектов парка и их названиях. Зодчий Л. Метцель 
из талантливого польского военного инженера превратился  
в бельгийца и управляющего несметными имениями Станисла-
ва Щенсного Потоцкого (Kosenko, Chraban 1990, s. 17)6.

Analiza źródeł archiwalnych w pierwszym rozdziale monografii pozwala 
autorowi zaprzeczyć istnienie mitycznego architekta Zofiówki – chłopa Za-
remby, którego wizerunek był aktywnie wykorzystywany przez badaczy i pisa-
rzy okresu sowieckiego (być może ze względu na „literaturę klasową” pisarzy 
musiały uczynić głównym twórcom Zofiówki którego autorem był biednego 
chłopa).

W analizowanym fragmencie autor uzasadnia również datę uroczystego 
otwarcia Zofiówki, wskazując poprawną datę, nie 1800, a 1801 rok: 

Также, противоположность широко распространённому мне-
нию, торжественное открытие парка не могло состоятся  
в 1800 году, поскольку еще 30 мая 1801 года Метцель писал 

6 „W drugiej połowie ubiegłego stulecia o „Carycynem ogrodzie” (tak zaczęto nazywać „Zo-
fiówką” od 1836 r., choć jej dawna nazwa nie została zapomniana) co roku w różnych językach, 
głównie po rosyjsku i polsku, rósł strumień esejów, artykułów, notatek i wspomnień w czasopi-
smach, gazetach, kolekcjach, encyklopediach i słownikach geograficznych. Autorzy zapożyczyli 
jeden w innego liczne błędne informacje o początkowym okresie budowy parku, o podpo-
rządkowaniu jego odebrania w Aleksandra Potockiego, o datach budowy obiektów parku i ich 
nazwach. Architekt L. Metzel z utalentowanego polskiego inżyniera wojskowego przekształcił 
się w Belga i kierującego niezliczonymi posiadłościami Stanisława Szczęsnego Potockiego”.
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Потоцкому, что окончание строительства полотины Верх-
него Пруда и грота Фетиды намечается лишь на конец июля 
1801 года (CDІAK Ukraїni 2021a, s. 12-13). Понятно, что толь-
ко при полностью законченной работе по сооружению водной 
системы парка можно было провести его торжественное от-
крытие (Kosenko, Chraban 1990, s. 18)7.

Hrabia Aleksandr Potocki, który był ostatnim właścicielem Zofiówki 
wśród rodu Potockich. Utracił ją na skutek rzekomego „udziału w powstaniu 
polskim 1830-1831”, jak podają oficjalne źródła cytowane przez Hryhorija 
Hrabana (a mianowicie, według prof. Kosenko, on był autorem części zbioro-
wej monografii o historii Zofiówskiego ogrodu): 

По указу Николая І от 22 марта 1831 года «недвижимые име-
ния мятежников в западных губерниях» (то есть учасников 
польского восстания 1830-1831 года) подлежали конфискации  
«в казну для приращения инвалидного капитала». Однако ука-
зом од 10 мая 1831 г. имение А. Потоцкого подлежало секве-
стру, то есть до особого распоряжения прекращалось право по-
мещика распоряжаться своим имением (CDІAK Ukraїni 2021b, 
59, s. 10). Киевское губернское правление о секвестре объявило 
10 августа 1831 г. (CDІAK Ukraїni 2021b, 25, s. 183). Уполномо-
ченный А. Потоцкого Викентий Расевич продолжал управлять 
имение от имени губернских властей до 13 мая 1832 г. до наз-
начения нового управляющего – гвардии капитана Маркевича. 
Лишь 21 октября 1832 г. Николай І повелел «имение гр. По-
тоцкого оставить конфискованным» (CDІAK Ukraїni 2021b, 59, 
s. 192-193). Оно перешло, согласно вышеупомянутому указу,  
от 10 мая 1831 г., в ведение Киевской казенной палаты. «Со-
фиевка», составлявшая неотъемлемую часть имения А. Пото-
цкого, тоже перешла в ведения палаты, то есть министерства 
финансов (Kosenko, Chraban 1990, s. 19).

ZAKOŃCZENIE

W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, że historia 
powstania ogrodu Zofiówka w pracach ukraińskich badaczy została szczegó-
łowo omówiona. Choć, niestety, fakty historyczne czasem w takich pracach 

7 „Również, wbrew obiegowym opiniom, uroczyste otwarcie parku nie mogło nastąpić  
w 1800 r., gdyż 30 maja 1801 r. Metzel napisał do Potockiego, że zakończenie budowy płótna 
Stawu Górnego i groty Tetydy zaplanowano dopiero na koniec lipca 1801r. Oczywiste jest, że 
dopiero po w pełni zakończonych pracach nad budową systemu wodnego parku można było 
przeprowadzić jego uroczyste otwarcie”.
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są łączone z mitami i legendami, wydawanymi za fakty. Takie zamieszanie 
powoduje poważne błędy w historii powstania ogrodu. Analizowana mono-
grafia Park dendrologiczny „Zofiówka” pod redakcją Ivana Kosenki, w przygo-
towaniu której wzięli udział także ukraińscy badacze Zofiówki jak H. Hraban,  
V. Mitin, V. Garbuz, jest poważnym wydarzeniem w obszarze badań nad hi-
storią powstania ogrodu. Monografia ta jest udaną próbą oddzielenia prawdy 
od mitów i legend. Jak pokazały przeprowadzone badania, książka pozwala 
nie tylko zrozumieć, jak w rzeczywistości powstawała Zofiówka, ale również 
prześledzić, W jaki sposób pojawiały się mity, powiązane z jej powstaniem  
i jak zaczęły ukazywać prawdę historyczną.
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THE HISTORY OF THE CREATION OF ZOFIÓWKA  
IN THE WORKS OF UKRAINIAN RESEARCHERS

Summary: The article analyzes the peculiarities of research by Ukrainian 
scientists devoted to the history of Zofiówka. Particular attention in the article 
was given to the monograph Dendrological Park "Zofiówka" edited by Ivan 
Kosenka, which at the end of the 20th century was a new step in researching 
the history of the creation of the famous garden. The aim of the article is to 
analyze the works of Ukrainian researchers devoted to the history of Zofiówka. 
The main thesis of the work is as follows: in the works of Ukrainian scientists 
in the 20th century, research is activated, devoted to the distinction of literary 
fiction about Zofiówka and real historical facts.

Keywords: garden, Zofiówka, legend, myth, architect, flora, fauna
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II W LUBLINIE

ZNACZENIE PRZYWILEJU 
KOSZYCKIEGO DLA POLSKIEJ 

TRADYCJI PRAWNO-USTROJOWEJ

Streszczenie: W pracy przedstawiono, w jaki sposób przywilej koszycki wpły-
nął na polską tradycję ustanawiania przywilejów szlacheckich. Analizie podda-
na została ówczesna sytuacja polityczna i okoliczności, które były decydującym 
czynnikiem stanowiącym o nadaniu pierwszego tak doniosłego w skutkach 
przywileju szlacheckiego w Polsce. Szczegółowo zostało opisane objęcie tro-
nu królewskiego przez Ludwika Węgierskiego, w następstwie po Kazimierzu 
Wielkim. W celu pełniejszego zrozumienia oddziaływania na polską tradycję 
przywilejową tego doniosłego aktu praca zawiera również rozważania na temat 
jego wpływu na poszczególne przywileje nadawane na przestrzeni kolejnych 
lat – po 1374 roku. 

Słowa kluczowe: przywilej koszycki, historia prawa, polska tradycja przywi-
lejowa, prawo

WPROWADZENIE

Nadanie przywileju koszyckiego 17 września 1374 roku na rzecz pol-
skiej szlachty przez Ludwika Węgierskiego w zamian za uznanie praw do pol-
skiego tronu jednej z jego córek niewątpliwie można uznać za wydarzenie, 
które trwale zmieniło bieg historii zarówno dla Polski jak i Węgier. Kiedy 
w 1320 roku Elżbieta Łokietkówna wyszła za mąż za Karola Roberta, pierw-
szego reprezentanta dynastii Andegawenów na węgierskim tronie nikt nie 
spodziewał się, że po upływie kilkudziesięciu lat dynastia ta obejmie swoim 
panowaniem ziemie polskie. Andegawenowie od samego początku jawili się 
jako potęga rozbijając oligarchię magnacką i jednocząc państwo węgierskie co 
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pozwoliło im wzmocnić władzę centralną. Na uwagę zasługuje fakt, że kultu-
ra dynastii Andegawenów posiadała wiele francuskich cech, do tego stopnia,  
że na dworze królewskim prym wiódł język francuski. Wynikało to z faktu,  
że Andegawenowie byli dynastią pochodzącą właśnie z Francji. Ma to znacze-
nie w kontekście wzorców jakie czerpano z dworu francuskiego, który stał się 
prototypem dla dworu węgierskiego. 

W zakresie polityki zagranicznej Karol Robert zanotował krótki epizod, 
podczas którego swoim uznaniem obdarzył Habsburgów i to oni cieszyli się 
jego poparciem, jednakże niedługo potem postanowił zawrzeć przyjazne sto-
sunki na dobre z Czechami i Polską. Elżbieta Łokietkówna będąca trzecią 
żoną Karola Roberta, a także siostra ostatniego króla Polski z dynastii Pia-
stów – Kazimierza Wielkiego wydała na świat Ludwika co jak okaże się już we 
wspomnianym roku 1374 będzie miało niebagatelne znaczenie dla dalszych 
losów Królestwa Polskiego. Należy podkreślić, że przyjazne stosunki Polski 
i Węgier nie opierały się jedynie na mariażu Karola Roberta i Elżbiety. Król 
Węgier opowiedział się po stronie Polski w konflikcie z zakonem krzyżackim, 
a także z Litwinami i Tatarami. Wbrew temu co mogłoby się wydawać, je-
dynym powodem udzielenia tego poparcia nie było małżeństwo z Elżbietą,  
a ówczesna sytuacja międzynarodowa i chęć osłabienia Czech. Pełnił również 
rolę pośrednika na zjeździe w Wyszogrodzie między królem polskim a cze-
skim. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam po raz pierwszy pod dyskusję 
poddano kwestię praw do polskiego tronu, którą rozwiązano już w 1339 roku 
(Felczak 1983, s. 56-65). 

