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Sarmaci
Staro˝ytny lud koczowniczo-pasterski

o rodowodzie iraƒskim. Pierwsze

wzmianki o Sarmatach pojawi∏y si´

w pismach Herodota. Ptolemeusz zaÊ

umiejscowi∏ ich na terenach Polski,

w pobli˝u Wis∏y. Ludy te s∏yn´∏y

z doskona∏ego rzemios∏a wojennego,

co szczególnie spodoba∏o si´ szlachcie

polskiej w XVII stuleciu.

Rzeczpospolita Obojga
Narodów
Rzeczpospolita Obojga Narodów

powsta∏a na mocy unii lubelskiej

zawartej w 1569 r. i trwa∏a do 1795 r.

Wówczas jej terytoria rozciàga∏y si´

daleko na Wschód – obejmowa∏y tereny

dzisiejszej Litwy, Bia∏orusi, Ukrainy oraz

cz´Êciowo ¸otwy, Estonii, Mo∏dawii i

S∏owacji. W poczàtkach XVII wieku

zajmowa∏a obszar 1 153 465 km2.

W tak ogromnym kraju, na czele którego

sta∏ król elekcyjny, panowa∏ ustrój

nazywany demokracjà szlacheckà.

Szlachta by∏a wówczas bardzo licznà

warstwà spo∏ecznà, a przy tym niezwykle

uprzywilejowanà. Monarcha zaÊ mia∏

mocno ograniczone kompetencje.

To wyró˝nia∏o Polsk´ na tle paƒstw

europejskich dà˝àcych do silnej w∏adzy

absolutnej. 

Potop szwedzki
Tak potocznie nazwano najazd wojsk

szwedzkich na Polsk´ w 1655 r. Wojny

ze Szwecjà spowodowane by∏y

roszczeniami Wazów do tronu

szwedzkiego. Punktem spornym sta∏y si´

tak˝e Inflanty oraz dost´p do Ba∏tyku.

Podczas najazdu w latach 1655   – 56

Szwedzi zdo∏ali zajàç niemal ca∏y obszar

Rzeczpospolitej i znacznà cz´Êç Litwy.

Choç ostatecznie uda∏o si´ ich wyprzeç

z kraju, to jednak zniszczenia by∏y

ogromne. Polska ju˝ nigdy nie odzyska∏a

pozycji wielkiego mocarstwa Europy. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, bo tak nazywano w XVII wieku Polsk´,
obejmowa∏a zdecydowanie wi´ksze terytorium ni˝ dziÊ. Dzi´ki unii zawartej
z Litwà i licznym podbojom jej granice si´ga∏y daleko na Wschód.  

Przyjrzyj si´ zamieszczonej mapie Rzeczpospolitej z XVII wieku i zaznacz
na niej: Warszaw´, Kraków, Lwów, Wilno, Wis∏´, Niemen i Berezyn´.
(Dla u∏atwienia na planie zaznaczono tak˝e obecnà granic´ Polski). 
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Uzupe∏nij poni˝szy tekst nast´pujàcymi s∏owami: 
Maciej Miechowita, kultura staropolska, tradycje, ustrój, protoplasta,
Sarmaci, Marcin Bielski, Wis∏a, Scytowie.

Ca∏y wiek XVII i cz´Êç XVIII stulecia zosta∏y zdominowane przez obyczaje

sarmackie. Obecnie cz´sto nazywa si´ je ________________________________ __ ___.

Sk∏adajà si´ na nià zwyczaje zwiàzane z kuchnià, obchodzeniem Êwiàt

i uroczystoÊci rodzinnych, strojem, mentalnoÊcià i religijnoÊcià, uznawane

dziÊ za ______________________ typowo polskie. A wszystko zacz´∏o si´ znacznie

wczeÊniej, na prze∏omie Êredniowiecza i renesansu. Wówczas ca∏à niemal

Europ´ zdominowa∏y tendencje do okreÊlania w∏asnej to˝samoÊci –

zapanowa∏a swoista moda na poszukiwanie ________________________________ __ wÊród

ludów staro˝ytnych. Rzeczpospolita uleg∏a jej w tym samym stopniu co inne

narody, mia∏a jednak zadanie znacznie trudniejsze – Polacy byli w

rzeczywistoÊci narodem doÊç m∏odym, lecz nie chcieli si´ do tego przyznaç.

Obawiano si´ lekcewa˝enia ze strony europejskich mocarstw. Szukano wi´c

wytrwale ludu, którego szlachetne cechy mog∏yby charakteryzowaç

mieszkaƒców kraju nad Wis∏à. Wybrano _____________________________, pasterski lud,

który zajmowa∏ tereny nad Donem i Wo∏gà. Przypuszcza si´, ˝e jego wp∏ywy

mog∏y si´gaç ziem polskich. To Ptolemeusz uÊciÊli∏ po∏o˝enie geograficzne

tego walecznego i szlachetnego plemienia, a jako punkt odniesienia przyjà∏

w∏aÊnie rzek´ _______________________. Do rozpowszechnienia tego rodowodu

przyczynili si´ dwaj polscy kronikarze: ______________________________________ __ 

i ______________________________________ __ . Pierwszy z nich próbowa∏ obaliç teori´

g∏oszonà przez papie˝a Piusa II, jakoby S∏owianie wywodzili si´ od

_______________________. Wprawdzie by∏ to lud staro˝ytny, ale opisywany przez

Herodota jako niezwykle dziki i okrutny, wywodzàcy si´ z barbarzyƒskiej Azji.

Polaków nie cieszyli tacy antenaci. Poczàtkowo polscy humaniÊci dowodzili

szlachetnego pochodzenia ca∏ego spo∏eczeƒstwa, z czasem staro˝ytny rodowód

przypisywano jedynie warstwie szlacheckiej. Stàd w Polsce XVII stulecia tak

wielkà wag´ przyk∏adano do szlacheckiego pochodzenia oraz uwielbiano

wolnoÊciowy _______________________ Rzeczpospolitej. 
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Wincenty Kad∏ubek 
(ok. 1150 lub 1160–1223)
Duchowny, który zosta∏ notariuszem

i kanclerzem na dworze króla Kazimierza

Sprawiedliwego. Do historii przeszed∏

jednak jako kronikarz, autor Kroniki
polskiej. W tym dziele przedstawi∏

histori´ Polski od czasów

najdawniejszych. To on w∏aÊnie wywodzi∏

pochodzenie Polaków od mitycznego

Lecha, który wed∏ug jego relacji mia∏

pokonaç samego Aleksandra

Macedoƒskiego, zaÊ jego syn Lech II

ponoç zwyci´˝y∏ Juliusza Cezara. Po nich

panowa∏a legendarna dynastia

Popielidów i wreszcie ród Piasta.

Maciej Miechowita (1457                     –1523)
To cz∏owiek renesansu, niezwykle

wszechstronny – by∏ lekarzem,

geografem, historykiem, wyk∏ada∏ na

Uniwersytecie Jagielloƒskim. Napisa∏

Traktat o dwóch Sarmacjach
utrzymany w duchu renesansowej

rozprawy. To na jego kartach

polemizowa∏ z Ptolemeuszem i jego

postrzeganiem geografii europejskiej.

Traktat o dwóch Sarmacjach
nale˝a∏ do dzie∏ najcz´Êciej

t∏umaczonych poza granicami Polski

i w du˝ej mierze przyczyni∏ si´ do

rozpowszechnienia rodowodu Polaków

wyprowadzonego od staro˝ytnych

Sarmatów. 

Herodot (ok. 484–ok. 426)
To grecki historyk, który przeszed∏ do

historii jako ojciec geografii. Do

dzisiejszych czasów zachowa∏o si´ tylko

jedno jego dzie∏o pt. Dzieje, czyli 

9-tomowa relacja z wojen perskich.

Na jej kartach znajdujà si´ tak˝e

obszerne opisy geografii i historii Persji,

Egiptu i Hellady. 
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Polska szlachta s∏yn´∏a z kosztownych i pe∏nych przepychu strojów,
co wielokrotnie podkreÊlali na kartach swoich pami´tników obcokrajowcy
odwiedzajàcy Rzeczpospolità. Na ubiory nie szcz´dzono pieni´dzy            – kochano
wyszywane z∏otymi i srebrnymi niçmi futra, jedwabie oraz klejnoty. Strój,
który zyska∏ miano narodowego, nosili przede wszystkim szlachcice, choç
mieszczanie i ch∏opi próbowali go naÊladowaç. ˚upan i kontusz by∏y modne
nie tylko w XVII i XVIII stuleciu, ale tak˝e w okresie zaborów, kiedy to pe∏ni∏y
rol´ symbolu polskoÊci i patriotyzmu. Noszono go wówczas na specjalne
okazje, np. Êluby. Jako polski ubiór narodowy przeszed∏ do historii strój m´ski
sk∏adajàcy si´ z ˝upana, kontusza, spodni, butów, pasa kontuszowego i czapki
ozdobionej piórami. Ca∏oÊci dope∏nia∏a szabla, cz´sto wysadzana drogimi
kamieniami, która sta∏a si´ oznakà stanu szlacheckiego. 

Przyjrzyj si´ uwa˝nie ubiorowi Antoniego Stanis∏awa Szczuki
i spróbuj po∏àczyç (jeÊli to mo˝liwe) opisane cz´Êci garderoby
z widocznymi na portrecie.

˚upan – szata dopasowana
w talii, z d∏ugimi, raczej
wàskimi r´kawami
i stojàcym ko∏nierzykiem.
Zapinany by∏ z przodu
na ozdobne guzy, cz´sto
wykonane z kamieni
szlachetnych lub z∏ota
i srebra. ˚upan móg∏ byç
ró˝nej d∏ugoÊci 
– w niektórych okresach
si´ga∏ zaledwie kolan,
w innych prawie do kostek. 

Buty – wówczas modne by∏y buty
z cholewami, uszyte z ˝ó∏tej lub
czerwonej skóry. Szlachcice, których
nie by∏o staç na taki wydatek, zamawiali
buty dwukolorowe – cz´Êciowo
wykonane z modnej, kolorowej skóry,
z cholewami zaÊ dorabianymi z nieco
taƒszej skóry czarnej. Od tego zwyczaju
pochodzi powiedzenie „Poznaç pana
po cholewach”. 

Spodnie – nazywane
inaczej portkami,
noszono pod ˝upanem.
Dlatego cz´sto tej cz´Êci
garderoby nie widaç na
portretach. Podobnie
jak w przypadku ˝upana
ich d∏ugoÊç, a tak˝e krój
zmienia∏y si´ wraz z modà. 

Kontusz – zak∏adano go na ˝upan, rodzaj
wierzchniego okrycia, o rozci´tych
r´kawach na wysokoÊci ∏okci. Zwykle nie
wk∏adano do nich ràk, a odrzucano je
do ty∏u. D∏ugoÊç kontusza by∏a zbli˝ona
do d∏ugoÊci ˝upana.

Pas kontuszowy – jak sama nazwa
wskazuje by∏ wiàzany na kontuszu.
Wykonywano go z delikatnego jedwabiu,
a jego d∏ugoÊç si´ga∏a 3–4 metrów.

Czapka – by∏a obowiàzkowym
dodatkiem do stroju szlacheckiego 
– okràg∏a, obszyta futerkiem,
ozdobiona egretà z piórami.

