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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie" 
Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienie Gościa Honorowego

Małżeński trójkąt w klasztorze. Pisarz, księga, pióro 
oraz ich codzienne schadzki za klasztorną furtą

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, Katedra Informatologii i  Bibliologii, Wydział 

Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Wykład poruszałby następujące sprawy:

 1) Osobę pisarza w klasztorze:

 a) Pochodzenie,

 b) Okoliczności profesji,

 c) Wiek,

 d) Wykształcenie i horyzonty umysłowe,

 e) Kariera,

 2) Księga (w znaczeniu szerszym, czyli jako biblioteka).

 a) Źródła do dziejów bibliotek klasztornych:

b) Początki książnic klasztornych i wielkie zakonne biblioteki średniowiecza,

 c) Pomieszczenie biblioteczne,

 d) Wielkość i profile treściowe bibliotek,

 e) Wykorzystanie bibliotek.

 3) Pióro (rozumiane jako klasztorny warsztat pisarski, czyli skryptorium):

 a) Definicja skryptorium,

 b) Źródła do skryptorium,

 c) Zasady działania skryptorium (podział pracy, aktywizacja).

 Wszystkie w/w problemy zostaną przedstawione w oparciu o wybrane przykłady, 

szczególnie związane z moimi badaniami.





Wystąpienia uczestników
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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie" 
Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Abraham ibn Ezra – żydowski egzegeta z Hiszpanii

Jadwiga Clea Moreno-Szypowska, cleamoreno@yahoo.es, Instytut Badan 
Literackich, PAN w Warszawie

Hebrajczycy osiedlili się na Półwyspie Iberyjskim bardzo wcześnie, bo tuż 

po zburzeniu Drugiej Świątyni w  Jerozolimie przez legiony Tytusa Flawiusza 

w 70 r. n.e. Chrześcijaństwo zaś wprowadzili do Hiszpanii Wizygoci, panujący od 586 

roku. Niedługo później, bo zgodnie z tradycją w 711 roku przybyli na ten sam teren 

muzułmanie. Walka o władzę i ziemię toczyła się między wyznawcami Chrystusa 

i  czcicielami Mahometa, pozostawiając na marginesie Żydów, sprzyjających 

jednej lub drugiej stronie. Jednakże w planie kulturowym te trzy kręgi religijne – 

niosące ze sobą różny sposób myślenia, osobny środek wyrażania się w  mowie 

i piśmie (trzy odmienne alfabety) oraz własne przepisy regulujące postępowanie – 

przenikały się, tworząc specyficzne dzieła umysłu, zarówno w dziedzinach sztuki, 

jak i myśli. Hiszpania XI wieku to okres rozkwitu żydowskiej myśli. Miasto Tudela 

to ośrodek wielce znaczący dla rozkwitu myśli żydowskiej okresu średniowiecza. 

Tam właśnie działali wybitni egzegeci. Wśród najbardziej znanych uczonych 

znajduje się Abraham ibn Ezra – astronom, astrolog, filolog, poeta i komentaror 

Biblii. Przeszedł on do świadomości ludowej jako archetyp biednego mędrca, często 

stawiany w  opozycji do bogatego filozofa Majmonidesa. Ibn Ezra zmuszony był 

opuścić Hiszpanię z powodu dojścia do władzy Almorawidów. Od 1140 roku wiódł 

życie wiecznego tułacza, pałającego się dorywczą pracą tłumacza i interpretatora 

biblijnego. Rozwinął on własną metodę hermeneutyczną na bazie tradycyjnych 

metod rabinistycznych, która stała się modelem dla przyszłych biblistów takich 

jak np. brat Luis de León, hiszpański egzegeta XVI wieku. Ten ostatni pisząc 

swój komentarz do księgi Pieśni nad pieśniami, bezpośrednio się powoływał na 

twórczość Ibn Ezra, nawet w obliczu grożącej mu Inkwizycji.
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Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Drzewo karobowe w świecie starożytnym – fakty i teorie

Dorota Sakowicz, do.sakowicz@wp.pl, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, 
Uniwersytet Gdański, www.historia.ug.edu.pl/

Drzewo karobowe, choć do dziś powszechnie występuje w krajach basenu Morza 

Śródziemnego, zostało w  dużej mierze zapomniane. Ceratonia siliqua, roślina 

z  rodziny bobowatych, nazywana jest także szarańczynem strąkowym, drzewem 

św. Jana, chlebem świętojańskim (choć ta nazwa dotyczy raczej samych owoców, 

niż całego drzewa), ceratonią, lub po prostu karobem. Współczesne opracowania 

dotyczące karobu wspominają o  wykorzystywaniu jego owoców już w  czasach 

antycznych. Referat ma na celu przedstawienie krytycznej analizy tej hipotezy, 

a także rozpowszechnianie wiedzy o drzewie karobowym.