Według Wacława Felczaka unia Polski z Węgrami w roku 1370 stała 
się jedną z przyczyn, dzięki której naddunajska monarchia uzyskała w tam-
tym czasie status mocarstwa. B. Homan zaś pokusił się nawet o stwierdzenie,  
że w XIV w. Królestwo Węgierskie dorównało swoją potęgą Cesarstwu Nie-
miecko – Rzymskiemu i Królestwu Francuskiemu. Wydaje się jednak, że było 
to stwierdzenie niekoniecznie trafne, gdyż fakt, że unia ta przetrwała tylko 
12 lat daje podstawy do wnioskowania, że między oboma państwami nie ist-
niała na tyle silna relacja, która pozwoliłaby, aby sojusz ten przetrwał dłużej. 
Wynikało to w dużej mierze z ekspansywnych dążeń, które były rozbieżne  
w przypadku Węgier kierujących się na Bałkany i Polski zmierzającej nad 
Bałtyk. Kwestią sporną pozostawało też miejsce głównego ośrodka miejskie-
go. Spierano się, czy powinien być nim Kraków, czy Buda. Unia dobiegła 
końca wraz ze śmiercią Ludwika w 1382 roku, kiedy to tron na Węgrzech 
objęła Maria, zaś królową Polski została Jadwiga. W rozważaniach nad genezą 
przywileju koszyckiego nie można pominąć postaci, której przyszło odegrać 
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główną rolę, jeśli chodzi w ogóle o powstanie przywileju. Mam tu oczywiście 
na myśli królową Jadwigę, która jako córka Ludwika Węgierskiego w wyniku 
nadania przywileju otrzymała polską koronę. 

Anna Klubówna w swojej książce dotyczącej Polski za czasów panowania 
Jadwigi Andegaweńskiej przybliżyła dość szczegółowo sylwetkę tej niewątpli-
wie bardzo ciekawej osobistości, której przyszło wieść prym na czternasto-
wiecznym polskim dworze. Warto wspomnieć, że prawdopodobnie przyszła 
na świat w tym samym roku, w którym Ludwik wydał przywilej koszycki 
dla polskiej szlachty. Miała pół roku, kiedy to pojawił się pierwszy kandydat 
na jej męża. Był to Wilhelm Habsburg, najstarszy syn księcia austriackiego 
Leopolda Habsburga. Jak się jednak później okazało ostatecznie nie został jej 
mężem, gdyż plany te pokrzyżował mariaż Jadwigi z Władysławem Jagiełłą. 
Między dziećmi jakimi wtedy jeszcze byli zarówno czteroletnia Jadwiga jak 
i o cztery lata od niej starszy Wilhelm odbyła się nawet ceremonia zaręczyn, 
która postrzegana była jako charakter swego rodzaju sformalizowanego ślubu 
między dziećmi zwana sponsalia de futuro. 

Mimo poparcia księcia opolskiego Władysława Opolczyka dla kandy-
datury Wilhelma Habsburga na męża przyszłej królowej Polski zaręczyny zo-
stały zerwane zgodnie z zamiarami panów krakowskich, którzy małżeństwem 
Jadwigi z dużo starszym księciem litewskim Jagiełłą chcieli na trwałe zwią-
zać Polskę z Litwą. Tym samym 14 sierpnia 1385 roku zawarty został układ  
w Krewie, która zobowiązywała Władysława do przyjęcia chrześcijaństwa, 
uwolnienia polskich jeńców na Litwie, a także zapłacenia Wilhelmowi od-
szkodowania za zerwane zaręczyny. Jagiełło przyłączył także do Królestwa Pol-
skiego swoje ziemie litewskie i ruskie. Mimo, że życiorys Jadwigi nie należał 
do beztroskich, odznaczała się ona swoją szlachetnością, pokorą i łagodnością. 
Ufundowała wiele kościołów, a na koniec życia swój majątek przeznaczyła 
na kolejny szczytny cel – na rzecz Akademii Krakowskiej. Rektor Akademii 

– Stanisław ze Skalbmierza podczas jej pogrzebu tak powiedział o Jadwidze: 
„Królowa była ozdobą kleru, rosą dla biednego, kolumną Kościoła, łaskawo-
ścią dla dostojników, czułą opiekunką obywateli, matką biednych, ucieczką 
nędzarzy, obrończynią sierot, kotwicą słabych, opiekunką wszystkich podda-
nych” (Klubówna 1971, s. 21). Zmarła w niedługim czasie po porodzie latem 
roku 1399, prawdopodobnie na gorączkę połogową. 
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WPŁYW USTANOWIENIA PRZYWILEJU KOSZYCKIEGO 
NA ROZWÓJ PRZYWILEJÓW SZLACHECKICH

Analizując sytuację polityczną w Królestwie Polskim tamtego okresu 
należy zwrócić uwagę, że objęcie tronu po Kazimierzu Wielkim przez Lu-
dwika Węgierskiego nie przeszło bez echa. Piastowie kujawscy i mazowiec-
cy roszczący sobie pretensje do tronu stanowili część opozycji wobec rodu 
Andegawenów. Ponadto średnia szlachta i niektóre miasta wielkopolskie tak-
że protestowały ze względu na obawy przed atakiem feudałów niemieckich. 
Zdzisław Kaczmarzyk wspomina nawet o incydencie, w który zamieszana 
była opozycja zgromadzona wokół Kaźka słupskiego. Ponoć jeden z jego po-
pleczników, a konkretniej podkanclerzy Królestwa Janko z Czarnkowa podjął 
próbę wykradnięcia insygniów królewskich z grobu Kazimierza Wielkiego za 
co skazany został zresztą na banicję. Insygnia królewskie miały oczywiście być 
przeznaczone dla Kaźka (Kaczmarczyk 1964, s. 558-559). Ludwikowi nie 
pozostało więc nic innego jak współpraca z dawnymi doradcami Kazimierza 
Wielkiego, do których należeli m.in. Kurozwęccy, Jaśko Kmita, a z terenów 
Wielkopolski – Sędziwój z Szubina z rodu Pałuków. Należy wspomnieć słowo 
o polityce zagranicznej Ludwika, która niestety nie sprzyjała odzyskaniu utra-
conych ziem polskich. 

Już w roku 1372 w wyniku porozumienia z cesarzem Karolem IV zrzekł 
się pretensji do odzyskania Śląska, podobnie uczyniono z Pomorzem Zachod-
nim, które straciło na znaczeniu w wyniku eliminacji Kaźka słupskiego. Spory 
wewnętrzne, których nie brakowało również stanowiły niemałe zagrożenie 
dla Królestwa Polskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że król sprawując władzę 
nie przebywał w Polsce co tylko zwiększało ryzyko wewnętrznych podziałów. 
Jego zastępczynią pozostawała matka – Elżbieta Łokietkówna. Zdzisław Kacz-
marzyk wspomina, że podczas jej pobytu w Krakowie w 1376 roku w wyniku 
buntów doszło do mordu wielu Węgrów, którzy towarzyszyli jej na dworze. 
Fakt ten podkreśla tylko, że tak jak już wcześniej wspominałam przejęcie wła-
dzy w Polsce przez ród Andegawenów nie należało do prostych przedsięwzięć. 
W przeciwieństwie do biernej polityki zagranicznej względem zachodnich są-
siadów Ludwik Węgierski wraz ze swoimi zwolennikami z Małopolski zorien-
towany był na ekspansję na wschód. W 1372 roku pieczę nad Rusią Halicką 
powierzył Władysławowi Opolczykowi. Poczynania te przerwała interwen-
cja książąt litewskich w 1376 roku. Ukierunkowanie na wschód miało słu-
żyć nawiązaniu przyjaznych stosunków Rusi z Węgrami kosztem osłabienia 
związków z Polską. W celu unieszkodliwienia Litwy zaś król węgierski zadbał  
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o dobre relacje z Krzyżakami. Przedstawiony powyżej przeze mnie zarys ów-
czesnej sytuacji zarówno w Polsce jak i na Węgrzech stanowi podstawę pod 
ustanowienie pierwszego przywileju szlacheckiego pełniącego rolę preludium 
w historii tradycji przywilejów szlacheckich w Polsce.

Trudna sytuacja z jaką przyszło się zmierzyć Andegawenom po objęciu 
rządów w Polsce utwierdziła tylko Ludwika Węgierskiego w przekonaniu, że 
dalsze następstwo tronu, które miało przypaść w udziale jednej z jego có-
rek nie jest sprawą oczywistą i będzie musiał w pewien sposób „przekupić” 
szlachtę, która w dużej mierze pozostawała nieprzychylna Węgrom. Przywilej, 
o którym mowa, a mianowicie przywilej koszycki z 1374 roku objął swoim 
zasięgiem tylko i wyłącznie szlachtę, gdyż duchowieństwo w tamtym momen-
cie pozostawało w tymczasowej opozycji wobec planów sukcesji tronu, które 
miał w zamiarze król Węgier. Dopiero w 1381 roku zbliżone uprawnienia 
ustanowione zostały dla duchowieństwa. 

Zgoda na podatek wyrażona przez szlachtę skutkowała zazwyczaj wyra-
żeniem takiej zgody również przez duchowieństwo. Różnica polegała jednak 
na tym, że ze strony duchowieństwa miało to charakter dobrowolny zwany 
subsidium chartitativum, tzw. „wsparcie miłosierne” (Bardach, Leśnodorski, 
Pietrzak 2009, s. 138-140). Sama istota przywileju szlacheckiego polegała na 
zwolnieniu szlachty z danin i ciężarów, poza poradlnym, czyli daniną, której 
wysokość zależna była od ilości posiadanej ziemi uprawnej, które zostało obni-
żone do 2 groszy z łanu chłopskiego. Tym samym, król samoistnie osłabił na 
znaczeniu swoją władzę, gdyż próba powrotu do wcześniejszego stanu rzeczy 
wymagałaby zgody szlachty podczas sejmików szlacheckich, które znacznie 
się rozwinęły w tamtym czasie stanowiąc swoistą formę reprezentacji szlachty. 