Szabla – nieod∏àczny
element stroju ka˝dego
polskiego szlachcica. By∏a
nie tylko praktycznym do -
da kiem, ale tak˝e symbolem
stanu szlacheckiego. 

Wyloty – tak nazywano r´kawy

kontusza rozprute od pachy do ∏okcia.

Najcz´Êciej wykaƒczano je

dekoracyjnie tkaninà w kolorze

kontrastowym do koloru kontusza lub

w kolorze ˝upana. Odrzucano je na

ramiona, co dodawa∏o strojowi

ozdobnoÊci. 

Portret Antoniego Stanisława Szczuki, 

malarz polski, 1 poł. XVIII w. 
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strój narodowy

w literaturze

„Kontusz, ˝upan, pas, spodnie, czyli portki, i boty, czapka to by∏o ca∏ym
ubiorem publicznym Polaka, szlachcica i mieszczanina. Szlachcic przypasywa∏
kontusz pasem. Kontusze zimowe bywa∏y podszywane lekkim jakim futrem,
gronostajami, popielicami, królikami, pupkami, sus∏ami, kunami i sobolami
(…) Szlachcic gdy wychodzi∏ z domu, przypasywa∏ szabl´ do boku, bra∏ w r´k´
obuch. (…)”

J´drzej Kitowicz, Opis obyczajów za Augusta III

„Poloneza czas zaczàç. – Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wàsa podkr´cajàc, poda∏ r´k´ Zosi
I sk∏oniwszy si´ grzecznie w pierwszà par´ prosi.(…)
Nad murawà czerwone po∏yskujà buty,
Bije blask z karabeli, Êwieci si´ pas suty (…)
On zdjà∏ konfederatk´, k∏ania si´ pokornie,
Dama raczy∏a spojrzeç, lecz milczy upiornie;
On krok zwalnia, oczyma jej spojrzenie Êledzi
I zaÊmia∏ si´ na koniec, – rad z jej odpowiedzi
Stàpa pr´dzej, poglàda na rywalów z góry
I swà konfederatk´ z czaplinymi pióry
To na czole zawiesza, to nad czo∏em wstrzàsa,
A˝ w∏o˝y∏ jà na bakier i podkr´ci∏ wàsa.”

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

„(…) pan Kmicic strojny jak na wesele, ruszy∏ do ksi´cia. ¸una od niego bi∏a,
tak wyda∏ si´ urodziwy. ˚upan mia∏ z lamy srebrnej, dzie˝gany w rzuty
gwiaêdziste, od których szed∏ blask na ca∏à postaç, a zapi´ty wielkim szafirem
pod szyjà. Na to kontusz z b∏´kitnego aksamitu, pas bia∏y, ceny niezmiernej,
tak subtelny, ˝e przez pierÊcieƒ mo˝na go by∏o przewlec. Srebrzysta szabla
usiana szafirami zwiesza∏a si´ u pasa na jedwabnych rapciach, za pas zaÊ zatknà∏
i buzdygan rotmistrzowski, majàcy powag´ osoby oznaczaç. Dziwnie zdobi∏ ten
strój m∏odego rycerza i pi´kniejszego m´˝a trudno by by∏o w ca∏ym tym
niezmiernym t∏umie zebranym w Kiejdanach znleêç.”

Henryk Sienkiewicz, Potop
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Pas kontuszowy – by∏ bardzo

wa˝nym elementem stroju ka˝dego

szlachcica. Wykonany z jedwabiu

przetykanego z∏otymi i srebrnymi

niçmi wart by∏ wówczas krocie.

Poczàtkowo sprowadzano je z Persji,

póêniej zacz´to produkowaç tak˝e

w Polsce. Najs∏ynniejsze pasy

kontuszowe powstawa∏y w S∏ucku.

Tak opisywa∏ je J´drzej Kitowicz:

„Tureckie i perskie pasy by∏y

rozmaite, d∏u˝sze i krótsze, szersze

i w´˝sze, sute i ordynaryjne, wszystkie

jedwabne, rozmaitych kolorów

i deseników, srebrem i z∏otem bogato

i skàpo przerabiane”.
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„Pomniejszych panów i szlachty maj´tnej dwory najwi´cej bywa∏y drewniane
we dwa pi´tra i w jedno, przyozdobione zewnàtrz galeriami, wystawami,
gankami i przysionkami, lecz ten kszta∏t nie by∏ powszechny; by∏y drugie,
budowane w prosty czworogran, czyli kwadrat, jak stodo∏y i szopy.
Rozporzàdzenie wewn´trzne niemal wszystkim równe: tak paƒskich pa∏aców,
jak szlacheckich dworów, wy˝ej opisane. Je˝eli by∏ gmach wielki, zwa∏ si´
pa∏acem, bàdê murowany, bàdê drewniany, gdy mia∏ wedle siebie oficyny.
Je˝eli nie mia∏ a do tego by∏ pomiernej wielkoÊci, zwa∏ si´ dworem albo
dworkiem wed∏ug swojej rozleg∏oÊci. Je˝eli zaÊ by∏ murowany, a do tego
wystawiony na jakim kopcu i wodà oblany lub fosami i wa∏ami obwiedziony,
nabywa∏ imienia zamku.”

J´drzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985

„Dla mieszkajàcych po miastach pierwsza szko∏a by∏a parochialna, przy farze
lub katedrze: gdzie si´ znajdowa∏a; po wsiach z trudna gdzie przy farze
znajdowa∏a si´ taka szko∏a. Dlatego szlachcic mieszkajàcy na wsi, nim odda∏
dzieci do szkó∏, musia∏ w domu wprzód je nauczyç czytaç, przyjmujàc na ten
koniec jakiego nauczyciela, je˝eli mi´dzy domowymi nie mia∏ nikogo do tej
us∏ugi sposobnego. W szkole parochialnej uczono samych ch∏opców;
dziewcz´ta zaÊ oddawano do niewiast statecznych tym si´ bawiàcych, które ich
uczy∏y samego czytania po polsku, dzierzgania poƒczoch i szycia rozmaitego.
Maj´tniejszych córek uczono j´zyka niemieckiego i francuskiego, który ju˝
zaczà∏ wchodziç w mod´.”

J´drzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985

„Panna Aleksandra wraz z krewnà pannà Kulwiecównà siedzia∏y w poÊrodku,
a dziewcz´ta po bokach na ∏awach; wszystkie kàdziel prz´d∏y. Na pot´˝nym
kominie ze zwieszonym okapem pali∏y si´ k∏ody sosnowe i karpy, to przygasajàc,
to znów strzelajàc jasnym, wielkim p∏omieniem lub skrami, w miar´ jak stojàcy
wedle komina wyrostek przyrzuca∏ drobniejszych brzeêniaków i ∏uczywa. Gdy
p∏omieƒ strzeli∏ jaÊniej, widaç by∏o ciemne drewniane Êciany ogromnej izby
z nadzwyczaj niskim, belkowanym sufitem. U belek wisia∏y na niciach
ró˝nokolorowe gwiazdki uczynione z op∏atków, kr´càce si´ w cieple, a zza belek
wyglàda∏y motki czesanego lnu, niemal pu∏ap by∏ nimi za∏o˝ony. Po Êcianach
ciemnych b∏yszcza∏y jakoby gwiazdy statki cynowe, wi´ksze i mniejsze, stojàce
lub poopierane na d∏ugich pó∏kach d´bowych. W g∏´bi, przy drzwiach, kud∏aty
˚mudzin hucza∏ gwa∏townie ˝arnami mruczàc pod nosem pieÊƒ monotonnà,
panna Aleksandra przesuwa∏a w milczeniu paciorki ró˝aƒca, przàdki prz´d∏y,
nic jedna do drugiej nie mówiàc.”

Henryk Sienkiewicz, Potop, tom 1, Warszawa 1989

X=x

J´drzej Kitowicz nakreÊlił na

kartach swoich dwóch dzieł

(Pami´tniki, czyli Historia
polska, Opis obyczajów
za panowania Augusta III)

niezwykle malowniczy wizerunek

Polaków – ich zwyczajów,

mentalnoÊci oraz przywiàzania

do tradycji. Ten pochodzàcy

prawdopodobnie ze stanu

mieszczaƒskiego duchowny pragnàł

zostaç nie tylko pisarzem, ale tak˝e

historykiem. Obecnie badacze

zaliczajà go raczej do bacznych

obserwatorów swojej epoki.

W cytowanym tu dziele Opis
obyczajów za panowania
Augusta III (wydanym po raz

pierwszy w 1840 roku) prezentuje

epok´ saskà, na którà przypadły lata

jego młodoÊci. Dlatego niektórzy

badacze uwa˝ajà, ˝e niektóre

wydarzenia nieco „podkoloryzował”.

Pomimo tego dzieło to stanowi

znakomity przykład XVIII-wiecznej

literatury o charakterze

pami´tnikarskim.
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„Wtem »Haj˝e na Sopliców!« wpada szlachta hurmem,
Obst´puje dwór woko∏o i bierze go szturmem,
Tym ∏acniej, ˝e wodz wzi´ty i pierzch∏a za∏oga;
Lecz zdobywcy chcà biç si´, wyszukujà wroga.
Do domu nie wpuszczeni, biegnà do folwarku, 
Do kuchni. – Gdy do kuchni weszli, widok garków,
Ogieƒ ledwie zagas∏y, potraw zapach Êwie˝y,
Chrupanie psów gryzàcych ostatki wieczerzy,
Chwyta wszystkich za serca, myÊl wszystkich odmienna,
Studzi gniewy, zapala potrzeb´ jedzenia.
Marszem i ca∏odziennym znu˝eni sejmikiem,
»JeÊç! JeÊç!« – po trzykroç zgodnym wezwali okrzykiem,
Odpowiedziano: »Piç! Piç!« Mi´dzy szlachty zgrajà
Stajà dwa chory: ci piç, a ci jeÊç wo∏ajà.”

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1984

„(…) sama zaÊ sieƒ, i rozmiarami swymi, i przeznaczeniem uchodzi∏a prawie
tak samo za pryncypialnà cz´Êç domu, jak sala sto∏owa. Czym w zamkach
zwartych by∏ dziedziniec s∏u˝àcy za punkt zborny, za majdan, tym w dworze
szlacheckim by∏a sieƒ. Tu dobywa∏y si´ sàsiedzkie sejmiki, tu gromadzi∏a si´
czeladê w razie alarmu, tu gotowa∏a si´ wyprawa ∏owiecka lub zajazdowa, tu
wreszcie na sianie spali pokotem goÊcie w czasie wesel, festynów, pogrzebów.
Âciany sieni s∏u˝y∏y do wieszania broni i sieci myÊliwskich, a ogrzewa∏ jà
zazwyczaj olbrzymi komin murowany.”

W∏adys∏aw ¸oziƒski, ˚ycie polskie w dawnych wiekach, Lwów 1907

X w w w . w i l a n o w - p a l a c . p l  x X=x

Do czasów Rzeczpospolitej
szlacheckiej ch´tnie
powracano w XIX stuleciu.
W trudnych czasach dla b´dàcej pod

zaborami Polski, przypominanie

tradycji i zwyczajów szlacheckich oraz

ludowych przybrało wymiar

patriotyczny. Dlatego karty licznych

utworów literackich zasiedlajà

barwne, pełne temperamentu postaci

˝ywcem wyj´te z Rzeczpospolitej doby

baroku. W takich utworach jak:

Zemsta Aleksandra Fredry,

Pan Tadeusz Adama

Mickiewicza, czy trylogia Henryka

Sienkiewicza odnajdziemy

z rozmachem i pewnym sentymentem

nakreÊlonà obyczajowoÊç polskà.