Pierwsza część referatu omawia biologiczne aspekty dyskutowanej rośliny, jej 

systematykę, wegetację, środowisko, oraz kwestię udomowienia. Występowanie 

karobu w czasach starożytnych przeanalizowane zostało w oparciu o antyczne źródła 

pisane, znaleziska archeobotaniczne i dane ikonograficzne. O drzewie karobowym 

pisał Pliniusz w  trzynastej księdze swojej „Historii Naturalnej”, jego owoce 

wspominane są także w Biblii i wielokrotnie w Talmudzie. W kuchni starożytnych 

Greków i Rzymian karob był używany jako słodzik, najprawdopodobniej tańszy od 

miodu. Błogie walory smakowe karobu doceniali także starożytni Egipcjanie, którzy 

używali wyobrażenia jego strąka jako hieroglifu oznaczającego „słodycz”. Końcowa 

część pracy omawia prawdopodobieństwo zastosowania owoców szarańczynu 

w starożytnej medycynie.
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Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Judaizanci jako istotny problem kościoła antiocheńskiego 
w ujęciu Jana Chryzostoma i Sergiusza Stylity

Adam Wilczak, adam01016@wp.pl, Instytut Historii, Wydział Nauk Historycznych, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, www.historia.uksw.edu.pl

Podstawowym celem niniejszej pracy jest omówienie problemu judaizantów 

(czyli „żydujących”) w  antiocheńskiej wspólnocie chrześcijańskiej późnego 

antyku i wczesnego średniowiecza, na przykładzie dzieła Jana Chryzostoma Mowy 

przeciwko judaizantom i Żydom oraz niewystarczająco do tej pory przebadanego 

źródła zatytułowanego Dysputa Sergiusza Stylity z Żydem. 

Na styku Europy, Azji i  Afryki od początku naszej ery rywalizowały ze sobą 

dwie religie, które w  głównej mierze ukształtowały łacińską (czyli europejską) 

cywilizację. Przez wieki judaizm postrzegany był w nauce zachodnioeuropejskiej 

jako religia niezdolna do skutecznej rywalizacji z  już rozpowszechnionym 

chrześcijaństwem. Uważano także, że judeochrześcijaństwo ostatecznie ustąpiło 

miejsca chrześcijaństwu hellenistycznemu po roku 70 n.e. Niniejsza praca 

na podstawie aktualnych badań ukazuje jak bardzo te utarte w  historiografii 

hipotezy są już nieaktualne. Zachowane do dziś antyczne i średniowieczne dzieła 

zawierające polemiki chrześcijańsko-żydowskie dowodzą, że wyznawcy judaizmu 

nie byli wcale łatwymi rywalami w walce o serca i umysły ówczesnych społeczności. 

Najlepszym tego przykładem są Mowy… Jana Chryzostoma, szczegółowo 

rozważające ów problem. Co więcej, pochodząca najprawdopodobniej z VIII wieku 

Dysputa… jest dowodem na to, że nawet we wczesnym średniowieczu konwersje 

na judaizm pozostawały problemem istotnym dla chrześcijańskiej politei. Treść 

Dysputy… zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jest to jedyne syriackie źródło 

„antyżydowskie” z  okresu VI-XII w. W  tekście, którego autorstwo przypisuje się 

ortodoksom, mowa jest wprost o chrześcijanach żydujących, sprzeniewierzających 

się wartościom swoich rodzinnych wspólnot. 
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Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Temat judaizantów cały czas pozostaje niedostatecznie zgłębiony. Dotyczył 

on prawdopodobnie nie tylko Kościoła antiocheńskiego i Bliskiego Wschodu, ale 

w  pewnym stopniu także Kościoła w  świecie zachodnim. Analiza treści Mów… 

oraz Dysputy… jest dla autora przyczynkiem do dalszych studiów i  badań nad 

charakterem chrześcijańsko-żydowskich stosunków w późnym antyku i wczesnym 

średniowieczu.
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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie" 
Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Kwestia higieny w starożytnym Rzymie 
na tle term miejskich

Magda Popowska, mg.popowska@gmail.com, Katedra Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, 
uni.wroc.pl