Można byłoby pokusić się w tym miejscu o dość odważne stwierdzenie, 
jakoby przywilej ten stanowił nawet rodzaj szantażu wobec monarchy. Pa-
trząc jednak z innego punktu widzenia należy dostrzec, że takie posunięcie 
ze strony króla miało służyć wzrostowi harmonii wewnątrz królestwa, które 
niewątpliwie uległo podziałom po śmierci ostatniego z królów piastowskich 
(Tatomir 1961, s. 58). Co więcej na mocy tego przywileju król zobowiązał 
się, że nie poczyni żadnych kroków, które miałyby zmniejszyć obszar króle-
stwa, a także, że nie utworzy lenn królewskich oraz że najznamienitsze polskie 
zamki i urzędy starostów nie dostaną się w ręce obcokrajowców (Maciejewski 
2017, s. 24). Urzędy ziemskie zaś miały być obsadzane przez króla po uprzed-
nim wyborze kandydatów przez stan szlachecki. W ramach służby wojskowej 
szlachcic miał obowiązek spełnić swój obowiązek tylko na obszarze zamykają-
cym się w obszarze granic państwowych. Natomiast jeśli w wyniku wyprawy 
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zagranicznej szlachcic poniósłby szkodę król zobowiązany był do uiszczenia 
wynagrodzenia na rzecz poszkodowanego. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że na myśl o powstaniu stanu szlacheckiego w Polsce pierwsze skojarzenie po-
winno kierować się właśnie w stronę przywileju koszyckiego, który pozwolił 
ostatecznie ukonstytuować się szlachcie jako stanowi.

Słusznie zwraca uwagę Krzysztof Baczkowski, że zredagowany przez Za-
wiszę z Kurozwęk pakt koszycki nie zawierał postanowień wyszczególnionych 
dla pojedynczych przypadków, a ujednolicał szlachtę jako cały stan społeczny 
będąc jednocześnie ostatnim z etapów tego procesu. Proces ten był funda-
mentalną przyczyną osłabiania władzy królewskiej (Baczkowski 1947, s. 47).

Zgodnie z bardzo słusznym w mojej ocenie spostrzeżeniem Jacka Matu-
szewskiego, który w swojej publikacji Przywileje i polityka podatkowa Ludwika 
Węgierskiego w Polsce położył kamień węgielny pod moje dalsze rozważania 
stwierdzając, że Ludwikowi Węgierskiemu śmiało można przypisać stworze-
nie w Polsce nowego systemu podatkowego (Matuszewski 1983, s. 7) na-
leży zauważyć, że polityka podatkowa prowadzona przez króla węgierskiego 
wpłynęła nie tylko na sytuację finansową państwa, ale także swoim oddzia-
ływaniem ukształtowała w znacznym stopniu ustrój państwa szlacheckiego. 
Polityka finansowa Królestwa Polskiego prowadzona przez Kazimierza Wiel-
kiego odznaczała się niewątpliwie wysokim poziomem, co uległo całkowitej 
zmianie po ustanowieniu zwolnień podatkowych przez Ludwika. Stanowiło 
to niemały problem dla kolejnych władców, którzy musieli się borykać z roz-
czarowującą kondycją finansową skarbu państwa. 

W efekcie prowadziło to do nadawania kolejnych przywilejów w celu 
uzyskania korzyści pieniężnych. Analizując te poczynania króla węgierskiego 
można spostrzec, że jego działania rzutowały na bardzo długi okres dziejów 
naszego narodu, a co do wyników tych działań niestety nie możemy ocenić 
ich w sposób pozytywny. Moim zdaniem w dużej mierze spowodowały póź-
niejszy rozkład ustroju zwanego demokracją szlachecką, gdyż szlachta jako 
stan przyzwyczajona do ciągłych ustępstw na jej rzecz stawała się coraz bar-
dziej roszczeniowa, nie wspominając już o pozostawiającej wiele do życzenia 
moralności stanu szlacheckiego. 

Mimo, że moje stwierdzenie jakoby wszechobecne rozluźnienie obycza-
jów panujące w okresie demokracji szlacheckiej było pochodną ulg podat-
kowych zapoczątkowanych przez nadanie przywileju szlacheckiego wydaje 
się być poczynione znacznie na wyrost to jestem zdania, że wnikliwa analiza 
tej tezy mogłaby dowieść słuszności mojego twierdzenia. Jacek Matuszew-
ski czyni jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. Ukazuje on problem braków, 
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jeśli chodzi o publikacje obejmujące całość przywilejów szlacheckich, mimo 
bardzo dużej liczby opracowań na temat przywilejów szlacheckich. Jest to 
duże utrudnienie nie pozwalające na wnikliwe zbadanie tradycji nadawania 
przywilejów szlacheckich w państwie polskim. W kwestii przywilejów ande-
gaweńskich problem wydaje się być największy, gdyż nie posiadamy nawet ich 
pełnych opracowań. 

Jego negatywna ocena w kontekście wpływu na dalszą kondycję zarówno 
finansową jak i wojskową państwa przejawia się również w opinii Tadeusza 
Czackiego, który stwierdził, że: „Naród ofiarowując koronę Jego córkom (Lu-
dwika Węgierskiego) smutny odebrał przywilej, nie dawać prawie podatku i 
w swoich tylko granicach bronić kraju”. Takie spojrzenie na kwestię nadania 
tego przywileju wydaje się po dziś dzień być aktualne. Spotkać się można 
jednak z odmiennym spojrzeniem na nadanie przywileju koszyckiego, które 
zawarł Paweł Jasienica w eseju „Polska Piastów”, gdzie zwraca uwagę na tro-
skę szlachty o interesy państwa, a także uznaje jakoby treść paktu miała na 
celu podkreślenie spójności królestwa i jego narodowego charakteru (Jasienica 
2018, s. 16).

Mimo, że polityka andegaweńska nie cieszyła się i nie cieszy zbyt dużym 
zainteresowaniem badaczy na uwagę zasługują dwie antagonistyczne wzglę-
dem siebie oceny polityki podatkowej Ludwika Węgierskiego. Jest to pole-
mika między Janem Dąbrowskim, który pozytywnie oceniał okres panowania 
Andegawenów w Polsce, a Oskarem Haleckim, w którego mniemaniu był to 
okres trwałego pogrążania się Królestwa Polskiego. Z kolei Michał Bobrzyń-
ski wysnuwa jeszcze jeden bardzo ciekawy wniosek stojący niejako na pogra-
niczu tych dwóch przedstawionych przeze mnie powyżej. Uznał on, że „przy-
wileje zarówno budziński z roku 1355 jak i koszycki z roku 1374 są jedynie 
stwierdzeniem, i to tylko częściowym, stanu rzeczy, który już się w drugiej 
połowie XIII i z początkiem XIV wieku wyrobił, nie są nowością, od której 
by nowy w historii prawa polskiego można rozpoczynać okres” (Matuszewski 
1983, s. 31). Te trzy różnorakie punkty widzenia rzucają zupełnie nowe 
światło na ustanowienie paktu koszyckiego.

WPŁYW PRZYWILEJU KOSZYCKIEGO  
NA POLSKĄ TRADYCJĘ USTROJOWĄ

W perspektywie poczynionych przeze mnie rozważań zasadne wydaje się 
być dokonanie analizy postanowień kolejnych przywilejów pod kątem oddzia-
ływania jakie miał na nie przywilej koszycki. W 1422 roku Władysław Jagiełło 
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ustanawiając przywilej czerwiński wprowadził zakaz konfiskaty dóbr szlachec-
kich bez wyroku sądowego, zakaz łączenia urzędu starosty z urzędem sędziego 
ziemskiego i zobowiązał się również, że szlachta będzie sądzona nie jak dotąd 
na podstawie prawa zwyczajowego, a według prawa pisanego. Postanowienia 
te ukazują o ile dalej Jagiełło posunął się w ustępstwach na rzecz szlachty,  
co tylko stanowi potwierdzenie założenia jakoby przywilej nadany przez Ande-
gawena miał coraz bardziej osłabiać pozycję monarchy. Statut warcki z 1423 
roku również potwierdza zaobserwowaną już prawidłowość, gdyż dozwalał on 
na rozszerzenie praw szlacheckich względem miast i chłopów, a także dawał 
prawo pozbycia się nieposłusznego sołtysa. Słynne zaś taksy wojewodzińskie 
będące przejawem ekonomicznej dominacji szlachty nad mieszczaństwem po-
wodowały ustanowienie sztywnych cen towarów z kraju jak i zza granicy. 

Statut ten dawał również prawo tworzenia korzystnych dla folwarków 
szlacheckich podstaw prawnych jak też przewidywał wygórowane sankcje  
za ukrywanie chłopów będących zbiegami z majątków szlacheckich. Następ-
nie przywileje jedlneńsko-krakowskie z lat 1430 i 1433 również wydane przez 
Władysława Jagiełłę ustalały zasadę neminem captivabimus nisi iure dictum – 
nietykalności osobistej szlachty, chyba, że schwytano go w chwili kradzieży, 
publicznej zbrodni lub gdy nie chciał złożyć odpowiedniej kaucji. Co więcej 
gwarantowały prawo do zostania dostojnikiem szlacheckim jedynie na wy-
łączność szlachty. Natomiast przywileje cerekwicko-nieszawskie z 1454 roku 
wydane przez Kazimierza Jagiellończyka urzeczywistniały realne pozbawienie 
się władcy swoich sztandarowych kompetencji. Król nie mógł bez wcześniej-
szej zgody sejmików ziemskich zwołać pospolitego ruszenia, nałożyć nowych 
podatków ani stanowić jakichkolwiek praw. Zaś Konstytucja nihil novi z roku 
1505 i możliwość stanowienia nowych praw tylko i wyłącznie za zgodą se-
natu i izby poselskiej stanowi tylko przypieczętowanie wcześniejszych poczy-
nań władców na rzecz umocnienia pozycji stanu szlacheckiego w Królestwie 
Polskim. 