Autorzy tych znakomitych dzieł

z zaci´ciem wr´cz historycznym starali

si´ oddaç ducha minionej epoki

pachnàcej domowym jadłem,

opływajàcej kosztownymi tkaninami,

pełnej pasji i nami´tnoÊci.
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{ karta iv [
w domowym zaciszu

X=x

„Bo kto chce po cudzoziemsku mieszkaç, trzeba ˝yç po cudzoziemsku.
A ˝e trudno ˝ycie odmieniç, które ju˝ dawny zwyczaj stwierdzi∏, toç dom
i mieszkanie do niego stosowaç potrzeba.”

Po potopie szwedzkim znaczna cz´Êç Rzeczpospolitej by∏a mocno zniszczona.
Zalecano budowaç obiekty pi´kniejsze od poprzednich. W kr´gu polskiej
szlachty najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏ si´ dworek – za∏o˝enie
architektoniczne niezbyt skomplikowane i bardzo praktyczne. Szlachta
kochajàca ˝ycie ziemiaƒskie wymaga∏a od swej siedziby przede wszystkim
funkcjonalnoÊci. Na dalszy plan schodzi∏y walory reprezentacyjne. Niewielki,
najcz´Êciej drewniany dom, wzniesiony na palnie prostokàta z kolumnowym
portykiem (gankiem) nazywano dworkiem. W jego pobli˝u znajdowa∏y si´
zabudowania gospodarcze tworzàce wraz z dworkiem tzw. dwór. Jan III
Sobieski nazywany królem Sarmatà pragnà∏ stworzyç sobie w Wilanowie
namiastk´ ukochanego ziemiaƒskiego ˝ycia. Dlatego nakaza∏ wybudowaç
tu dwór szlachecki z alkierzami. 

Przyjrzyj si´ zamieszczonym poni˝ej planom pokazujàcym etapy rozbudowy
pa∏acu wilanowskiego. Wska˝ ten z nich, który przedstawia dworek,
i postaraj si´ u∏o˝yç je w odpowiedniej kolejnoÊci.

Alkierz – wyraênie wydzielony

w bryle budynku naro˝nik, najcz´Êciej

o rzucie kwadratowym lub

prostokàtnym. Cz´sto przykrywano

go osobnym dachem. 

Portyk – znajdujàca si´ na

zewnàtrz cz´Êç budynku z kolumnadà,

os∏aniajàca najcz´Êciej g∏ówne

wejÊcie. Cz´sto wieƒczy jà trójkàtny

fronton. Mo˝e byç wysuni´ta do

przodu lub wg∏´biona. Ten element

architektoniczny posiada staro˝ytny

rodowód. Polska szlachta ch´tnie

si´gajàca do antycznych wzorców

dostosowa∏a jego wielkoÊç i wyglàd do

swoich siedzib. Wówczas zyska∏ te˝

swojsko brzmiàcà nazw´ – ganek. 

Dworki – najcz´Êciej budowano je

z drewna modrzewiowego, sosnowego

lub jod∏owego. Wprawdzie doceniano

zalety budowli murowanych, które

by∏y zdecydowanie trwalsze

i „przeciwko ogniowi

bezpieczniejsze”, jednak narodowa

tradycja sk∏ania∏a si´ ku przytulnym

drewnianym domostwom. 
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Wn´trze dworku szlacheckiego by∏o najcz´Êciej dostosowane do rytmu ˝ycia
jego mieszkaƒców. Zwykle reprezentacyjnà funkcj´ pe∏ni∏a sieƒ znajdujàca si´
na osi budynku. To w niej przyjmowano goÊci i przygotowywano wyprawy
∏owieckie. Symetrycznie, po obu jej stronach, znajdowa∏y si´ pomieszczenia
domowników – osobne, zamkni´te i bardziej intymne dla kobiet oraz
oddzielne dla m´˝czyzn. Wyposa˝enie szlacheckiego domostwa przez wieki nie
ulega∏o zmianie.

Zastanów si´, które z poni˝ej przedstawionych przedmiotów mog∏y si´
znaleêç we wn´trzu dworku szlacheckiego. W wyborze pomo˝e Ci fragment
powieÊci Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza:

„Najprzód weszli do sieni, której Êciany ca∏kiem prawie pokryte by∏y zbrojà,
or´˝em i skórami dzikich zwierzàt.
W dwóch ogromnych grubach pali∏y si´ k∏ody drzewa, a przy jasnym ich blasku
widaç by∏o bogate rz´dy koƒskie, b∏yszczàce pancerze, karaceny tureckie, na
których tu i ówdzie Êwieci∏y drogie kamienie, druciane koszulki ze z∏oconymi
guzami na spi´ciach, pó∏pancerze, nabrzuszniki, ryngrafy, stalowe harnasie
wielkiej ceny, he∏my polskie i tureckie oraz misiurki z wierzchami ze srebra.
Na przeciwleg∏ej Êcianie wisia∏y tarcze, których ju˝ nie u˝ywano w wieku
ówczesnym; obok nich kopie polskie i dziryty wschodnie, siecznego or´˝a te˝
dosyç, od szabli a˝ do kind˝a∏ów i jataganów, których g∏ownie migota∏y
ró˝nymi kolorami, jak gwiazdki w blasku ognia. Po katach zwiesza∏y si´ wiàzki
skór lisich, wilczych, niedêwiedzich, kunich i gronostajowych – owoc
myÊlistwa kniaziów. Ni˝ej, wzd∏u˝ Êcian, drzema∏y na obr´czach jastrz´bie,
soko∏y i wielkie berkuty sprowadzane z dalekich stepów wschodnich, a u˝ywane
do poÊcigu wilków.”

X w w w . w i l a n o w - p a l a c . p l  x X=x
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{ karta v [
w kuchni staropolskiej

X=x

Gdy myÊlimy o kuchni staropolskiej, wyobra˝amy sobie sto∏y uginajàce si´ pod
bogactwem i ró˝norodnoÊcià potraw: pó∏miski pe∏ne ró˝nych gatunków mi´sa,
kielichy wype∏nione miodem lub winem i bogatà zastaw´ sto∏owà, na której
spo˝ywano wszystkie te specja∏y. Okazuje si´ jednak, ˝e cz´Êç naszych wyobra˝eƒ
o staropolskich zwyczajach kulinarnych jest nieprawdziwa i nieco podkoloryzo -
wana przez kolejne epoki. Rzadko kto wie, ˝e od XVI do po∏owy XVIII stulecia
nawet najbardziej wykwintne potrawy przyrzàdzano cz´sto z nieÊwie˝ych
sk∏adników. Nie zawsze by∏o to zwiàzane jedynie z problemem przechowywania
˝ywnoÊci, lecz tak˝e z gustem epoki, o czym Êwiadczà s∏owa J´drzeja Kitowicza:
„Nie dobierano do nich mas∏a m∏odego, ale owszem starego, czasem a˝
zielonego, albowiem takie by∏o sporsze, dajàc wi´cej czucia swego (…)”. Ch´tnie
te˝ dodawano do potraw rozmaite przyprawy, które przede wszystkim podkreÊla∏y
status majàtkowy i pozycj´ spo∏ecznà gospodarza. Cudzoziemcy podró˝ujàcy
po ówczesnej Rzeczpospolitej cz´sto skar˝yli si´ na polskà kuchni´, uwa˝ajàc jà
za niezbyt smacznà lub wr´cz niejadalnà. Szlachta polska kocha∏a zaÊ bogactwo
i przepych uginajàcych si´ pod ci´˝arem pó∏misków i kielichów sto∏ów. 

Przeczytaj zamieszczone poni˝ej opisy potraw lub przepisy na wybrane
dania i zastanów si´: 
•  które z nich mog∏y byç serwowane na sto∏ach zamo˝nych szlachciców, 
•  które uÊwietnia∏y królewskà lub magnackà biesiad´, 
•  które goÊci∏y na sto∏ach ubogiej szlachty lub plebsu.

„G´Ê czarna
(…) u pomniejszych panów zaprawiano [jà] tak:
kucharz upali∏ wiecheç s∏omy na w´giel, w niedostatku
czystej z b∏ota czasem napr´dce wyj´ty, przyda∏ do
niego ∏y˝k´ lub wi´cej miodu praÊnego, przyla∏ pod∏ug
potrzeby jakiego octu mocnego, zmiesza∏ z owà s∏omà
spalonà, zasypa∏ pieprzem i imbirem, a zatem sta∏a si´
g´Ê czarna, potrawa dobrze wzi´ta owych czasów
i podczas najwi´kszych bankietów u˝ywana.”

J´dzrej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III...

„Kuropatwy z ryb s∏onych i ptaki ró˝ne
Szczupaka s∏onego och´do˝ pi´knie. Mi´so od skóry
i koÊci odbierz, usiekaj. Wlej oliwy, chleba tartego,
cebul´ pieczonà usiekaj, daj pieprzu, cynamony,
rodzynków drobnych, cukru. Zmieszaj to wszystko
pospo∏u i formuj, w r´ku ptaki chcesz albo umiesz.
Spuszczaj w kocie∏ wody goràcej, a potem natknij
migda∏ami wzd∏u˝ krajanymi, albo pinelami
(orzeszkami pinii), potrzàsaj màkà i puszczaj
na goràce mas∏o albo oliw´ albo olej a natkawszy
skrzyde∏kami kuropatwiemi albo takiemi, jakie
uformowa∏eÊ ptaki, je˝eli chcesz daj sucho albo sapor
(sos) jakiÊ z apraw.”

Krystyna Bockenheim, Przy polskim stole, Wroc∏aw 1998

„¸apy niedêwiedzie
¸apy sparzyç ukropem, trzymajàc je w nim przez kilka
minut, ˝eby potem ∏atwiej módz oskrobaç sierÊç;
po nale˝ytym oczyszczeniu ∏apy wymyç w zimnej
wodzie, nast´pnie gotowaç je z w∏oszczyznà
i korzeniem 3-4 godzin a˝ zmi´knà o tyle, ˝e si´ dadzà
palcami przyszczypnàç. Pozostawiwszy ∏apy w smaku
a˝ ostygnà, podaç na zimno z octem i oliwà lub sosem
musztardowym – na goràco mo˝na ∏apy podaç z sosem
ostrym poivrade lub pikantnym.”

Krystyna Bockenheim, Przy polskim stole...

„(…)kucharze przedni dla pokazania swojej
doskona∏oÊci podajàc na stó∏ ptactwo powykrzywiawszy
dziwacznie nogi, skrzyd∏a, ∏by, robili figury do
stworzenia boskiego niepodobne; i to by∏y potrawy
najmodniejsze i najgustowniejsze.”

J´drzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III...

„Bobrowe ogony
Odwarzywszy ogon bobrowy, który ie˝eli chcesz mo˝esz
w sztuki poràbaç, który w occie i soli odwarzywszy
uwierç czosnku jak mas∏o, octu winnego, oliwy albo
mas∏a, przywa˝ i daj na stó∏.”

Krystyna Bockenheim, Przy polskim stole...