Dbanie o  ciało w  starożytności wiązało się z  różnym postrzeganiem tej 

kwestii. Czystość, która dla jednych mogła być już przesadą, dla innych będzie 

pochwalaną skrupulatnością. Nie chodziło tylko o  to, aby ładnie pachnieć, 

czy wyglądać schludnie, ale za tym wszystkim stała idea, która przez wieki 

ewoluowała. Myśl, której genezy należy szukać w  starożytnej Grecji, a  którą 

zaadoptowali i  rozwinęli Rzymianie stała się etykietą oraz znacząco wpłynęła 

na kulturę. Ówczesne społeczeństwa nieco odmiennie postrzegały higienę. Wraz 

z  postępującą romanizacją w  największych miastach antycznej Europy zaczęły 

powstawać duże konstrukcje, w  których rozpowszechniano rytuał ablucji. Taka 

sytuacja powodowała, że ludzie reprezentujący różne środowiska mogli przekonać 

się o  dobroczynności kąpieli w  łaźniach miejskich. Budowane w  przepychu 

i bogactwie termy cieszyły się dużą popularnością nie tylko w samej stolicy, ale 

we wszystkich prowincjach Imperium. Do łaźni przyciągała ludzi chęć umycia się, 

ale również ochłodzenia w upalny dzień, jak i możliwość aktywnego wypoczynku. 

Tutaj już od południa gromadziły się tłumy, aby spędzić czas wolny na oddawaniu 

się wielogodzinnej rozrywce w  luksusowych wnętrzach, z  dala od codziennej 

rzeczywistości życia w brudnym, zatłoczonym i niezbyt ładnie pachnącym mieście.

W wystąpieniu zaprezentowana zostanie historia idei związanej z higieną ciała, 

w tym szczegółowo omówiony będzie rytuał obmycia się. Przedstawione zostanie 

świadectwo funkcjonalności zabiegu higienicznego, którymi są pozostałości 

łaźni oraz odkryte na ich terenie zabytki. Głównym problemem badawczym jest 

zrozumienie jaką funkcję spełniała higiena na tle term w  Imperium Rzymskim. 

Powyższa problematyka dotyczy wielu kwestii życia codziennego, która obejmuje 

przede wszystkim sferę polityczną, społeczną oraz kulturową.
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Ogień w średniowiecznym mieście. Praktyczna i prawna 
organizacja ochrony przeciwpożarowej w ośrodkach miejskich 

(na przykładzie ziem polskich od XIV do pocz. XVI w.)

Karolina Janeczko, ctacaroola@gmail.com, Katedra Krajobrazu i  Dziedzictwa 
Kulturowego, Instytut Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie, www.upjp2.edu.pl

W  wystąpieniu przedstawiono praktyczne i  prawne metody kontroli żywiołu 

ognia, jednego z  podstawowych aspektów bezpieczeństwa w  życiu codziennym 

mieszkańców miast średniowiecznych, na przykładzie sytuacji ziem polskich od XIV 

do pocz. XVI w. Omówione kwestie stanowią część pracy badawczej, prowadzonej 

w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej i analizującej kwestię zagrożenia 

pożarowego średniowiecznego Krakowa, w szczególności zaś budowli sakralnych. 

W  wystąpieniu ukazano w  sposób przeglądowy zarys problematyki ryzyka oraz 

ogólnego zabezpieczenia przeciwpożarowego miast w średniowieczu, na poziomie 

tak konstrukcyjnym i technicznym (praktyczne zastosowanie metod zapobiegania 

pożarom, użycie i  doskonalenie sprzętu gaśniczego), jak i  legislacyjnym oraz 

organizacyjnym (tzw. „porządki ogniowe”, tworzenie miejskich jednostek 

gaśniczych, ustawodawstwo karne w  przypadkach wykrycia sprawców podpaleń 

itp.). W  toku prowadzonych badań i  analiz dostępnych materiałów źródłowych 

i  opracowań uzyskano potwierdzenie założonej tezy, określającej zagrożenie 

pożarowe jako jeden z  najpoważniejszych problemów życia codziennego ludzi 

średniowiecza. Ze względu na stosowane w tym okresie materiały konstrukcyjne, 

duże zaludnienie ośrodków miejskich, znaczne zagęszczenie zabudowy i  przede 

wszystkim powszechne użycie otwartego ognia, pożary wybuchały często, w krótkim 

czasie niszczyły dorobek pokoleń mieszkańców, a ich opanowanie było wyzwaniem 

technicznym i logistycznym dla całych społeczności. Tym niemniej, potwierdzone 

w  źródłach pisanych i  opracowaniach tematu doskonalenie używanego sprzętu, 

metod gaśniczych i regulacji prawnych obejmujących kwestie pożarowe świadczą 

o wysokiej świadomości zagrożenia w życiu codziennym polskiego społeczeństwa 

średniowiecznego, potwierdzając tym samym jego postępującą ewolucję techniczną 

i rozwój mentalny.
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O substancjach i środkach leczniczych stosowanych 
w terapii kobiet w pismach „Corpus Hippocraticum”