Należy również zwrócić uwagę na treść artykułów henrykowskich z 1573 
roku będących polsko-litewskimi aktami prawnymi, które powstały w czasie 
bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta. Pacta conventa Henryka Wa-
lezego powstały na sejmie elekcyjnym, którego głównym celem był wybór 
króla. Postanowienia, które były tam zawarte gwarantowały przede wszystkim 
szlachcie zachowanie przywilejów. Ponadto określały również zasady ustroju 
i prawa państwa polskiego, nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego 
co dwa lata na okres 6 tygodni, a w razie nagłej potrzeby sejm nadzwyczajny. 
Obligowały też króla by na stałe posiadał radę doradczą złożoną z szesnastu 
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senatorów, którzy mieli składać w sejmie sprawozdanie. Wyeliminowały ty-
tuł dziedziczny. Król miał być wybierany tylko i wyłącznie w wyniku wolnej 
elekcji. Zarówno polityka wewnętrzna jak i zagraniczna, a także wypowiedze-
nie wojny poddane zostały na mocy artykułów henrykowskich pod kontrolę 
sejmu. Król nie mógł podejmować żadnych istotnych decyzji bez uprzedniej 
zgody senatorów, którzy przebywali na dworze królewskim. Monarcha był 
całkowicie zależny od woli szlachty.

 Ostatni artykuł był zaś niejako kwintesencją poprzednich postanowień  
i dozwalał na rokosz, a więc wypowiedzenie królowi posłuszeństwa na wypa-
dek, gdyby nie wywiązał się z któregokolwiek przyjętych przez siebie zobowią-
zań (Makiłła 2013, s. 24-27). Według mnie to właśnie artykuły henrykowskie 
najpełniej oddają jak doniosłe znaczenie w tradycji polskich przywilejów szla-
checkich ma przywilej koszycki. Układ polsko – litewski stanowi niejako pod-
sumowanie i zabezpieczenie dotychczas uzyskanych ustępstw na rzecz szlachty 
ze strony monarchów. W mojej ocenie przywilej koszycki wywołał negatywne 
konsekwencje w dziejach państwa polskiego co dobitnie podkreślił w swoim 
eseju pt. Polska Piastów Paweł Jasienica pozwalając sobie na ocenę przywileju 
koszyckiego jako przyczynę rozstania się Polski z charakterem monarchii na-
rodowej (Jasienica 2018, s. 361). Pozwolę sobie pójść o krok dalej w swoich 
rozważaniach i pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie przywilej koszycki, 
wydany na ponad 400 lat przed rozbiorami, ugruntował polską tradycję przy-
wilejową doprowadzając to podziału naszego kraju na trzy części i niewoli 
trwającej aż 123 lata. 

ZAKOŃCZENIE

Reasumując, politykę andegaweńską w Polsce ocenić można z wielu per-
spektyw i w bardzo różny sposób. Bezdyskusyjnym pozostaje fakt, że wciąż 
mamy zbyt mało źródeł i publikacji odnośnie tego okresu w historii nasze-
go kraju. Dokonana przeze mnie analiza kolejnych przywilejów nadawanych 
przez polskich władców ukazuje jasno prawidłowość, która była zauważalna 
w każdym kolejnym pakcie. Władcy coraz bardziej ustępując szlachcie doko-
nywali mało korzystnych targów politycznych pozbawiając się tym samym 
realnej władzy i wpływu na kierunek jaki miała obrać polityka Królestwa 
Polskiego co w efekcie jak już wcześniej wspomniałam w moim mniemaniu 
doprowadziło do późniejszego upadku potężnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Obszerna analiza postanowień paktu koszyckiego pozwala na wyciągnięcie 
wielu wniosków i stanowi podstawę dla poczynienia rozważań w kontekście 
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skutków nadania paktu koszyckiego, co też uczyniłam poddając pod ocenę 
wpływ przywileju z 1374 roku na kolejne przywileje nadawane przez polskich 
władców. Rozważania dokonane przeze mnie oceniłabym nawet jako kontro-
wersyjne, ponieważ zdaję sobie sprawę, że stwierdzenie jakoby ustanowienie 
przywileju koszyckiego miało w długofalowym efekcie doprowadzić nawet do 
rozbiorów jest nadzwyczaj odważne i spotkać się może z wieloma głosami 
sprzeciwu. 
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THE SIGNIFICANCE OF THE KOŠICE PRIVILEGE  
FOR THE POLISH LEGAL AND POLITICAL TRADITION

Summary: The paper presents how the Košice privilege influenced the Polish 
tradition of establishing privileges of the nobility. It analyses the political si-
tuation at the time and the circumstances which were a decisive factor in the 
granting of the first privilege of the nobility in Poland of such momentous 
significance. The assumption of the royal throne by Louis of Hungary, follo-
wing Casimir the Great, is described in detail. In order to understand more 
fully the impact on the Polish privilege tradition of this momentous act, the 
work also includes a consideration of its influence on individual privileges 
granted in the following years – after 1374. 

Keywords: Košice privilege, history of law, Polish privilege tradition, law
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

O WIZERUNKOWOŚCI KOBIETY  
I BABY W KULTURZE 

XVI I XVII WIEKU

Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest wizerunkowość kobiet w literatu-
rze XVI i XVII wieku. Najważniejsza, postawiona przez autorkę teza zakłada, 
że rozumienie i odbiór postaci kobiecych w kulturze wyraźnie zmieniał się 
na przestrzeni wieków. Celem pracy jest przedstawienie opacznie rozumianej 
kobiety, czyli baby, tj. kobiecego antywzorca w oparciu o badania nad litera-
turą staropolską. W opracowaniu wyodrębnione zostały trzy części. Pierwsza  
z nich zawiera podstawowe informacje na temat semantyki leksemów kobieta  
i baba. Druga prezentuje problematykę literatury parenetycznej. Ostatnia 
część przedstawia charakterystykę wzorców parenetycznych na przestrzeni XVI 
i XVII wieku. Na podstawie przeprowadzanych analiz i spostrzeżeń wysnuty 
został końcowy wniosek, zgodnie z którym baba przedstawiana była w literatu-
rze dawnej jako postać ludyczna czy też istota gorsza od mężczyzny.

Słowa kluczowe: baba, kobieta, epoka staropolska, parenetyka, antywzorzec

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie obecnych w kulturze 
średnio- i staropolskiej wzorców parenetycznych kobiety na podstawie analizy 
leksykograficznej leksemów kobieta i baba oraz źródeł z zakresu historii litera-
tury i antropologii kultury. 

Ze względu na ścisły związek wizerunkowości kobiety z obowiązującymi 
w epokach dawnych wzorcami osobowymi praca porusza także problematykę 
literatury parenetycznej. Termin parenetyka okazał się niezbędny do nakreśle-
nia pojęcia wzorca i wzorcowości, jako kluczowego we właściwym sproblema-
tyzowaniu interesującego mnie tematu. 
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Dzięki analizom opartym na opracowaniach takich badaczy, jak: Han-
na Dziechcińska, Joanna Partyka, Urszula Kicińska, Andrzej Wyrobisz oraz 
Katarzyna Sokołowska oraz w oparciu o źródła leksykograficzne udało mi się 
wysnuć końcową refleksję dotyczącą problematyki antywzorcowego wizerun-
ku kobiety. Baba, rozumiana przede wszystkim jako kobieta stara; w dalszej 
kolejności jako nędzarka, akuszerka czy handlarka, na przestrzeni wieku XVI  
i XVII opisywana była wyłącznie przez mężczyzn. Z literatury staropolskiej 
wyłania się jej stosunkowo okrojony obraz przedstawiający ją jako: istotę gor-
szą od mężczyzny oraz postać niezwykle ludyczną, niekiedy błyskotliwą, ale 
wciąż narażoną na nieustanną śmieszność, deprecjonowanie i karykaturowanie.

ANALIZA LEKSEMÓW

Kategorią, która bez wątpienia znacząco wpływa na ludzkie myślenie, jest 
język, dlatego analizę kulturowego wizerunku kobiety-baby zacznę od przywo-
łania jej znaczeń słownikowych. Następnie zajmę się wskazaniem zróżnicowa-
nia semantycznego. Należy wskazać, że kręgi znaczeniowe kobiety i baby mają 
znacznie bogatszą semantykę niż ich wąska definicja słownikowa. Kluczowe  
w opisie znaczeń interesujących mnie leksemów okazały się być asocjacje 
przez nie wywoływane. W takim ujęciu interpretowanie pozornie błahych 
pojęć może być determinowane przez ich potoczne obrazy obecne w języku. 

Najważniejszym elementem przy określeniu punktu wyjścia dla moich 
rozważań jest przestawienie i omówienie wybranych definicji słownikowych 
leksemu kobieta. 

W najstarszym słowniku rejestrującym polszczyznę, czyli w Słowniku ję-
zyka polskiego Samuela Lindego, czytamy: 1) ‘białogłowa, niewiasta’. Oprócz 
tego pojawia się w nim ważna informacje o ekspresywnym nacechowaniu 
leksemu. Linde pisze: „słowo w dawnych pismach rzadkie, od Knapskiego 
opuszczone, w Słowiańskich słownikach się nie snaydniące, pierwiastkowo 
wzgardliwe” (Linde 1811). Samuel Bogumił Linde przedstawia w słowniku 
konkretną definicję leksemu a także przykłady jego użyć. Hasło zawiera po-
nadto informacje o etymologii. 

Najważniejszym dziełem leksykograficznym epoki staropolskiej był po-
chodzący z pierwszej połowy XVII wieku Thesaurus Polonolatinograecus seu 
Promptuarium linguae Latinae et Graecae, czyli Słownik polsko-łaciński Kna-
piusza (Knapski 1787), jednak dzieło nie nakreśla żadnej definicji leksemu 
kobieta. 
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W Słowniku polszczyzny XVI wieku pod red. Marii Renaty Mayenowej 
(Mayenowa 1966) znajdujemy z kolei definicję: 1) ‘pogardliwie lub lekcewa-
żąco o osobie płci żeńskiej’, 2) ‘o prowadzącej rozwiązły tryb życia’. Hasło 
uzupełnione jest o formy fleksyjne leksemu. 

Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (Doroszewski 
1958) proponuje natomiast następującą definicję: 1) ‘dorosły człowiek płci 
żeńskiej’ 2) ‘kobieta w przeciwieństwie do dziewczyny; żona, baba’. Doro-
szewski zawarł i objaśnił w przytoczonym haśle mnóstwo związków wyrazo-
wych i frazeologicznych. 

W Wielkim słowniku języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego 
(Żmigrodzki 2007) pojawia się następująca definicja kobiety: 1) ‘dorosły czło-
wiek płci żeńskiej’, 2) ‘żona lub kochanka’.

W Słowniku etymologicznym języka polskiego Aleksandra Brücknera czy-
tamy definicję: 

powszechne, chociaż dopiero od XVIII wieku dawną niewiastę rugo-
wać poczęło. Znamy je w literaturze dopiero od starego Marcina Biel-
skiego (około r. 1550), wyraźnie zaznaczającego, że to nazwa obelżywa: 
››męże zaś zową białogłowy, prządki, ku większemu zelżeniu kobietami 
zową‹‹; ››mogąć męże przezywać żony kobietami, ale też nie do końca 
mają rozum sami‹‹, skarżą się panie w jego Sejmie niewieścim, r. 1586. 
Istotnie pojawia się kobieta w czasie od 1550 do 1700 r. niemal wy-
łącznie w literaturze sowizdrzalskiej, we kpinach wszelakich, i dwa na-
suwają się dla słowa wywody, albo od koby, ‘kobyły’, albo od kobu, 
‘chlewu’, bo chów świni należał do obowiązków gospodyni; na wybór 
niezwykłego przyrostka (-ieta) wpłynęły nazwy Biety, Elżbiety, Grety, 
Markiety. Od nas przeszedł późny ten wyraz na Małą i Białą Ruś, do 
Słowaków i Czechów. Są w literaturze owej i z końca 16. I początku 17. 
wieku i postaci z kup-, kupita, Kubitkowski (obelżywe), a żacy lwow-
scy od cubare, accubitus (łac. ‘leżeć’) je wywodzili, ale to żart. Jeszcze  
u W. Potockiego wyraz to rzadki, i w nim przeważa znaczenie ujemne; 
niesposób więc łączyć go z jakąś obczyzną, zatem wywód od kobu naj-
prawdopodobniejszy (Brückner 1927). 

Można zatem stwierdzić, posługując się ustaleniami Brücknera, że lek-
sem kobieta najpewniej znajduje swoją etymologię w staropolskim kob, ozna-
czającym nic innego niż chlew. Jest to najbardziej powszechna etymologia 
analizowanego przeze mnie leksemu. 

Określenie kobieta nie od zawsze było określeniem zupełnie neutralnym. 
W słownikach języka polskiego znajdujemy dowody na to, jak na przestrzeni 
wieków rozwijało się znane nam dziś znaczenie leksemu kobieta. 
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Analogicznie teraz prześledzone zostaną definicje baby. W Wielkim 
słowniku języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego (Żmigrodzki 2007,  
s. 155) mamy do czynienia z definicją:

1) ‘kobieta, do której mówiący ma lekceważący stosunek’, 2) ‘czyjaś 
żona lub kochanka’, 3) ‘kobieta pochodząca ze wsi’, 4) ‘babcia – matka 
ojca lub matki w stosunku do ich dziecka’, 5) ‘handlarka przywożą-
ca artykuły spożywcze ze wsi do miasta’, 5) ‘mężczyzna mało męski, 
tchórzliwy, nieśmiały i słabego charakteru’, 7) ‘ciasto w kształcie ścię-
tego stożka, o okrągłej podstawie pieczone w dużej, specjalnej formie’, 
8) ‘część kafara, która pełni rolę młota uderzającego we wbijany pal’,  
9) ‘kamienna figura pełniąca funkcje kultowe’. 

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (Doroszewski 1958, 
s. 132) składnia się ku definicji rozdzielonym na dwa hasła. Hasło pierwsze: 

‘kobieta, żona’, 2) ‘stara kobieta, staruszka’, 3) ‘zamężna kobieta wiej-
ska, chłopka’, 4) ‘matka, ciotka lub stryjenka matki albo ojca’, 5) ‘han-
dlarka, przekupka’, 6) ‘czarownica, wiedźma’, 7) ‘żebraczka, uboga, 
biedna, kobieta utrzymująca się z datków lub posług przy kościele lub 
cmentarzu’, 8) ‘kobieta wiejska pomagająca przy porodach, lecząca 
ziołami lub zamawianiem, znachorka’, 9) ‘ciasto pieczone w specjal-
nej formie, mającej kształt wysokiego, ściętego stożka’, 10) ‘wielki 
snop zboża dziwacznie przystrojony, wiązany na zakończenie żniw’,  
11) ‘w kołowrotku do przędzenia część krótka, gruba, okrągła umoco-
wana na śrubie przy stołku’, 12) ‘pęk szmat osadzony na drążku, do 
zatykania dolnego wylotu komina nad paleniskiem’, 13) ‘staropolska 
nazwa grupy gwiazd zwanych plejadami’, 14) ‘kloc drewniany, wystru-
gany w kształt głowy ludzkiej, który dawno do pocałowania flisakom 
pierwszy raz pomagający, w spławie’, 15) ‘wąska beczułka z dwiema 
dziurami w boku, służąca do nawijania liny niewodu podczas łowienia 
ryb pod lodem’, 16) ‘kołek, od którego zaczyna się gra w krokieta’,  
17) ‘kloc dębowy z rękojeścią służący do ubijania (przy układaniu ka-
mieni, posypywaniu żwirem nawierzchni dróg itp.)’, 17) ‘skórzana 
poduszka do nakładania farby przy dawnym ręcznym drukowaniu 
płócien’. 

Hasło drugie: 1) ‘figura kamienna o znaczeniu kultowym’. Definicja Wi-
tolda Doroszewskiego jest bardzo długa i szczegółowa, ujmuje również przy-
kłady użycia leksemu w związkach frazeologicznych. 

W Słowniku polszczyzny XVI wieku pod red. Marii Mayenowej (Mayeno-
wa 1966, s. 255) napisane jest, że baba to: 
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1) ‘stara kobieta, starucha, staruszka; kobieta dojrzała’, 2) ‘słup, figura 
o znaczeniu kultowym’, 3) ‘żebraczka’, 4) ‘babka, matka ojca lub mat-
ki’, 5) ‘kobieta z niższych stanów (wieśniaczka, mieszczka; prostaczka’, 
6) ‘przekupka, handlarka’, 7) ‘kobieta czuwająca przy położnicach, po-
magająca przy porodach; położna, akuszerka’, 8) ‘niewieściuch, nie-
dołęga, tchórz (o mężczyznach)’, 9) ‘figura szachowa; królowa, dama’,  
10) ‘astr. konstelacja Plejady’. 

Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Gra-
ecae Grzegorza Knapskiego (Knapski 1787, s. 16) w ten sposób kreśli defi-
nicję baby: 1) ‘stara białogłowa’, 2) ‘babka’, 3) ‘baba rodzących pilnująca’,  
4) ‘baba zabobonna, lecząca zmyślonemi nabożeństwy’, 5) ‘baba miedziana’, 
6) ‘baba chleb’. Hasło uzupełnione jest o formy łacińskie, wszak jest to słow-
nik polsko-łaciński. 

W Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (Linde 1811,  
s. 37) czytamy: 

‘stara baba, stara kobieta, czyli białogłowa’, 2) ‘w rodzinie matka matki 
lub ojca, starka, stara matka’, 3) ‘baba położnic pilnująca, akuszerka’, 
4) ‘baba w szachach, Pani, Królowa’, 5) ‘kloc na kształt głowy ludz-
kiej wyciosany, który na komorach nadrzecznych frycom dają do ca-
łowania’, 6) ‘baba u cieśli, kloc dębowy do wbijania palów w wodzie’,  
7) ‘hak, bosak na okrętach’, 8) ‘chleb żółty, obartuch’, 9) ‘gatunek 
gruszek baniastych’, 10) ‘baba do zatykania czeluści’, 11) ‘ptak’,  
12) ‘botan. ziele’, 13) ‘astron. pleiades’, 14) ‘geogr. góra’.

Jak widać, hasło jest bardzo rozbudowane. Autor słownika zawarł w nim 
ponadto całą gamę frazeologizmów i przykładów użyć interesującego mnie 
leksemu. Wymienione są także bardzo licznie obcojęzyczne odpowiedniki 
baby, co nakreśla nam etymologię rzeczownika. 