Za sto∏em
Przez d∏ugi czas, bo a˝ do poczàtku

XVII w., kobiety i m´˝czyêni

spo˝ywali posi∏ki osobno. Kiedy

zwyczaj ten uleg∏ zmianie i zupe∏nie

naturalnà praktykà by∏o wspólne

biesiadowanie, panowie mieli

w obowiàzku us∏ugiwanie damom.

Gospodarz, czyli najwa˝niejsza osoba

na przyj´ciu, siedzia∏ w cz´Êci

Êrodkowej sto∏u, reszta goÊci

zasiada∏a hierarchicznie, zgodnie ze

statusem spo∏ecznym – najwa˝niejsi

przy gospodarzu, mniej wa˝ni dalej

od niego. W czasie uczty panowa∏

gwar – rozmawiano, wznoszono

toasty. Ha∏as czyni∏a tak˝e s∏u˝ba

i psy gryzàce rzucane na ziemi´ koÊci. 

Toasty
˚adna uczta nie mog∏a si´ odbyç bez

toastów. Najpierw pito za zdrowie króla,

potem gospodarza i po kolei spe∏niano

toast za zdrowie ka˝dego z goÊci

wymieniajàc ich nazwiska zgodnie

z hierarchià wa˝noÊci. Tak opisuje ten

zwyczaj J´drzej Kitowicz: „ Najprzód

gospodarz po odbytej sztuce mi´sa nala∏

w ma∏y kieliszek wina i pi∏ nim zdrowie

wszystkich siedzàcych u sto∏u, poczàwszy

od osoby najgodniejszej do ostatniej,

za wymienieniem ka˝dej znacznej osoby

przytykajàc do ust i odejmujàc kieliszek;

a skoƒczywszy dystyngowanych, reszt´

sto∏owników wymienia∏ jednego po

drugim w∏asnym nazwiskiem lub te˝

powszechnym: „WPana zdrowie” (…)”.

„Nie ˝a∏uje goêdzików, pieprzu i faryny,/

Czego do ka˝dej, a có˝ Êmierdzàcej

zwierzyny,/ Trzeba, sypie, o cudzej nie

myÊlàc szkatule./ 

Doda octu, powid∏a, dostatek cebule,/

W∏o˝y w to i sól i drwa, ˝e wi´cej ni˝ kopa/

Wyleci mu z kalety (…)”

Potocki

Dro˝sza zaprawa ni˝ potrawa
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Szlachta polska uwielbia∏a ucztowaç. Organizowanie wystawnych przyj´ç by∏o
zresztà jej przywilejem (w miastach wydawano dekrety zabraniajàce urzàdzania
uczt mieszczaƒstwu). Ka˝dy pretekst by∏ dobry, aby spotkaç si´ przy stole
zastawionym wymyÊlnymi specja∏ami i trunkami. Biesiad´ urozmaica∏y taƒce,
które pozwala∏y nieco och∏onàç po wysokoprocentowych napojach i nacieszyç
si´ obecnoÊcià pi´knych niewiast. 

W pa∏acu w Wilanowie równie˝ urzàdzano przyj´cia. Przyjrzyj si´
zamieszczonym poni˝ej fotografiom sal pa∏acowych i zdecyduj, w których
mog∏y odbywaç si´ królewskie przyj´cia. Uzasadnij swój wybór.

X w w w . w i l a n o w - p a l a c . p l  x X=x

Antykamera Króla Wielka Sieƒ

Pokój Wielki Karmazynowy

Sala Biała

Przedpokój  I. Lubomirskiej 

Sala Uczt

Zastawa
Rodzaj u˝ywanej zastawy zale˝a∏ przede

wszystkim od zamo˝noÊci gospodarza.

Powszechnie u˝ywano wówczas naczyƒ

cynowych. Zamo˝niejsi szlachcice

dysponowali tak˝e odÊwi´tnà zastawà

srebrnà, a nawet z∏oconà. Metalowe

naczynia posiada∏y ogromnà zalet´ – nie

t∏uk∏y si´. Porcelanowe zaÊ zacz´∏y byç

modne dopiero w XVIII stuleciu, kiedy

w MiÊni odkryto tajemnic´ jej produkcji.

Jednak by∏y bardzo drogie i kruche, dlatego

takimi modnymi i delikatnymi zastawami

mogli si´ poszczyciç tylko najzamo˝niejsi.

Podobnie sprawa wyglàda∏a ze szk∏em,

z którego wytwarzano pi´kne kielichy

do wina. Nigdy jednak ich nie t∏uczono

po spe∏nieniu toastu – by∏y zbyt kosztowne

na takie wybryki.

¸y˝ka w bucie
Nie wszystkie sztuçce by∏y wówczas

w u˝yciu. Polska szlachta nie pos∏ugiwa∏a

si´ no˝em i widelcem. Wi´kszoÊç potraw

spo˝ywano przy pomocy ràk.

W powszechnym u˝yciu by∏a jednak ∏y˝ka,

bez której trudno by∏o si´ obejÊç przy

jedzeniu zupy lub staropolskich gàszczy

(sosów). Poczàtkowo istnia∏ wi´c

zwyczaj, by ka˝dy przynosi∏ na uczt´

w∏asnà ∏y˝k´. Cz´sto wi´c noszono jà

w specjalnym pokrowcu przypi´tà do pasa

lub w∏o˝onà do… cholewy od buta. 

„Rozmaitych pó∏misków do trzydziestu

b´dzie,/ Jeszcze kosztem niema∏ym prawie

urobionych,/ Rozmaitym, a˝ nazbyt,

kszta∏tem ozdobionych,/ Pieprzu,

szafranu pe∏ne, dostatek korzenia,/

Cytryn, migda∏ów, cukrów, uciecha

jedzenia.”

Stanis∏aw Je˝owski

Zabawy ziemiaƒskie
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{ karta vi [
˝ycie rodzinne  

W staropolskiej mentalnoÊci jednà z najwa˝niejszych ról odgrywa∏a rodzina.
Na jej czele sta∏ ojciec, który zgodnie z prawem by∏ w∏aÊcicielem wszystkich dóbr
ziemskich wchodzàcych w sk∏ad majàtku. To z jego decyzjami musieli liczyç si´
wszyscy domownicy. Ojciec decydowa∏ o losach swych dzieci, nawet kiedy by∏y ju˝
doros∏e. Jako najwa˝niejsza osoba w rodzinie doczeka∏ si´ z czasem tytu∏u
honorujàcego „panie ojcze”. Nie oznacza to jednak, ˝e rodziców i dzieci nie
∏àczy∏y wi´zi mniej oficjalne, oparte na silnych uczuciach. W ˝yciu ka˝dej rodziny
za najwa˝niejsze, wr´cz prze∏omowe momenty uwa˝ano: narodziny nowego
potomka, Êlub oraz pogrzeb. Dla króla Jana III Sobieskiego ˝ycie rodzinne by∏o
równie˝ bardzo wa˝ne. W pa∏acu mo˝na odnaleêç wiele przedstawieƒ, które
w sposób symboliczny lub dos∏owny odwo∏ujà si´ do umi∏owania ˝ycia na ∏onie
rodziny. Jednà z alegorii odnoszàcych si´ do ˝ycia prywatnego króla jest
wymalowana w galeriach pó∏nocnej i po∏udniowej historia o Amorze i Psyche. 

Na podstawie malowide∏, których reprodukcje dla u∏atwienia sà zamieszczone
poni˝ej, spróbuj opowiedzieç histori´ mi∏oÊci tej pary mitologicznej i zastanów
si´, jaki mia∏a ona zwiàzek z postacià króla i jego ˝ony Marii Kazimiery.

X=x

Historia Amora i Psyche, M. A. Palloni, 1690-96 r. 

Posag
Jednym z najwa˝niejszych elementów

w staropolskich zwyczajach Êlubnych

by∏ posag, który wnosi∏a do rodziny

m´˝a panna m∏oda. Bez

odpowiedniego posagu, na który

cz´sto sk∏ada∏y si´ liczne dobra

ziemskie, panna nie mog∏a liczyç na

dobre zamà˝pójÊcie. Cz´sto

o wysokoÊci posagu decydowa∏ ojciec.

Wiano
Ma∏˝onek, który wpisywa∏ do swoich

dóbr posag wniesiony przez ˝on´,

musia∏ jej ofiarowaç ekwiwalent

podobnej wartoÊci, który w razie jego

Êmierci stawa∏ si´ jej prywatnà

w∏asnoÊcià. Wiano odgrywa∏o

wówczas bardzo wa˝nà rol´ 

– zabezpiecza∏o bowiem wdowy przed

ubóstwem. Niekiedy jednak kobiety

posiadajàce skromne wiano by∏y

zmuszone po Êmierci m´˝a powtórnie

wyjÊç za mà˝ lub wstàpiç do zakonu. 

Wesele sarmackie
Wesele staropolskie by∏o cz´sto

uroczystoÊcià bardzo rozbudowanà

i wymagajàcà du˝ych nak∏adów

finansowych. Nie ˝a∏owano jednak na

t´ okazj´ funduszy, gdy˝ ceremonia

stanowi∏a jednoczeÊnie akt

przypiecz´towania zwiàzku dwóch osób

i ich rodzin, a tak˝e by∏a manifestacjà

przywiàzania tych rodzin do tradycji.

Wesele by∏o wi´c rozpisanym na kilka

dni ceremonia∏em, sk∏adajàcym  si´

z kilkunastu cz´Êci. Na ró˝ne sposoby

podkreÊlano wówczas zalety i cnoty

obojga m∏odych ma∏˝onków oraz

podkreÊlano rodowód i szlachetnoÊç

ich rodzin. 
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W patriarchalnej rodzinie staropolskiej bardzo wa˝ne by∏o posiadanie
licznego potomstwa. To w nim pok∏adano nadzieje na przed∏u˝enie rodu oraz
kultywowanie rodzimych tradycji. Dziewcz´ta, które doÊç wczeÊnie
przechodzi∏y spod ojcowskiej w∏adzy we w∏adz´ m´˝owskà, od najm∏odszych lat
przygotowywano do roli ˝ony i matki. Wielkim kultem otaczano p∏odnoÊç
zapewniajàcà przysz∏oÊç rodowi. W czasach, kiedy higiena by∏a na bardzo
niskim poziomie, a choroby zbiera∏y ogromne ˝niwo, cz´sto z szeÊciorga
dzieci tylko jedno do˝ywa∏o wieku doros∏ego. Dlatego tak wa˝ne by∏o wydanie
na Êwiat licznego potomstwa. 

W Antykamerze Królowej znajduje si´ plafon autorstwa
J.E. Szymonowicza-Siemiginowskiego, którego symbolika odnosi si´ do jej
p∏odnoÊci. Przyjrzyj si´ temu dzie∏u i zastanów, za pomocà jakich Êrodków
artysta ukaza∏ tà tematyk´.

Plafon Jesieƒ, J. E. Szymonowicz-Siemiginowski, 1683-85 r. 