Anna Budzeń, abudzen@wp.pl, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk 
Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W  traktatach „Corpus Hippocraticum” poruszających zagadnienia dotyczące 

zdrowia i  chorób kobiet znaleźć można dużo większy wachlarz różnorodnych 

substancji leczniczych niż w pozostałych rozprawach z „Corpus Hippocraticum”. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w samych tylko „Chorobach kobiet” I oraz II 

(łac. De morbis mulierum I, II), jak również w  piśmie pt. O  naturze kobiety (łac. 

De natura muliebri) znajduje się ponad połowa spośród wszystkich substancji 

leczniczych wymienionych w  całym „Corpus”. Większość z  nich pojawia się 

często w  postaci długich list, tworząc pewien rodzaj bogatych katalogów ze 

swoistymi zaleceniami czy przepisami medycznymi. Najczęściej dotyczą one 

praktyk ukierunkowanych na oczyszczenie najdelikatniejszego i najważniejszego 

w kontekście funkcji prokreacyjnych narządu kobiety, czyli macicy. Sporządzane 

medykamenty, mikstury i w ogóle substancje lecznicze opisywane w rozprawach 

z  zakresu ginekologii są o  wiele bardziej złożone, wyszukane i  dopracowane 

niż te z  pozostałych traktatów „Corpus Hippocraticum”. Zdarzają się wśród 

nich egzotyczne i  drogocenne składniki jak: egipskie perfumy czy mirra. 

Jednocześnie spotykamy również przepisy bardzo nietypowe, czasami wręcz 

kontrowersyjne, gdyż zawierające w  swoim składzie na przykład zwierzęce 

ekskrementy. Godnym zainteresowania wydaje się być fakt, że te nieprzyjemne 

substancje lecznicze są jednocześnie nieobecne w  zaleceniach i  metodach 

terapeutycznych dla mężczyzn w pozostałych pismach z „Corpus Hippocraticum”. 

Celem niniejszego wystąpienia jest scharakteryzowanie różnorodnych 

substancji leczniczych (w  tym ich wpływu na ciało kobiety – m.in. działanie 

oczyszczające), będących składnikami preparatów i  środków leczniczych 

zalecanych w  terapii schorzeń kobiet w  pismach z  „Corpus Hippocraticum”. 
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Oświetlenie starożytnej i średniowiecznej Europy: 
lampa oliwna

Dorota Sakowicz, do.sakowicz@wp.pl, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, 
Uniwersytet Gdański, www.historia.ug.edu.pl

Wielokrotnie podejmowanym w  archeologii problemem było zapanowanie 

człowieka nad ogniem. Obok wynalezienia koła, wydarzenie to jest wymieniane 

jako przełomowe, przez niemal każdego zapytanego, niemającego wcześniej do 

czynienia z historią czy archeologią człowieka. Z odpowiedzią na pytanie o genezę 

lampy nie jest już tak prosto, a przecież jedną z form ujarzmienia ognia była lampa 

olejna, bezpośredni przodek lampy oliwnej. Celem referatu jest omówienie genezy 

i analiza rozwoju lampy oliwnej w starożytnej i średniowiecznej Europie. 

Lampa oliwna nie jest wynalazkiem Rzymian czy Greków, choć to oni nadali jej 

formę, która znana była jeszcze społecznościom choćby XVIII-wiecznej polskiej 

wsi. Antyczne źródła pisane przypisują wynalezienie lampy olejnej Egipcjanom, 

jednak wynalazek ten należny uznać za znacznie wcześniejszy. W okresie paleolitu 

olejem wypełniano rożne formy naturalne, np. wgłębienia w  kamieniach czy 

muszle. Prawdopodobnie po raz pierwszy wypalanych, glinianych naczyń, ściśle 

przeznaczonych do użytku jako lampa, zaczęto używać ok. 3 tysięcy lat p.n.e. na 

obszarze Lewantu. Następnie lampy pojawiają się na Krecie, gdzie najstarsze okazy 

datowane są na wczesny okres minojski. W  epoce hellenistycznej lampy oliwne 

występują już niemal na wszystkich wybrzeżach Morza Śródziemnego, a  ich 

prawdziwie masowa produkcja za pomocą matryc rozpoczyna się II wieku p.n.e. 