W Słowniku etymologicznym języka polskiego Aleksandra Brücknera 
(Brückner 1927, s. 9) czytamy natomiast: 

„baba, babka, babcia, babunia (z przyrostkiem, jak ciotunia, dziadunio, 
córunia, mamunia), ‘matka ojca lub matki’, ‘zamężna kobieta’, ‘sta-
ra kobieta’” Ulega najrozmaitszym przekształceniom i przenośniom: 
‘zatyczki’, ‘kłody do ubijania’, ciasta, gruszki (o szpetnym wyglądzie), 
owady i ptaki, rośliny, babka, ‘akuszerka’, babić, ‘odbierać dziecko’. 
Takie zdwojenie oznacza pieszczotliwie i małe dzieci, franc. bébé, ang. 
baby, serbskie beba, u nas bebiś. Było i nazwą drobnej monety, bitej 
najpierw w Czechach za Ludwika II (Brückner 1927, s. 9): »dwie babce 
(babki) w jeden pieniądz starej szło minnice« ; »pułbabcza, nie tylo sze-
ląga nie warty«, babizna, ‘spadek po babce’, jak dziedzina ‘po dziadku’. 
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Babina zdrobniałe; babsko, babsztyl (w różnych odmiankach) zgrubia-
łe. Co innego tureckie bab, w XVII w. (u Twardowskiego) (Brückner 
1927, s. 9) ‘brama, dworzec’: »wrzucić do baby sarajowej, smrodliwej«; 
»Turcy, nasze konie zową babami nikczemnymi«. W tych samych 
znaczeniach powtarza się baba także w czeskim i rosyjskim (Brück-
ner 1927: 9) (baboczka ‘motyl’); dla gier: ciuciubabka, ‘ciemna babka’, 
‘żmurek’, babka, ‘gra z kostką, babką’. Do mitologii patrzą (Brück-
ner 1927, s. 9): baba jędza (ruska baba jaga), ‘czarownica, wiedźma’;  
baby, babki, w XVI wieku ‘plejady (dżdżownice, kokosz z kurczęty)’; 
baby kamienne, aż do Prus zachodnich sięgają (Brückner 1927, s. 9); 
pierwotne wyobrażenia nieraz wyraźnie żeńskie; znana kamienna baba 
chęcińska różni się jednak znacznie wyglądem od przeciętnych »bab«. 
Baba, ‘ciasto’ (np. »tatarczana baba«), od kształtu, por. korowaj. Babą 
nazywano i ‘królowę w szachach’. Ogólnoeuropejskie jest też babie lato 
o ‘pięknej jesieni’. – Prasłowo, lit. boba, ‘stara kobieta’, niem. bube 
‘chłopiec’, dawniej babe, bobe ‘stara kobieta’ (Brückner 1927, s. 9). 
Powtarza się w nazwach wielu roślin, np. babimór albo morzybab, od 
czarodziejskich własności, inaczej ‘widłak’ lub ‘wroniec’. Stanko nawet 
wierzbę babicą nazywa (Brückner 1927, s. 9). Por. Babica, nazwa solar-
ni; dalej babi (Babia góra); babiniec, ‘przedsionek w kościele’; babiarz, 
babożeń; babski, dawniej babińskie plotki, nie od Babina p. Pszonki, 
lecz od bab. 

Brückner poza wymienianiem licznych informacji na temat etymologii 
baby, nakreśla również definicję leksemu. W rezultacie hasło to może zwień-
czyć moje rozważania na temat semantyki baby – zawiera o niej niezbędne  
i skondensowane informacje. Leksem baba bez wątpienia cechuje się większym 
bogactwem znaczeniowym w porównaniu do kobiety. Mamy tu do czynienia  
z szerszą gamą asocjacji oraz konotacji leksykalnych. Baba rozumiana jako 
idea, będąca interpretacją i realizacją pewnego znaku językowego, staje się wie-
lowymiarowa i w rezultacie – niejednoznaczna. Podstawą dla moich dalszych 
rozważań o babie stanie się następująca jej definicja: ‘stara kobieta’, ‘babka’, 
‘kobieta, do której mówiący ma lekceważący stosunek’. Jest to znaczenie dla 
mnie najistotniejsze, ponieważ od kobiety różni się jedynie nacechowaniem 
emocjonalnym i wzmianką o starości.

PARENETYKA

Kategoria kobiety i baby w odniesieniu do literatury i kultury dawnej 
przywołuje bardzo ważną dziedzinę piśmiennictwa dawnego, jakim była pa-
renetyka i wzorce osobowe obecne w wielorakich tekstach bezpośrednio bądź 
pośrednio promujących. Cechą kultury dawnej było szerokie nastawienie 
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parenetyczne, pouczające, także o rolach i ideałach społecznych. Termin pare-
netyka, pareneza wywodzi się ze starożytnej greki. Znaczy tyle, co zachęcanie 
(gr. parainesis), zachęcający (gr. parainetikós) (Dziechcińska 2004, s. 449-552). 
W historii literatury staropolskiej nazwy te służyły do określania pewnych 
zjawisk zachodzących w literaturze. Odnosiły się do znajdującej swój wyraz 
w tekstach literackich postawy parenetycznej i literatury parenetycznej. Ety-
mologia naturalnie sugeruje już znaczenie obu zjawisk: postawa parenetyczna 
była, najogólniej mówiąc, postawą pouczającą. Pisarz bądź mówca, przyjmu-
jąc taką postawę, starał się wywołać u adwersarza określoną reakcję – chciał 
przekonać go o wysokiej wartości sugerowanych mu wzorców osobowych. 
Tym samym zachęcał odbiorcę do ich naśladowania. W takich działaniach 
można bez wątpienia odnaleźć ślady ścisłego związku z retoryką antyczną. 

Sama literatura parenetyczna była typem piśmiennictwa, w którym do-
chodziło do ujawnienia się głosu postawy parenetycznej. Nadrzędnym celem 
tej literatury było propagowanie określonych wartości i wzorców osobowych. 
Rezultaty osiągano za pomocą specjalnych technik literackich. Istotną rolę od-
grywały również poszczególne gatunki literackie rozwijające się na przestrzeni 
wieków dawnych – należały do nich romanse, parabole, kroniki, kazania, ha-
giografie, bajki (Dziechcińska 2004, s. 449-552). Te ostatnie były szczególnie 
ważne w późniejszej literaturze europejskiej. 

Jednak w perspektywie literatury staropolskiej najpowszechniejsze były 
utwory konstytuujące żywoty świętych (Dziechcińska 2004, s. 449-552).  
To właśnie w nich mamy do czynienia z najbardziej wyrazistą obecnością po-
stawy parenetycznej, która kreowała wzorce postępowań także kobiet. 

Literatura parenetyczna narodziła się w antycznej Grecji. Uniwersal-
ne prawdy ilustrujące ideał człowieka zostały wówczas sformułowane przez 
Platona i Arystotelesa (Dziechcińska 2004, s. 549). Pierwszy z filozofów wy-
mienił cechy, które jego zdaniem miały składać się na człowieczy wzorzec. 
Do tych cech należały: religijność, męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość. 
Platon uważał, że wartości te można zdobyć poprzez stosowne wychowa-
nie cielesne i duchowe. Przeciwnie działo się w rozważaniach Arystotelesa –  
on wyraźnie rozróżnił tematykę moralną i religijną. Ideału człowieka szukał 
we wzorcowym obywatelu. Wszystkie te teorie doprowadziły do powstania 
pedagogii – nauki traktującej o zasadach wychowania człowieka (Dziechciń-
ska 2004, s. 549). Pedagogia tym samym niejako uformowała konkretne 
wzorce osobowe, które były w późniejszym czasie promowane w literaturze.

Pierwsze wzorce stworzył Isokrates Ateński (Dziechcińska 2004,  
s. 549). Podkreślał, jak ważne jest oddziaływanie na człowieka w czasach jego 
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dzieciństwa. Właśnie ta zasada wpłynęła w późniejszym czasie na Plutarcha 
z Cheronei, któremu zawdzięczamy powstanie niewielkiego traktatu zatytu-
łowanego O wychowaniu dzieci (Dziechcińska 2004, s. 549). Wraz z czasem, 
dzieło to nabrało niezwykle dużej wartości.

Przekaz parenetyczny podzielony został na dwa typy – stworzyli je 
Plutarch i Isokrates (Dziechcińska 2004, s. 549). Pierwszy typ był, idąc za 
Dziechcińską: „literacką konstrukcją wizerunku bohatera, który uosabia ce-
chy konkretnego osobowego wzorca” (Dziechcińska 2004, s. 549). Drugim 
typem parenetycznym była: „wypowiedź zalecająca – miała zalecać wybrane 
cechy oraz wskazywać na sposoby ich osiągania” (Dziechcińska 2004, s. 549). 
Pierwszy przekaz parenetyczny był realizowany za pośrednictwem gatunków 
literackich promujących określone postawy moralne. Drugi przekaz realizo-
wał się w gatunkach propagujących i opisujących konkretny wzorzec postę-
powania – do tych gatunków należały choćby traktaty. Scharakteryzowane 
powyżej nurty parenezy równolegle rozwijały się na przestrzeni wieków. 

Chrześcijaństwo, korzystając z antycznych źródeł i tradycji, sprawiło,  
że w literaturze parenetycznej nastał zupełnie nowy porządek. Powstały wów-
czas nowe wartości i wzorce osobowe. Wszystko to zaczęło się powoli kształ-
tować w Bizancjum (Dziechcińska 2004, s. 550). Konstytuowały się wtedy 
nieznane w starożytności formy przekazu parenetycznego – między innymi 
kazanie. 

Renesans zaowocował powrotem do prądów leżących u podstaw litera-
tury parenetycznej w starożytności. Dużą popularnością cieszyły się wówczas 
traktaty, z których można wymienić: Erazma z Rotterdamu Enchiridion mili-
tis Christiani, Niccolò Macchiavellego Principe oraz Baldassare Castiglionego 
Cortegiano (Dziechcińska 1972, s. 369).

Wzorcem osobowym bardzo powszechnym w XVI-wiecznej Polsce 
był wzorzec szlachcica-ziemianina. Powodem jego popularności był fakt,  
że szlachta zaczęła wątpić w słuszność kształcenia się w duchu humanistycz-
nym. Studia te były bowiem nieracjonalne i niepraktyczne (Dziechcińska 
1972, s. 364). Rezultatem był wzór szlachcica-ziemianina – najbardziej atrak-
cyjny dla średniozamożnej szlachty. Nie był to jednak jedyny ideał propago-
wany przez XVI i XVII-wiecznych myślicieli. Kolejnym wzorcem osobowym 
był ten ukształtowany przez wpływy kultury rycerskiej (Dziechcińska 1972, 
s. 364). Trzeci prąd zaś zawierał w sobie oba powyższe ideały (Dziechcińska 
1972, s. 366). Stworzył on wzorzec łączący w sobie cechy zarówno humani-
stycznego intelektualisty, jak i szlachcica-ziemianina. 
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Barokowy wzorzec osobowy był konsekwencją wielu zmian w życiu kul-
turowym i społecznym, które miały miejsce w wieku XVII. Najistotniejszą 
rolę w konstytuowaniu się tego ideału odegrał Kościół katolicki i promowanie 
przez niego hagiografii. Hanna Dziechcińska w swoim artykule Parenetyka – 
jej tradycje i znaczenie w literaturze o owej problematyce pisze następująco:

Hagiografia jednak zajmuje w tym nurcie odrębne miejsce i wyraża 
sobie tylko właściwe formy prezentacji ideałów osobowych. Równie 
istotne zmiany zachodzą także na polu biografistyki świeckiej, będącej 
z natury rzeczy gatunkiem literackim najbardziej podatnym, jak wiemy, 
na propagowanie określonych wzorów postępowania. Jako utwór zna-
komicie ilustrujący przemiany zachodzące w tym względzie pomiędzy 
ideałami renesansowymi a barokowymi – przywołać tu można Stanisła-
wa Reszki Stanislai Hosii vita, obszerną biografię powstałą na fali nara-
stających tendencji kontrreformacyjnych. (Dziechcińska 1972, s. 369). 