Wychowanie
Dzieci bez wzgl´du na p∏eç przez

pierwszych kilka lat by∏y

wychowywane przez matk´. Ch∏opcy

po siódmym roku ˝ycia przechodzili

we w∏adz´ ojcowskà. To ojcowie

przekazywali im zarówno umiej´tnoÊci

praktyczne, takie jak walka, jazda

konna, hartowanie cia∏a, jak równie˝

umiej´tnoÊç zarzàdzania

gospodarstwem oraz og∏ad´ niezb´dnà

na dworach magnackich i podczas

kontaktu z bia∏og∏owami. Dziewczynki

pozostawa∏y pod opiekà matki

w∏aÊciwie do zamà˝pójÊcia. Czasami

kszta∏cono je w szko∏ach

przyklasztornych, co jednak do po∏owy

XVIII stulecia nale˝a∏o do zjawisk

wyjàtkowych. Zwykle matki lub

guwernantki uczy∏y dziewcz´ta

czytania, pisania, j´zyków obcych,

szycia, haftowania, taƒca i dobrych

manier. 

Edukacja dzieci
Ch∏opcy po krótkiej nauce pobieranej

u domowego nauczyciela wyje˝d˝ali na

dalszà edukacj´ do klasztorów, zwykle

znajdujàcych si´ w wi´kszych miastach.

Edukacjà zajmowali si´ wówczas

zakonnicy ze zgromadzeƒ jezuitów

i pijarów. Jednak okres szko∏y nie

nale˝a∏ do najszcz´Êliwszych, gdy˝

w powszechnà metodà wychowawczà

by∏y kary cielesne. Tak opisuje je

J´drzej Kitowicz: „(…)rózga brzozowa

albo dyscyplina, pospolicie rzemienna,

u surowszych zaÊ nauczycielów

z sznurków nicianych t´go spleciona,

siedym lub dziewi´ç odnóg majàca,

którà to rózgà lub dyscyplinà bito w ty∏

obna˝ony, uderzajàc najmniej trzy,

a najwi´cej pi´tnaÊcie razy, wed∏ug

przewinienia, wed∏ug cierpi´tliwoÊci

cia∏a i wed∏ug surowoÊci lub ∏agodnoÊci

nauczyciela.”
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WÊród polskiej szlachty istnia∏o przekonanie, ˝e oprócz sprawowania urz´dów
i pe∏nienia s∏u˝by paƒstwu (czyli walki podczas wojen) jedynym godnym
szlachcica Sarmaty zaj´ciem jest praca na roli. Utrzymywanie si´ ze sprzeda˝y
p∏odów ziemi nie tylko nie przynosi∏o ujmy, ale tak˝e by∏o spo∏ecznie
akceptowane. Polacy czuli szczególnà wi´ê z ziemià i si∏ami przyrody. Wiele
zwyczajów wywodzi si´ w∏aÊnie z tradycji ziemiaƒskich. Jan III Sobieski jako
król Sarmata znany by∏ ze swoich ziemiaƒskich upodobaƒ. Znalaz∏y one wyraz
nie tylko w po∏o˝eniu i najbli˝szym otoczeniu wilanowskiego pa∏acu, ale tak˝e
w jego dekoracjach. W Antykamerze i Sypialni Króla znajdujà si´ niewielkie
przedstawienia inspirowane Georgikami Wergiliusza. Ukazujà one sceny
bachiczne oraz prace charakterystyczne dla ˝ycia na wsi. 

Przyjrzyj si´ uwa˝nie tym scenom i spróbuj odgadnàç, jakie prace i zaj´cia
zosta∏y na nich przedstawione. 

Praca na roli by∏a traktowana

przez polskie spo∏eczeƒstwo jako

niezwykle szlachetna. Dlatego

wi´kszoÊç szlachciców szczyci∏a si´

posiadaniem majàtku ziemskiego

i utrzymywaniem si´ z p∏odów ziemi.

Jako ˝e dwór by∏ po∏o˝ony na

prowincji, cz´sto z dala od wielkich

miast, musia∏ byç „instytucjà”

samowystarczalnà. Dlatego oprócz

uprawy zbó˝, warzyw i owoców

zajmowano si´ tak˝e pszczelarstwem,

a aby mieç w∏asne produkty mleczne

i jaja, hodowano zwierz´ta. Kobiety

zaÊ cz´sto same prz´d∏y, tka∏y i szy∏y

ubrania. W domach czytywano przede

wszystkim podr´czniki ˝ycia

ziemiaƒskiego oraz odwo∏ujàcà si´

do Wergiliusza i Horacego poezj´

s∏awiàcà uroki ˝ycia na wsi. 

Faseta  w Sypialni Króla,  Sceny z ˝ycia wsi 
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Oprócz licznych obowiàzków rodzinnych, które by∏y udzia∏em nie tylko g∏owy
rodziny, ale tak˝e pozosta∏ych domowników, w ˝yciu szlachty istnia∏o równie˝
miejsce na rozrywki. Oprócz biesiad uÊwietnianych taƒcami istnia∏o jeszcze
kilka sposobów na mi∏e i cz´sto weso∏e sp´dzanie czasu.

Na podstawie zamieszczonych poni˝ej cytatów odgadnij, jakie rozrywki
najbardziej lubi∏a polska szlachta.

„Sanie gna∏y jak wicher. Dzieƒ by∏ jasny, mroêny. Ânieg migota∏, jakby kto
naƒ iskry sypa∏; z bia∏ych dachów chat podobnych do kup Ênie˝nych strzela∏y
wysokimi kolumnami dymy ró˝owe. Stada wron polatywa∏y przed saniami
wÊród bezlistnych drzew przydro˝nych z krakaniem donoÊnym. O dwie staje za
Wodoktami wpadli na szerokà drog´, w ciemny bór, który sta∏ g∏uchy, s´dziwy
i cichy, jakby spa∏ pod obfità okiÊcià. Drzewa migotajàc w oczach, zdawa∏y si´
uciekaç gdzieÊ w ty∏ za sanie, a oni lecieli coraz pr´dzej i pr´dzej, jak gdyby
rumaki skrzyd∏a mia∏y.”

Henryk Sienkiewicz, Potop

„Natenczas Wojski chwyci∏ na taÊmie przypiety
Swój róg bawoli, d∏ugi, c´tkowany, kr´ty
Jak wà˝ boa, oburàcz do ust go przycisnà∏,
Wzdà∏ policzki jak bani´, w oczach krwià zab∏ysnà∏,
Zasunà∏ wpó∏ powieki, wciàgnà∏ w g∏àb pó∏ brzucha
I do p∏uc wys∏a∏ z niego ca∏y zapas ducha,
I zagra∏: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszcz´ muzyk´ i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocà, czystoÊcià, dziwnà harmonijà pieni.”

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

„M∏odzie˝ obojej p∏ci zabawia∏a si´ ró˝nymi igraszkami uczciwymi, a to w
godziny wieczorne, najwi´cej w dni uroczyste, aby w pró˝nowaniu si´ nie
nudzi∏a. Te zaÊ igraszki dzia∏y si´ w obecnoÊci starszych, dozierajàcych
przystojnoÊci (…). Te zaÊ igraszki by∏y: ……………………………….………,
gdy jedna osoba z zawiàzanymi oczami póty musia∏a biegaç po izbie, póki
drugiej z kompanii grajàcych nie z∏apa∏a; ci zaÊ wszyscy, którzy grali,
rozpierszchnàwszy si´ po izbie, powinni byli j´kiem odzywaç si´ (…)”

J´dzrej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III

X w w w . w i l a n o w - p a l a c . p l  x X=x

Polowanie
Dawniej tereny Rzeczpospolitej by∏y

poroÊni´te wspania∏ymi lasami

i puszczami pe∏nymi dzikich zwierzàt.

Polowanie by∏o przywilejem szlachty,

która wyrabia∏a w sobie odwag´

i zr´cznoÊç. W ten sposób çwiczono

tak˝e jazd´ konnà i umiej´tnoÊci

strzeleckie. Na polowaniu zawsze

towarzyszy∏y myÊliwym psy tropiàce

zwierzyn´, a czasami nawet soko∏y.

W Êwiecie staropolskim ∏owy

stanowi∏y jedynà rozrywk´, która

w jakikolwiek sposób przypomina∏a

sport. Król Jan III równie˝ ch´tnie

wybiera∏ si´ na polowania.

Dogodnym miejscem by∏y po∏o˝one

nieopodal Wilanowa dobra

natoliƒskie pe∏ne ró˝norodnego

ptactwa i mniejszej zwierzyny. 

Karty, kr´gle i koÊci
Oprócz rozrywek, które przez stulecia

nie wychodzi∏y z mody, pojawia∏y si´

i takie, których ˝ywot by∏ krótki lub

s∏awa niewielka. O ile gra w koÊci

nale˝a∏a do ca∏kiem popularnych

rozrywek, cz´sto spotykanych w

przydro˝nych gospodach, o tyle gra

w karty czy kr´gle nale˝a∏a do

wyjàtków, o czym wspomina J´drzej

Kitowicz: „Trzecià grà by∏y karty;

te by∏y dawniej przed Augustem III

znajome; ale i˝ sposób grania w nie

nielom by∏ znajomy i rzadko gdzie

w którym mieÊcie dostaç ich mo˝no

by∏o, dlatego szulerowie ma∏o si´ nimi

bawili.”
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w obliczu Êmierci

Dla cz∏owieka baroku Êmierç by∏a nieod∏àcznym elementem ˝ycia.
W Êwiadomym przygotowaniu si´ do tego co ostateczne pomaga∏y znane od
czasów Êredniowiecznych ksi´gi o wspólnym motywie ars bene moriendi („sztuka
dobrego umierania”) oraz maksymy np: memento mori („pami´taj, ˝e umrzesz”).
Du˝a ÊmiertelnoÊç ludzi umierajàcych w wyniku krà˝àcych po Europie epidemii
d˝umy lub ospy, wojen, ogromna ÊmiertelnoÊç kobiet w okresie poporodowym
i dzieci do drugiego roku ˝ycia sprawia∏a, ˝e ludzie byli ze Êmiercià oswojeni
i pokorni wobec jej nieodwo∏alnych wyroków. Âmierç by∏a nie mniejszym
wydarzeniem ni˝ narodziny. Przy ∏o˝u umierajàcego czuwa∏a ca∏a rodzina,
niekiedy zje˝d˝ajàca na t´ okazj´ z ca∏ego kraju. Szlachta polska ukszta∏towa∏a
specyficzne tradycje zwiàzane z po˝egnaniem zmar∏ego i obrz´dami
pogrzebowymi. Jednym z elementów, który na d∏ugo wpisa∏ si´ w pejza˝
szlacheckiej Rzeczpospolitej, by∏ portret trumienny. Ten typ wizerunku
przeszed∏ do historii jako synonim wy∏àcznie polskiej kultury i tradycji*. 

Muzeum Pa∏ac w Wilanowie posiada bogatà kolekcj´ portretów trumiennych.
Przyjrzyj si´ im uwa˝nie i spróbuj odpowiedzieç na nast´pujàce pytania:

Jakà funkcj´ pe∏ni∏y takie wizerunki? Zwróç uwag´ na kszta∏t tych portretów.

Na jakim pod∏o˝u je malowano? Na niektórych portretach nie zosta∏o zama -
lo wane t∏o, dzi´ki czemu dok∏adnie widaç materia∏, na którym go wykonano. 

Czy takie portrety tworzono za ˝ycia czy po Êmierci? Uzasadnij swojà opini´.

Dlaczego na tych portretach przedstawiano zmar∏ych jako ˝ywych? Przyjrzyj
si´, jak na niektórych z nich namalowano wzrok – wywo∏uje on iluzj´, jakby
sportretowana postaç wodzi∏a za nami oczami. 

Co robiono z portretami trumiennymi po ceremonii pogrzebowej?

X=x

* Wielu badaczy podkreÊla, ˝e portrety trumienne by∏y malowane niezwykle realistycznie. Przedstawienie
zmar∏ego ze wzgl´du na niewielki format dzie∏a by∏o ograniczone jedynie do twarzy. To ona skupia ca∏à uwag´
widza, zadziwia szczegó∏owoÊcià i sposobem uj´cia. Na portretach trumiennych brak dekoracyjnoÊci, czasami
wizerunek jest dope∏niony niewielkim kartuszem herbowym. 

Poczàtki portretu
trumiennego
Nie do koƒca wiadomo, skàd w Polsce

pojawi∏ si´ zwyczaj malowania

wizerunków zmar∏ych. Niektórzy

badacze twierdzà, ˝e jego korzenie

tkwià w rzymskim, staro˝ytnym

zwyczaju uczestniczenia w pogrzebie

sobowtóra zmar∏ego. Legenda g∏osi, i˝

pierwszy taki portret powsta∏ po Êmierci

Barbary Radziwi∏∏ówny, ˝ony króla

Polski Zygmunta Augusta. Zakochany

król, przepe∏niony rozpaczà po

przedwczesnej Êmierci ˝ony, za˝àda∏,

by do trumny przytwierdzono jej

wizerunek w taki sposób, aby jadàc

w kondukcie ˝a∏obnym, ca∏y czas mia∏

przed oczami ukochanà. Jednak nie

odnaleziono portretu trumiennego

Barbary Radziwi∏∏ówny. Pierwszy

poÊwiadczony historycznie tego typu

wizerunek przedstawia∏ króla Stefana

Batorego. Od tego momentu portret

trumienny sta∏ si´ bardzo popularny

w kr´gach polskiej magnaterii i szlachty.

Ludzie ni˝si stanem mieli zakazane

zamawianie takich przedstawieƒ.

Epitafium
To ozdobna tablica ku czci zmar∏ego,

którà najcz´Êciej umieszczano

wewnàtrz koÊcio∏a. Oprócz inskrypcji

na jej dekoracyjny charakter sk∏ada∏o

si´ przedstawienie malarskie lub

rzeêbiarskie. Cz´sto w∏aÊnie portrety

trumienne pe∏ni∏y rol´ epitafium.

Portret Stanisława Woyszy, 

malarz polski, IV çw. XVII w. 
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na staropolskim pogrzebie

Staropolskie pogrzeby by∏y niezwykle wystawne. Niekiedy ich przygotowanie
zajmowa∏o oko∏o szeÊciu miesi´cy. Obcokrajowcy, którzy mieli okazj´ w nich
uczestniczyç, zgodnie wspominali w swych pami´tnikach, ˝e z takim
przepychem w ich krajach chowani sà tylko w∏adcy, podczas gdy
w Rzeczpospolitej ka˝da szanujàca si´ rodzina szlachecka chcia∏a wyprawiç
swemu antenatowi godziwy pochówek.
Oto kilka charakterystycznych dla tej uroczystoÊci elementów i poj´ç:

Pompa funebris 
(z ∏ac. pochód, procesja pogrzebowa)

Tym mianem okreÊla si´ pogrzeby

staropolskie, które charakteryzowa∏y

si´ niezwyk∏ym przepychem,

bogactwem i w swojej formie

przypomina∏y nieco teatr. Rodzina

zmar∏ego nie szcz´dzi∏a Êrodków

i czasu na przygotowanie wspania∏ej

uroczystoÊci.

Castrum doloris
(z ∏ac.zamek, obóz bólu) 

Stanowi∏ najbardziej charakterystyczny

element staropolskiego pogrzebu.

Nazwà tà okreÊla si´ dekoracj´

katafalku, na którym podczas

ceremonii pogrzebowej spoczywa∏a

trumna. W XVII i XVIII w. by∏a ona

bardzo rozbudowana – oprócz Êwiec,

sk∏ada∏y si´ na nià rozmaite figury

alegoryczne, herby, baldachim rozpi´ty

nad trumnà i oczywiÊcie portret

trumienny. Cz´sto takie castrum

zajmowa∏o ogromnà cz´Êç przestrzeni

koÊcielnej.

Archimimus
„Aktor” wyst´pujàcy na ceremonii

pogrzebowej w stroju zmar∏ego. Jego

udzia∏ w obrz´dach mia∏ wymiar

symboliczny.

Monumenta Sarmatarum 
Zbiór inskrypcji nagrobnych,

opublikowanych w formie obszernej

ksi´gi. To z nich czerpano inspiracje

podczas przygotowywania pogrzebów

najbli˝szych. Inskrypcje dotyczàce

Êmierci i zbawienia pojawia∏y si´

najcz´Êciej w miejscu pochówku lub

na epitafium. 

ZAPROSZENIE
Na okazj´ pogrzebu
przygotowywano
specjalne zaproszenia,
które nast´pnie rozwozi∏
goniec. Najmodniejsze
by∏y wówczas wzory
w kszta∏cie portretu
trumiennego lub tzw.
schodów do
nieÊmiertelnoÊci. Na t´
uroczystoÊç zapraszano
od 100 do 300 goÊci.

krok i

ORGANIZACJA
Aby zorganizowaç pogrzeb
godny polskiego
szlachcica, nale˝a∏o
zatrudniç mistrza
ceremonii, tj. artyst´
odpowiedzialnego za
odpowiednià opraw´
koÊcio∏a. Najwa˝niejszà
rol´ odgrywa∏a centralna
cz´Êç, na której spoczywa∏a
trumna z cia∏em zmar∏ego, nazywana castrum
doloris. Przygotowania by∏y czasoch∏onne,
niekiedy bardzo skomplikowane i kosztowne.

Z¸O˚ENIE DO GROBU
Po ceremonii koÊcielnej sk∏adano trumn´ do krypty znajdujàcej si´ pod
koÊcio∏em lub do grobowca. Wówczas raczej nie chowano szlachty na
zwyk∏ych cmentarzach, które traktowano jako miejsce pochówku ludzi
ubogich. Do dziÊ, przy starych zabytkowych koÊcio∏ach znajdujà si´
niewielkie grobowce, które stanowià miejsce spoczynku rodziny
szlacheckiej, b´dàcej dawniej w∏aÊcicielami okolicznych dóbr wraz z parafià. 

krok ii

CEREMONIA KOÂCIELNA
Najwa˝niejszà cz´Êcià pogrzebu by∏a oczy -
wiÊcie ceremonia w koÊciele. Rozpoczyna∏a
si´ wjazdem archimimusa, tj. sobowtóra,
a koƒczy∏a przemówieniami trwajàcymi
niejednokrotnie kilka godzin. W sumie
w Êwiàtyni sp´dzano od 8 do 12 godzin!

krok iii

krok iv
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król sarmata

X=x

„Król ten pochodzi∏ ze znakomitego i staro˝ytnego rodu, bynajmniej jednak
nie z najbardziej znaczàcego ani z najbogatszego w Królestwie”

Bernard Connor (nadworny lekarz)

Jan III Sobieski rzeczywiÊcie pochodzi∏ z rodu szlacheckiego, jednak nie posiada∏
tak znamienitych koneksji jak Radziwi∏∏owie, Lubomirscy lub WiÊniowieccy.
Ojciec króla, Jakub, by∏ kasztelanem krakowskim i jako cz∏owiek gruntownie
wykszta∏cony k∏ad∏ bardzo du˝y nacisk na edukacj´ swych synów – Marka i Jana.
Stàd wzi´∏y poczàtek zami∏owania króla do literatury i sztuk pi´knych, które
znajdà póêniej odzwierciedlenie w wystroju pomieszczeƒ pa∏acu wilanowskiego.
Okres rzàdów Jana III przypad∏ na trudny czas w dziejach Rzeczpospolitej. Król
próbujàcy realizowaç swoje Êmia∏e wizje wskrzeszenia dawnej ÊwietnoÊci kraju by∏
poddawany ciàg∏ej krytyce, a jego rzàdy spotyka∏y si´ z licznymi buntami. 

W Antykamerze Króla znajduje si´ plafon autorstwa J.E. Szymonowicza-
-Siemiginowskiego, który ukazuje jednà z pór roku. Zastanów si´, jaka to
pora roku i dlaczego przypisano jà królowi? Czy mo˝esz wskazaç jakieÊ
motywy symboliczne odnoszàce si´ do cech w∏adcy lub okresu jego rzàdów?

Âwiat∏y król
Ojciec króla przekonywa∏ synów,

by odebrali staranne wykszta∏cenie.

Mawia∏: „G∏upimi szlachcie

staro˝ytnej (…) szpetnie zgo∏a byç

(…). Ludzie wi´cej sobie wa˝à

chudego pacho∏ka uczonego, ani˝eli

pana wielkiego (…) a b∏azna, co go

sobie wi´c palcem ukazujà”. Przysz∏y

król ukoƒczy∏ wi´c wydzia∏ filozoficzny

Uniwersytetu Jagielloƒskiego. 

Wolna elekcja
Jan III Sobieski zosta∏ wybrany na króla

w 1674 roku w wyniku wolnej elekcji,

nie w wyniku dziedziczenia tronu.

Wolna elekcja polega∏a na wyborze

w∏adcy przez szlacht´, która zbiera∏a si´

pod Warszawà na g∏osowanie.

Kandydatów na króla przedstawiali ich

pe∏nomocnicy. Szlachta g∏osowa∏a

województwami. Elekcja koƒczy∏a si´

wyborem króla i wyznaczeniem daty

sejmu koronacyjnego. 

Demokracja szlachecka
Ustrój, który panowa∏

w Rzeczpospolitej i gwarantowa∏

szlachcie prawo decydowania

w sprawach paƒstwowych dotyczàcych

zarówno spraw wewn´trznych,

jak i polityki zagranicznej. Wbrew

intencjom twórców tego ustroju,

demokracja szlachecka zdecydowanie

wp∏yn´∏a na os∏abienie polityczne kraju

i w konsekwencji do jego rozbiorów. 

Plafon Zima, J. E. Szymonowicz-Siemiginowski, IV çw. XVII w. 
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Król cz´sto by∏
portretowany
w kostiumie
antycznym. Spójrz
na zamieszczone
obok przedstawienia
i zastanów si´,
dlaczego.

Szlachta
Nale˝a∏a do uprzywilejowanych

warstw spo∏ecznych. Stan ten

wykszta∏ci∏ si´ ze Êredniowiecznego

rycerstwa. W Polsce jego poczàtki

przypadajà na wieki XIV i XV. Szybko

sta∏a si´ warstwà dominujàcà na polu

polityki i swojà pozycj´ utrzyma∏a do

rozbiorów kraju. 

Odsiecz wiedeƒska
12 wrzeÊnia 1683 roku Jan III Sobieski

stanà∏ na czele sprzymierzonych wojsk

polsko-austriacko-niemieckich przeciw

armii tureckiej dowodzonej przez wezyra

Kara Mustaf´. Polski król znakomicie

wykorzysta∏ warunki topograficzne

i swojà wielkà wiedz´ militarnà, by

odnieÊç druzgocàce zwyci´stwo nad

Turkami. W∏adcy z ca∏ej Europy s∏ali

mu listy z gratulacjami, a imi´ polskiego

króla sta∏o si´ symbolem m´stwa

i odwagi. 