Twórczość parenetyczna to jednak nie tylko jej konkretne odmiany wy-
łaniane w historycznych rozważaniach. To przede wszystkim postawa twórcza, 
która wyraża się w konstrukcji dzieła literackiego. 

Postawa parenetyczna, jakkolwiek bywa ograniczona, zawsze jest ści-
śle określoną dydaktyczną kierunkowością twórczą. Ponadto wyzwala nowe 
środki wyrazu właściwe dla danego kręgu odbiorców i przekłada pojęcia oraz 
wzorce funkcjonujące w tradycji literackiej na język zrozumiały w danym hi-
storyczno-kulturowym środowisku. Pareneza jako postawa twórcza znajduje 
swój wyraz zarówno dziedzinach sztuk, jak i myśli filozoficznej.  

WZORZEC KOBIETY

Twórczość parenetyczna zawsze odnosiła się w bezpośredni sposób do 
istoty ludzkiej, zatem i do mężczyzny, i do kobiety. Pareneza męska nakreślała 
wzorce osobowe, których podstawą były konkretne stanowiska zawodowe czy 
społeczne, a to oznacza, że dla kobiety – kluczowej w moich rozważaniach 

– przeznaczone były inne dziedziny i inne aktywności. Te z kolei, tak czy ina-
czej, podkreślały różnorodność ról tym kobietom przypisywanych.  

Hanna Dziechcińska w Kobiecie w życiu i w literaturze XVI i XVII wieku 
swoje rozważania zaczęła od przyjrzenia się plastycznym wyobrażeniom kobie-
ty. Podstawą jej analizy stały się średniowieczne ryciny. O jednej z nich – fran-
cuskiej rycinie z XVII roku zatytułowanej La vraie femme autorka pisała tak:
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Rycina […] przedstawia […] straszliwego potwora o dwu głowach, 
który jest aniołem w kościele, a diabłem w domu. Symetria pomiędzy 
diabłem i kobietą jest idealnie zachowana, nie chodzi tu bowiem o prze-
mianę kobiety w diabla, i odwrotnie, lecz o podkreślenie fakty, iż istota 
ta jest jednocześnie aniołem i demonem (Dziechcińska 2001, s. 18).

Mamy tu do czynienia z niejaką dwoistością, która odnosić się może 
przecież do istniejącego również wizerunku kobiety i śmierci. Kobieta – jako 
wcielenie biblijnej Ewy – sprowadziła bowiem na ludzkość śmierć. Zatem 
jawiła się ludziom jako źródło niebezpieczeństwa i ułomności, jako źródło 
zła. Zupełnie inne miejsce wśród wyobrażeń kobiety przypadło kobiecie-matce, 
kobiecie-rodzicielce. Ilustrowana niekiedy jako natura, miała stać się symbo-
lem płodności i urodzaju; kobieta jako matka jest źródłem życia. To z kolei 
sprawiło, że kobieta zaczęła pojawiać się w motywach jako istota pozytywna, 
warunkująca istnienie. 

Postać kobiety rozumiana jako istniejący w świadomości kulturowej mo-
tyw, składa się z dwu możliwych komponentów, będących ilustracją dwoistości 
charakteru opisywanej na wielu piętrach artykulacji: z dobra i zła; z sacrum  
i profanum; z życia i śmierci. To staje się podstawą dychotomii odbioru wi-
zerunku kobiety na przestrzeni wieków (Partyka 2004, s. 31). Dychotomia ta 
z czasem zrodziła wiele sporów i refleksji odnoszących się do natury kobiet, do 
ich predyspozycji, do ich praw i udziału w życiu publicznym. Rozważano nawet 
kwestie wykształcenia; co idzie w parze z rozwojem kobiecego intelektu oraz 
jakie są granice stosownego kobiecego wykształcenia (Dziechcińska 2001, s. 17). 

Kultura epok dawnych zaowocowała również badaniami opisującymi 
w dokładny sposób istotę dwoistości postaci kobiety (Partyka 2004, s. 31). 
Część, na którą składa się profanum, zawiera w sobie wizerunek kobiety jako 
integralnego elementu życia rodzinnego. Ta integralność powiązana jest  
z uwarunkowaną biologicznie istotą prokreacji. Jednocześnie jednak prokre-
acja, mieszcząca się, można powiedzieć, w komponencie profanum, zawiera 
się w opozycyjnym elemencie dwoistości kobiety – sacrum. Kobieta, wystę-
pująca w tekstach kultury jako uosobienie zła i ułomności, staje się jednocze-
śnie najdosadniejszym i najdoskonalszym symbolem urodzaju i życia. Ma to 
związek ze znaczeniem kulturowym przede wszystkim postaci Matki Chrystu-
sa – Maryi. Ponieważ przedmiotem refleksji staje się Matka Boga, mamy tu 
do czynienia z innym poziomem wyrażania świętości, odbiegającym od tego 
opisywanego w hagiografii innych świętych. W przypadku Maryi kluczowe 
stało się przedstawienie jej postaci w taki sposób, aby komponent profanum  
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nie przytłoczył komponentu sacrum. H. Dziechcińska tak o tym pisała w Ko-
biecie w życiu i w literaturze XVI i XVII wieku:

Jedną z możliwości w tym względzie było opowiadanie o życiu Mat-
ki Bożej tak, by biografia prezentowała ideał życia kontemplacyjnego  
i aktywnego. Tendencja feminizacyjna zostaje zarazem wpisana  
w funkcje parenetyczne, jako przykład, jako ideał kobiety godny naśla-
dowania, wzór najwyższej rangi […] (Dziechcińska 2001, s. 19).

Można zatem wywnioskować, że ambiwalencja i dwoistość charakteru 
kobiety obecna jest nawet w przypadku rozważań o Matce Bożej. 

Pomimo istnienia tej ambiwalencji, do dziś możemy o kobietach świec-
kich przeczytać w siedemnasto- i osiemnastowiecznych hagiografiach. To 
sprawia, że możliwe jest zrekonstruowanie powielanego przez autorów wzoru 
świątobliwej niewiasty. Miała ona – mimo świeckiego charakteru – podążać 
za radami wprost ewangelicznymi. To oznacza, że świątobliwa kobieta bez 
wątpienia musiała praktykować: czystość, posłuszeństwo i ubóstwo, a także 
miłosierdzie, hojność, pokorę, skromność i pobożność.

Zdaniem hagiografów (Sokołowska 2008, s. 136) to czystość była naj-
istotniejszą cnotą warunkującą uznanie. Katarzyna Sokołowska pisała, że lan-
sowanie czystości przez hagiografów jako drogi do świętości kobiety miało 
związek z przeciwstawianiem się innowiercom (Sokołowska 2008, s. 137). 
Cnota czystości dotyczyła zarówno czystości panieńskiej, jak i małżeńskiej czy 
wdowiej. Z tego też powodu bardzo powszechne były wówczas śluby czysto-
ści – przede wszystkim wśród panien. Kobiety owdowiałe lub zamężne mogły 
je składać najczęściej po urodzeniu potomstwa lub po śmierci męża. Śluby 
czystości przez hagiografów opisywane są jako wiodące kobiety do święto-
ści. Poprzedzane były duchownymi przygotowaniami a niekiedy praktykami 
ascetycznymi. 

Inaczej rzecz się miała w odniesieniu do małżeństwa i czystości małżeń-
skiej. Święty Augustyn w jednym ze swoich traktatów O dobru małżeńskim 
wymienił (Sokołowska 2008, s. 138) trzy argumenty na rzecz małżeństwa: 
sakramentalność, wzajemne utwierdzanie się w wierze i potomstwo. I rzeczy-
wiście, ważną częścią w biografiach kobiet świętych okazywało się nawróce-
nie współmałżonka. Jednak samo małżeństwo dla hagiografów jawiło się jako 
złe – jego celem jest co prawda prokreacja, ale uznawano to za cel budzący 
zawstydzenie. Dlatego też hagiografowie nie zajmowali się innym kluczowym 
wcieleniem postaci kobiety – kobietą matką.
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Kobieta – poza budzeniem ambiwalencji związanej z dwoistością swojego 
charakteru – posiadała wiele licznych wcieleń, które miały ścisły związek z ist-
nieniem rodziny. Bowiem postaci kobiece stawały się córkami, żonami i mat-
kami, a to sprawiało, że przypisywano im poszczególne cechy i funkcje. Same 
miejsce żony w związku małżeńskim było przedmiotem wielu teologicznych 
i moralistycznych refleksji. Uważano (Dziechcińska 2001, s. 18), że kobieta, 
ponieważ została zrodzona z żebra Adama, powinna nieustannie być pod jego 
ochroną, być niemal częścią jego ciała. Ona natomiast powinna zajmować się 
wychowaniem potomstwa, ale także i gospodarstwem domowym. To sprawi-
ło, że pojawiła się wątpliwość dotycząca sfery intelektualnej życia ówczesnych 
kobiet. Z jednej strony kobieta nie powinna rozpraszać się na sprawy inny niż 
te, które dotyczą życia rodzinnego i macierzyństwa, ale z drugiej strony taka 
kolej rzeczy znacząco ograniczała możliwości i zajęcia intelektualne kobiety. 