Król Sarmata wyró˝nia∏ si´ cechami charakterystycznymi dla tej
warstwy spo∏ecznej. Jednà z nich by∏a znakomicie opanowana
sztuka wojenna. Król by∏ wielkim strategiem i znawcà tego
rzemios∏a. To w∏aÊnie odwaga, konsekwencja i wielka wiedza
wzbudza∏y podziw nawet najwi´kszych wrogów Jana III. Pamiàtk´
wielkich dokonaƒ militarnych stanowi pomnik konny Jana III,
który powsta∏ dla upami´tnienia zwyci´skiej bitwy pod Wiedniem. 

Popatrz na pomnik konny króla i zastanów si´ nad jego
symbolikà. Wymieƒ poszczególne motywy i ich znaczenia.

Portret Jana III Sobieskiego, 

Jan Tricius, 1676 r. 

Porter króla Jana III Sobieskiego

z synem Jakubem, J.E. Szymonowicz-

-Siemiginowski, ok. 1690 r. 

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, 

rzeêbiarz dworski, po 1683 r. 
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portrety reprezentacyjne

X=x

W Êwiecie sarmackim, w którym podkreÊlanie wi´zi rodzinnych i korzeni by∏o
sprawà pierwszej wagi, portret odgrywa∏ bardzo wa˝nà rol´. Ka˝da rodzina
mia∏a aspiracje, by wykazaç jak najbardziej staro˝ytny rodowód swoich
przodków. Stàd niezmiernie istotnà funkcj´ pe∏ni∏a galeria portretów
reprezentacyjnych. Z czasem na takich wizerunkach oprócz postaci ludzkiej
pojawia∏ si´ zespó∏ elementów, które odnosi∏y si´ w sposób symboliczny do
portretowanego.

Przyjrzyj si´ uwa˝nie portretowi
królewicza W∏adys∏awa Wazy i zastanów
si´, co mogà oznaczaç znajdujàce si´
na nim motywy:

Architektura otwierajàca si´ na pejza˝

Martwa natura na stoliku

Przedmiot trzymany w prawej d∏oni

Konterfekt
Nazwa pochodzàca z ∏aciny

oznaczajàca wizerunek, podobizn´.

Choç s∏owa tego u˝ywano ju˝ w

Êredniowieczu, to jednak najwi´kszà

popularnoÊcià cieszy∏o si´ w XVII

i XVIII stuleciu. 

Władysław IV Waza, 

malarz  z kr´gu P.P. Rubensa, 1 poł. XVII w. 

karty_kultura_sarmacka.qxd  5/28/09  5:24 PM  Page 19



k a r t y  d o  z a j ´ ç  „ k u l t u r a  s a r m a c k a ”

X w w w . w i l a n o w - p a l a c . p l  x X=x

WYBRANA
BIBLIOGRAFIA

T. Chrzanowski, Portret
staropolski, Warszawa 1995.

M. Karpowicz, Sztuki polskiej
drogi dziwne, Bydgoszcz 1994.

A. Sieradzka, Przechadzki
po dawnych wn´trzach,

Warszawa 2001.

A. Sieradzka, Tysiàc lat
ubiorów w Polsce, Warszawa

2003.

K. Bockenheim, Przy polskim
stole, Wroc∏aw 1998.

J. Kitowicz, Opis obyczajów
za panowania Augusta III,

Warszawa 1985.

Z. Kuchowicz, Cz∏owiek baroku,

¸ódê 1992.

M. Bogucka, Staropolskie
obyczaje w XVI    –XVII wieku,

Warszawa 1994.  

Szlachetne dziedzictwo czy
przekl´ty spadek. Tradycje
sarmackie w sztuce i kulturze.

Katalog wystawy pod red.

J. Dziobkowej, MNP 2004/2005.

notatki

karty_kultura_sarmacka.qxd  5/28/09  5:24 PM  Page 20



k a r t y  d o  z a j ´ ç  „ k u l t u r a  s a r m a c k a ”

{ karta xi [
bo˝e narodzenie 

we dworach szlacheckich

„Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia obchodzono u nas zawsze uroczyÊcie. Gdzie jak gdzie, ale w∏aÊnie po

dworach ziemiaƒskich tradycja obchodu tego bezsprzecznie najpi´kniejszego Êwi´ta w roku zachowa∏a

si´ najd∏u˝ej. Czy˝ mo˝na by∏o równaç Bo˝e Narodzenie, obchodzone w mieÊcie, z urokiem dnia

przyjÊcia na Êwiat Pana, Êwi´towanym na wsi?”

J. Rozwadowski, Ostatnie pokolenie. Na ekranie wspomnieƒ, Nowy Jork 1984

Bo˝e Narodzenie, nazywane w Polsce Godami, zawsze obchodzono niezwykle
uroczyÊcie. Jak podkreÊla wielu pami´tnikarzy, najwspanialsze Êwi´ta
wyprawiano na prowincji, we dworach ziemiaƒskich i cha∏upach
zamo˝niejszych ch∏opów. W XIX stuleciu zapach pieczonego piernika,
korzeni, wanilii i sosny wype∏nia∏ wn´trza wszystkich domostw. To szlachta
dba∏a o zachowanie tradycji i najpóêniej przejmowa∏a protestanckie nowinki
(np. ubieranie choinki czy prezenty gwiazdkowe). Wilanów w XIX wieku
nale˝a∏ do rodu Potockich, a potem Branickich, którzy obchodzili w pa∏acu
wszystkie doroczne Êwi´ta. To w∏aÊnie ze wspomnieƒ cz∏onków rodu
Branickich wiemy, jak Êwi´towano na prze∏omie XIX i XX wieku Bo˝e
Narodzenie w pa∏acu wilanowskim. Opisy pe∏ne ciep∏a i zapachów wigilijnych
potraw pozostawi∏a mi´dzy innymi Anna Branicka-Wolska, która wraz ze
swoimi siostrami sp´dzi∏a dzieciƒstwo w nale˝àcym do jej rodziców pa∏acu
w Wilanowie. 

Oto kilka ze zwyczajów Êwiàtecznych. Zastanów si´, czy wszystkich
przestrzegamy do dziÊ.

Na stole wigilijnym by∏o zwykle 12 daƒ, poniewa˝ tyle jest miesi´cy w roku
oraz tylu by∏o aposto∏ów, uczniów Chrystusa.

W Wigili´ nale˝a∏o wstaç bardzo rano i umyç si´ w zimnej wodzie. Zabieg
taki gwarantowa∏ sprawnoÊç fizycznà i zdrowie przez ca∏y rok.

Jako dekoracj´ na Êcianach wieszano s∏omiane gwiazdy i krzy˝e a tak˝e
p´czki s∏omy zwane dziadami.

Na pamiàtk´ gwiazdy betlejemskiej wieczerz´ wigilijnà nale˝a∏o rozpoczàç
wraz z pojawieniem si´ pierwszej gwiazdy.

Wieczerza wigilijna by∏a zawsze postna. Podawano np. zup´ grzybowà, ryby
(karpie i Êledzie), kluski z makiem oraz ciasta.

Sto∏u wigilijnego nie sprzàtano. Pozostawione na noc resztki jedzenia mia∏y
byç pocz´stunkiem dla dusz zmar∏ych.

X=x

Czy wiesz ˝e….

Dopiero w XIX wieku ma swoje

korzenie wiara, ˝e prezenty

gwiazdkowe przynosi Âwi´ty Miko∏aj.

Âwi´ty ten by∏ biskupem Miry

(Turcja) i ˝y∏ na prze∏omie III

i IV wieku. W spadku po rodzicach

otrzyma∏ wielki majàtek, którym

ch´tnie dzieli∏ si´ z ubogimi. Dlatego

dawniej przywdziewa∏ szaty biskupie

i zupe∏nie nie przypomina∏ dzisiejszego

Miko∏aja. 

Tak jak dziÊ, dawniej tak˝e

dekorowano domy na Bo˝e

Narodzenie. Okazuje si´ jednak, ˝e

choinka, którà obecnie prawie ka˝dy

stroi w domu na Êwi´ta, nale˝y do

najm∏odszych zwyczajów. Pojawi∏a si´

bowiem w polskich domach dopiero

w XIX stuleciu. Staropolskim

sposobem przystrojenia domu na Bo˝e

Narodzenie by∏y snopy zbó˝, siano

i ziarno. Dekoracja ta mia∏a

znaczenie symboliczne. Zbo˝a i ziarno

mia∏y zapewniç urodzaj przez ca∏y

nast´pny rok.
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„Teraz ju˝ wieczór, zmrok i w pokoju szkolnym pali si´ jasno du˝o lampa. Wko∏o siedzimy wszyscy razem na bia∏ych krzese∏kach (…). Stó∏ zarzucony
jest papierami. Sà we wszystkich kolorach, b∏yszczàce, przezroczyste, karbowane, cieniutkie i sztywne – wszystkie, jakie dostaç by∏o mo˝na
w przystrojonych Êwiàtecznie sklepach warszawskich. Ko∏o nich stojà ma∏e pude∏eczka, w których migoczà barwne koraliki (…). Myszka, MaryÊ i ja
robimy gwiazdy. Atka z Józkiem jeszcze tego nie potrafià. Im pomagaç musi pani Marta. Nalepiajà z powagà z∏ote gwiazdki, anio∏ki i miko∏ajki na
owini´te w bibu∏ki cukierki. DziÊ mamy du˝o roboty, bo to ostatni dzieƒ. Jutro – wilia. W du˝ym pudle stojàcym pod oknem pe∏no jest ju˝ gotowych
zabawek. Papugi w ko∏ach, krakowianki, pawie, krasnalki na grzybkach, anio∏ki w pow∏óczystych, jasnych szatach (…). Przócz tego b´dà szklane kule,
które Mama przywiezie z Warszawy, b´dà marcepanki, cukierki, orzechy i czekoladowe zwierz´ta w srebrnych papierkach”.

Anna Branicka-Wolska, Listy nie wys∏ane, Warszawa 1993 

„Ranne Êniadania by∏y obfite w ró˝ne pieczywa
i wszelkiego rodzaju Êwie˝e kie∏baski, rolady,
pasztety itp.(…). Te ranne Êniadania przeciàga∏y si´
zwykle doÊç d∏ugo, zale˝nie od schodzenia si´ goÊci
z apartamentów sypialnych do jadalnego pokoju”.

Tadeusz Chrzanowski, Gwiazdka w bachorzych

wspomnieniach, „WiadomoÊci Ziemiaƒskie” 2000, nr 4

„Przez dziurk´ by∏o widaç tylko stosy pude∏ek,
paczek i papierów (…). Wst´p do szkolnego
(pokoju) ma tylko Mama, panna Józefa
i ciocia ˚unka. S∏ychaç stamtàd ich g∏osy,
szuranie czymÊ ci´˝kim i ten przyjemny,
tajemniczy i podniecajàcy szelest papierów”.

Anna Branicka-Wolska, Listy nie wys∏ane,
Warszawa 1993

„Mama z gospodynià, kucharkà i pomagajàcymi
dziewczynami stale siedzia∏a w kuchni, przygotowujàc
jedzenie i przysmaki Êwiàteczne (…). Dwór pachnia∏
(…) korzeniami, piernikiem i wanilià”.
Wac∏aw Auleytner, Spotkania i rozstania, Katowice 1999

„No wi´c pami´tam (…) to goràczkowe
wypatrywanie „pierwszej gwiazdy” na
granatowym niebosk∏onie, a potem ten
ryk triumfalny i bieg do rodziców, ˝e
ju˝…! e mo˝na ju˝ zaczynaç!”.

Tadeusz Chrzanowski, Gwiazdka

w bachorzych wspomnieniach, „WiadomoÊci
Ziemiaƒskie” 2000, nr 4

„Przej´ty od Prusaków jest zwyczaj w Warszawie,
upominkiem dla dzieci na wilià: sosenka
z orzechami w∏oskiemi z∏ocistemi, cukierkami,
jab∏uszkami i mnóstwem Êwieczek (…). Czasem
pomi´dzy g´stwinà wyrobiona szopka, i w niej
narodzenie paƒskie (…)”.

Łukasz Go∏´biowski, Lud polski. Jego zwyczaje,

zabobony, Warszawa 1830

„Âwist p∏óz i parskanie koni przed gankiem dawa∏y znaç, ˝e najwy˝szy ju˝
czas, by zbieraç si´ na Pasterk´. Kilka par sani mknie po wyÊlizganej
powierzchni, pokrytej Êniegiem szosy. Bia∏e ob∏oki pary, wyrzucanej
z nozdrzy koƒskich, owiewajà twarze. Na baranicy siedzàcego na koêle Józefa
osiad∏ bia∏y szron, sopelki lodu zwisajà z ojca wàsów. Pod grubà wilczurà,
którà okryte sà nasze nogi, wciska si´ mróz, szczypiàc w palce. Bia∏e i ciche
sà pola. Raz po raz migajà z boku jak duchy cienie drzew i krzaków. Nad
g∏owà wisi ciemnogranatowy klosz nieba, nabity z∏otymi çwieczkami skrzàcych
si´ gwiazd.”

Jerzy Rozwadowski, Ostatnie pokolenie. Na ekranie wspomnieƒ, Nowy Jork 1984

„By∏ ogromny, siwow∏osy, z d∏ugà bia∏à
brodà, mia∏ na sobie aksamitny niebieski
p∏aszcz si´gajàcy ziemi, bia∏ym futrem
podbity, na g∏owie infu∏´, spiczastà, ze
z∏otym krzy˝em nad czo∏em. W r´ku trzyma∏
d∏ugi pastora∏ zakr´cony u góry i opleciony
z∏otà wstà˝kà. Stawa∏ w progu i wo∏a∏
donoÊnym, grubym g∏osem: Niech b´dzie
pochwalony Jezus Chrystus””.

Anna Branicka-Wolska, Listy nie wys∏ane, 
Warszawa 1993 

Oto kilka wspomnieƒ z ziemiaƒskich obchodów Bo˝ego Narodzenia.
Przeczytaj je uwa˝nie i u∏ó˝ we w∏aÊciwej kolejnoÊci (zgodnie z tradycyjnà
kolejnoÊcià wykonywania prac zwiàzanych z obchodami tego Êwi´ta).

Ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia

zwiàzanych jest wiele przys∏ów.

Cz´Êç z nich funkcjonuje do dzisiaj,

a o niektórych ju˝ zapomnieliÊmy.

A to kilka z nich:

Na Bo˝e Narodzenie weseli si´

wszelkie stworzenie.

Jaka Wigilia, taki ca∏y rok.

Bo˝e Narodzenie po lodzie,

Wielkanoc po wodzie (i odwrotnie).

Ko∏o Êwi´tej Ewy (24 grudnia) noÊ

d∏ugie cholewy.

Na dzieƒ Adama i Ewy daruj bliênim

gniewy.

Zgodnie z tradycjà wieczerz´

wigilijnà rozpoczynano od ∏amania si´

op∏atkiem na znak pojednania,

przyjaêni, mi∏oÊci i pokoju. 
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ikonografia bo˝ego narodzenia

Dla nas Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia to przede wszystkim kol´dy, szopki,
choinka i prezenty. Koncentrujemy si´ na dniu wigilijnym. Jednak
ikonografia narodzin Chrystusa nie koƒczy si´ na scenie w stajence,
poprzedza jà wiele wa˝nych wydarzeƒ, cz´sto o znaczeniu symbolicznym,
i nast´puje po niej kilka scen, które odgrywajà wa˝nà rol´ w historii
Zbawienia. Wszystkie te wydarzenia by∏y malowane i rzeêbione przez kilka
pokoleƒ artystów              – niektóre z nich mo˝emy zobaczyç w Pa∏acu w Wilanowie. 

Oto kilka przedstawieƒ ukazujàcych
poszczególne epizody zwiàzane
z narodzinami Jezusa. Dopasuj do nich
poni˝sze opisy, a u∏o˝à si´ w histori´
Bo˝ego Narodzenia. Nadaj
poszczególnym scenom tytu∏y. 

X=x

„Ja Józef szed∏em i nie szed∏em.

I podnios∏em oczy na firmament,

i zobaczy∏em, ˝e stanà∏, i spojrza∏em

w powietrze, i ujrza∏em, ˝e jest pe∏ne

zdumienia, i ptactwo niebios

zakrzep∏o w locie. I skierowa∏em oczy

na ziemi´, i ujrza∏em mis´ le˝àcà

i robotników spoczywajàcych przy

posi∏ku, i r´ce ich by∏y w misie. I ci,

którzy gryêli pokarm, nie gryêli go,

i ci, którzy go nabierali, nie podnosili

ràk, i ci, którzy nieÊli do ust, nie

donieÊli, ale wszyscy mieli oblicza

wzniesione i patrzyli w gór´.”

Tak opisana jest chwila
narodzin Jezusa w apokryficznej

Protoewangelii Jakuba (18,2–3).

Âwiat na t´ jednà chwil´ zamar∏

w bezruchu – narodzi∏ si´ bowiem

Zbawiciel. 

Âwi´to Bo˝ego Narodzenia
po raz pierwszy zosta∏o zaznaczone

w kalendarzu liturgicznym w 354

roku. Dat´ Bo˝ego Narodzenia

wybrano nieprzypadkowo. Tego dnia

Rzymianie Êwi´towali Dzieƒ

Narodzin Niezwyci´˝onego S∏oƒca.

Dlatego biskupi chrzeÊcijaƒscy przyj´li

t´ w∏aÊnie dat´, jako dzieƒ narodzin

Chrystusa. Z tym Êwi´tem zwiàzanych

jest wiele tradycji i obrz´dów. Jednym

z nich jest uroczyste obchodzenie

Wigilii. Sama nazwa pochodzi od

∏aciƒskiego s∏owa vigilia i oznacza

czuwanie. W KoÊciele zaÊ tym s∏owem

okreÊla si´ wszystkie dni

poprzedzajàce wa˝niejsze Êwi´ta

religijne.
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Ikonografia tej sceny jest niezwykle skomplikowana,
gdy˝ ró˝ne jej wàtki zaczerpni´to z kilku êróde∏:
Biblii, apokryfów, legend i wizji Êw. Brygidy.
Najcz´Êciej ten epizod przedstawiano w stajence lub
szopce. Jezus le˝y w ˝∏óbku albo na ziemi na sianku,
a wydarzeniu towarzyszà Maria, Józef, anio∏owie
i pasterze oraz zwierz´ta – najcz´Êciej wó∏ i osio∏. 

Ikonografia to nauka, która

zajmuje si´ przede wszystkim

rozpoznawaniem i klasyfikacjà

tematów. Naukowcy badajà

poszczególne przedstawienia, ustalajà

ich rozmaite warianty oraz odczytujà

treÊci symboli, atrybutów

i personifikacji. 

Apokryfy – ksi´gi, które nie zosta∏y

w∏àczone do kanonu Pisma Âwi´tego.

Zawierajà obszerne opisy ˝ycia

Chrystusa i Marii, których nie

znajdziemy w Biblii. 

Podczas powrotu z Egiptu Âwi´ta Rodzina spotka∏a Êwi´tego Jana Chrzciciela, niemal˝e rówieÊnika
Jezusa. W tej scenie Êw. Jan Chrzciciel zapowiada przysz∏à m´k´ Chrystusa. Epizod ten nie zosta∏
w ogóle opisany w Biblii, za to relacje z przebiegu tego spotkania przekazujà apokryfy. Historia
ta cz´sto by∏a tematem przedstawieƒ malarskich. W Pa∏acu w Wilanowie mo˝na zobaczyç ich kilka. 

OpowieÊç o Bo˝ym Narodzeniu zamyka scena przedstawiajàca ma∏ego Jezusa wraz z rodzicami
w Êwiàtyni. Panowa∏ wówczas zwyczaj przynoszenia pierworodnych synów do Êwiàtyni w podzi´ce za ich
narodziny. Epizod ten ma bardzo wa˝nà wymow´ symbolicznà. Podczas tzw. ofiarowania starzec
Symeon rozpozna∏ w nim Zbawiciela i zapowiedzia∏ jego m´k´ oraz wspó∏cierpienie Marii. 

Po z∏o˝onym przez królów ho∏dzie, Józefowi
ukaza∏ si´ we Ênie anio∏ nakazujàcy ucieczk´
przed gniewem Heroda obawiajàcego si´
narodzin przysz∏ego króla ˝ydowskiego.
Wiele szczegó∏ów tej podró˝y przedstawiajà
opisy apokryficzne. Najpopularniejszy to cud
z palmà, która nachyli∏a si´, by posiliç
niezwyk∏ych podró˝ników. 

Wydarzenie to opisano zarówno w Biblii,
jak i w apokryfach. W PiÊmie Âwi´tym
relacjonuje je tylko Êw. ¸ukasz. Jednak jego
opis jest skàpy w informacje. Znacznie
wi´cej dowiadujemy si´ z apokryficznej
Protoewangelii Jakuba. Czytamy w niej,
˝e w momencie objawienia anio∏a Maria
wysz∏a z domu po wod´. S∏yszàc
pozdrowienie anielskie „Witaj pe∏na ∏aski,
Pan z Tobà”, wesz∏a do domu, zasiad∏a
i prz´d∏a purpur´. Wtedy anio∏ wyjawi∏ jej
tajemnic´ narodzin Jezusa. Byç mo˝e
dlatego ta scena jest przedstawiana we
wn´trzu domowym, tyle ˝e Maria najcz´Êciej
czyta lub modli si´ – motyw z tkaniem
purpury jest bardzo rzadki.

T´ niezwykle wa˝nà dla cyklu Bo˝ego
Narodzenia scen´ opisa∏ w PiÊmie
Âwi´tym tylko jeden ewangelista –
Êw. Mateusz. Nie wiemy jednak, czy
postaci, które chcia∏y oddaç ho∏d
Dzieciàtku by∏y rzeczywiÊcie królami
(w Biblii opisani sà jako M´drcy ze
Wschodu), ilu ich by∏o (zapewne uznano,
˝e trzech, na podstawie trzech darów:
z∏ota, mirry i kadzid∏a). Na freskach
w katakumbach mo˝na odnaleêç dwóch
lub czterech królów. Od Êredniowiecza
ukazywano ich jako przedstawicieli
ró˝nych ras i ró˝nych etapów ˝ycia.
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