Istotne są też przypisywane kobietom i egzekwowane wobec kobiet po-
szczególne cechy wynikające ze stanu cywilnego. Głoszono przekonanie, że 
inne są cechy odpowiednie kobiecie zamężnej a inne wdowie. Jednakże nie-
zależnie od statusu kobieta powinna cechować się łagodnością charakteru,  
a także cierpliwością, miłością macierzyńską, niewinnością, posłuszeństwem. 
To miało jej pomóc stać się dobrą żoną. W literaturze protestanckiej z kolei 
zaobserwować można było skłanianie się ku równouprawnieniu: żona miała 
współdziałać z mężem w zarządzaniu majątkiem i imieniem rodziny. Aria-
nie, w odróżnieniu od innych wyznawców, przyznawali kobietom prawa  
w życiu zbiorowym równe mężczyznom. W związku z tym emancypacja kobiet 
w ariańskim środowisku była większa niż gdzie indziej. Mimo to w wierszu 
Opisanie pobożnej i statecznej żony i dobrej gospodyni (wydrukowanym po raz 
wtóry w 1589 r.) autorstwa arianina – Erazma Otwinowskiego – wzorzec ko-
biety przypominał wzorce pojawiające się w innych współczesnych utworach. 
Żona idealna, według autora utworu, jest kobietą pobożną, wierną mężowi 
i całkowicie mu podporządkowaną; jest dobrą matką, opiekunką ubogich; 
ale przede wszystkim jest zapobiegliwą gospodynią niosącą mężowi pomoc  
w mnożeniu dostatków. Wacław Potocki z kolei, w trenie na śmierć żony 
Katarzyny przedstawił idealny obraz swojej zmarłej małżonki, która przez 
całe swoje życie nie oddawała się rozrywkom, ucztom, tańcom, żywot wiodła 
wręcz zakonny – poświęcając się modlitwie i opiece nad ubogimi oraz trosz-
cząc się o gospodarstwo, swą służbę i poddanych (Wyrobisz 1992, s. 405-421).

Instytucja małżeństwa, jego obraz i wyobrażenia, wpływały w sposób 
bezpośredni na losy kobiet. Przykładowo dla kobiety dyshonorem był me-
zalians, ale mężczyźni mogli związywać się z kobietami o niższym statusie 



79

O WIZERUNKOWOŚCI KOBIETY I BABY W KULTURZE XVI I XVII WIEKU

społecznym. Panny musiały z wielkim trudem uzyskiwać zgodę na zawarcie 
takiego związku. Tego typu rozważania zaczęły zakrawać o kwestie związane  
z miłością. Ta z kolei miała związek z refleksami teologicznymi. Najdosko-
nalszą miłością była miłość chrześcijańska, za to miłość ludzka i pożądanie 
uznawano za miłość „złą”. Jednak wraz z rozwojem pojmowania instytucji 
małżeństwa, zmienił się stosunek uczonych do kwestii związanych z miłością. 
Uczucie miłości i małżeństwo wraz z czasem zaczęto pojmować jako nieroz-
dzielną całość. To stało się podwaliną innych istotnych dla kultury zjawisk 
eksponujących wizerunek nowego człowieka. W dalszym ciągu opinia pu-
bliczna małżeństwo traktowała jako zawarcie związku między dwiema odpo-
wiednio dobranymi majątkowo i społecznie osobami (Kicińska 2013, s. 364). 

Dawni twórcy kreśląc wizerunek staropolskiej niewiasty skupiali się na 
innych jej cechach niż tych opisywanych powyżej. Wymieniane przeze mnie 
wartości dotyczyły kobiecej parenezy, a nie jej najpowszechniejszego literac-
kiego obrazu ukonstytuowanego przez poetów. Ów obraz, opisywany wyłącz-
nie w sposób pośredni (tylko przez mężczyzn), stanowi zaledwie nikłą część 
rzeczywistego wizerunku kobiety. 

I tak najistotniejszymi cechami niewiast okazały się (Partyka 2004, s. 18) 
te zachowane w satyrach i przysłowiach – miały one kobietę piętnować, ośmie-
szać, ukazywać w krzywym zwierciadle. Naigrawano się z kobiecego uporu, 
z gadulstwa, niechętnie odnoszono się do kobiet starych, zaś młode panny 
traktowano przedmiotowo: „mała dziewka do pieszczoty, duża do roboty”. 
Jedynie uzasadniona okazywała się troska o matkę, wszakże miłość matczyna 
stanowiła dla staropolskiego ludu największą wartość. Wciąż jednak kobieta 
kojarzona była ze źródłem zła i zepsucia. To przecież ona była przyczyną grze-
chu pierworodnego, a w jej naturze upatrywano iście diabelską przebiegłość  
i wyrachowanie. 

Kobiety, wyrugowane całkiem z życia towarzyskiego, żyjące i utrzymy-
wane w odosobnieniu, odizolowane od reszty świata, rzadko dopuszczane do 
udziału w ucztach i biesiadach ledwo opanowały towarzyską ogładę i dobre 
maniery. Wszystkie te fakty i zjawiska składają się na trudny i niejednoznacz-
ny obraz kobiety, jednak niezupełnie zły do szpiku kości. Najbardziej ade-
kwatnym określeniem będzie: ambiwalentny (Partyka 2004, s. 31), oparty 
na dychotomii. Dalej za Joanną Partyką:

Ambiwalentną naturę kobiety widać najlepiej na przykładzie znacho-
rek i odbierających porody „bab” – leczyły, ratowały życie, ale mogły 
też zaszkodzić. Kobieta, dzięki swojej wrodzonej delikatności i cier-
pliwości, predestynowana była do niesienia pomocy, a jednak bano 
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się „ciemnej” strony jej duszy. Mogła być bowiem zarazem czarownicą. 
Skupiała w sobie moce dobre i złe i dobrowolnie nimi dysponowała. 
Baby-znachorki często zatem obwiniano o czary. Przyczyny mogły być 
tu rozmaite – zarówno niezrozumienie pewnych całkiem racjonalnych 
praktyk, jak i fakt, że to one pierwsze dotykały noworodka, zajmo-
wały się magią miłosną, prowadziły porady związane z regulacją po-
częć, pomagały w spędzaniu płodu. Pośredniczyły więc między „tym”  
a „tamtym” światem, uczestnicząc w tajemnym i tajemniczym miste-
rium przekazywania nowego życia (Partyka 2004, s. 31). 

Wizerunkowi kobiety zawsze towarzyszyło przeświadczenie o ułomno-
ści i niedoskonałości, o nieczystości czy też przewrotności. Wszystkie te ce-
chy mają swoje źródło już w tradycji chrześcijańskiej – wszak kobieta była 
ułomnym z natury stworzeniem Bożym, w piśmiennictwie moralistycznym 
ilustrowanym jako istota niemądra, fałszywa, pożądliwa i zasługująca na po-
gardę, ewentualnie na pobłażliwość. Przeciwnie rzecz miała się kilka wieków 
wcześniej w obrębie literatury pięknej – tam, w romansach rycerskich i truba-
durskich pieśniach, kobieta była przez poetów opiewana niezależnie od wywo-
dzących się z Biblii wrogich teorii na jej temat. W społeczeństwie feudalnym 
zaś kobieta była damą dla swojego wasala i wzbudzała jego szacunek, uwielbie-
nie, bojaźń a także uniżenie. Dopiero koniec XIII wieku zaowocuje w coraz 
bardziej nieprzychylne kobiecie idee i wtedy też ów idee zaczną stawać się 
nieodzowną częścią literatury pięknej (Partyka 2004, s. 35).

ZAKOŃCZENIE

Określenie kobieta w wiekach dawnych nie miało neutralnego nace-
chowania. Analiza hasła w słownikach ujawnia, jak na przestrzeni stuleci 
zmieniało się znaczenie leksemu kobieta. Z kolei za hasłem baba, jak wszy-
scy autorzy i redaktorzy omawianych przeze mnie słowników zgodnie i jed-
noznacznie ustalili, kryje się przede wszystkim: ‘stara kobieta’, ‘białogłowa’, 
‘żona’. Są to realizacje najbardziej reprezentatywne i najczęściej powtarzające 
się w omówionych w niniejszej pracy słownikach. 

Kobieta-baba na przestrzeni XVI i XVII stulecia przedstawiana bywała 
głownie jako istota gorsza od mężczyzny, jako kara za męskie grzechy, jako 
postać dwulicowa i fałszywa, pełna obłudy, ale jednocześnie i sprytu. Ilustro-
wano ją ponadto jako postać silną, potężną, wzbudzającą podziw i przera-
żenie. Wyraźnie nakreślone zostały jej walory w warstwie ludycznej litera-
tury sowizdrzalskiej. Babę niezwykle często obśmiewano i karykaturowano. 
Nieco rzadziej można odnaleźć ślady jej uprzedmiatawiania, z kolei jej cecha 
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najważniejsza – starość – była srogo przez twórców potępiana i traktowana 
z odrazą. Zupełnie rzadko mamy do czynienia w literaturze staropolskiej  
z pozytywnymi wizerunkami kobiet. Powyższe rozważania pokazują, jak 
barwnie prezentowały się antywzorcowe wizerunki kobiet, a także jak znaczą-
ca okazywała się rola literatury pięknej w konstytuowaniu dawnych kobiecych 
wzorców przez współczesnych badaczy. 
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ON THE PORTRAYAL OF WOMAN AND “BABA”  
IN XVI AND XVII CENTURY CULTURE

Summary: The subject of this paper is the portrayal of women in 16th  
and 17th century literature. The most important thesis put forward by the 
author assumes that the understanding and reception of female characters in 
culture clearly changed over the centuries. The aim of the study is to present 
the misunderstood woman, i.e. the female anti-pattern, based on research into 
Old Polish literature. The study is divided into three parts. The first contains 
basic information on the semantics of the lexemes woman and baba. The sec-
ond presents the problems of parenetic literature. The last part presents the 



83

O WIZERUNKOWOŚCI KOBIETY I BABY W KULTURZE XVI I XVII WIEKU

characteristics of parenetic patterns in the 16th and 17th centuries. On the 
basis of the analyses and observations made, the final conclusion is drawn that 
the woman was presented in ancient literature as a ludic figure or an inferior 
being to men.

Keywords: woman, “baba”, Old Polish period, parenetics, anti-pattern