Przez cały okres starożytności lampa oliwna pozostawała tylko jednym z  kilku 

źródeł sztucznego oświetlenia. Równolegle z  nią nadal używane były ogniska, 

pochodnie czy świece. Okres średniowiecza nie wniósł wiele nowego w  zakresie 

rodzajów lamp olejnych, a  ich forma była modyfikowana dopiero w trakcie epok 

późniejszych. Zasadniczo jednak jej prosta konstrukcja i  skuteczność działania 

służyły ludzkości aż do połowy XIX wieku.



23

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie" 
Lublin, 13 grudnia 2019 r., Wystąpienia uczestników

Późnośredniowieczne akta konsystorskie 
jako źródło do badań nad codziennością

Wojciech Zarosa, wojzar93@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół Armii 
Krajowej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, https://www.ujk.edu.pl/

Wystąpienie ma na celu ukazanie znaczenia akt sądów konsystorskich dla 

badania życia codziennego duchownych i  świeckich na przełomie XV i  XVI 

wieku. Podstawę źródłową stanowi jedna z zachowanych późnośredniowiecznych 

gnieźnieńskich ksiąg wyroków (Prolataria sententiarum). Prolataria sententiarum 

należą do kategorii źródeł o charakterze sądowym i kościelnym. Przynależność ta 

jednocześnie wyznacza tym źródłom określoną specyfikę. Wszelkie akta czynności 

jurydycznych mają formę w dużej mierze zestandaryzowanych formularzy. Z tego 

względu uwzględniano w  nich informacje według pewnego wzorca i  z  punktu 

widzenia bieżących potrzeb sądowych. Należy także zauważyć, że źródła te dotyczą 

wyłącznie osób, które w jakiś sposób łamią ustalone przez Kościół prawa, porządek 

oraz ład społeczny. Z drugiej strony źródła te są bezcenne, ponieważ umożliwiają – 

pamiętając o  wymienionych wyżej zastrzeżeniach – swoiste wejrzenie w  losy 

duchownych i  świeckich. W  wielu przypadkach (np. spory o  beneficja kościelne 

i  patronat) pozwala to odnaleźć nowe wątki w  bardziej lub mniej znanych 

biografiach średniowiecznych duchownych. Badaczom rodów i rodzin szlacheckich 

księgi sądowe mogą dostarczać wielu cennych informacji, które można wyczytać 

właśnie na marginesie spraw związanych z patronatem szlacheckim. Oprócz tego, 

informacje z zakresu spraw testamentowych oraz długów i pożyczek mogą posłużyć 

jako źródło do badania zróżnicowanej struktury majątkowej średniowiecznego 

duchowieństwa. Źródła pozwalają uchwycić także szerokie spektrum życia 

codziennego duchownych i  świeckich, ich wzajemnych relacji i  konfliktów 

i obyczajowości.
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Projektowanie przestrzeni dla interakcji artefaktów 
archeologii, architektury i sztuki w procesach percepcji 

i recepcji ekwiwalentów przeszłości – 
nowych kodów kulturowych

Tomasz Matusewicz,  tomasz.matusewicz@put.poznan.pl Katedra Rysunku, 
Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska 
Komisja Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i  Architektury PAN Oddział 
w Poznaniu

Środowisko wizualne jest dynamiczne i  wielopłaszczyznowe, współczesny 

człowiek żyje pomiędzy nadmiarem informacji cyfrowej rzeczywistości, 

a  materialnym przekazem pozbawionym translatorskiej narracji, dlatego 

stanowi ono percepcyjne wyzwanie. Aby temu sprostać pomocne byłoby poddać 

analizie otaczającą strukturę ikonosfery. Imperatyw poznania stanowi o stopniu 

świadomości i  odpowiedzialności za miejsce w  którym żyjemy. Winniśmy je 

współtworzyć. To wymaga rozeznania, co daje możliwości/predyspozycji oczekiwań 

odbiorcy. Umiejętność rozeznania stanowi niewyczerpane depozytorium 

wiedzy o  tożsamości kulturowej i  narodowej, o  całokształcie cywilizacji 

europejskiej i  światowego dziedzictwa. Mamy do czynienia z  niewyczerpanym 

zbiorem informacji  – kodów kulturowych, istotnych w  procesach poznawczych, 

interpretacyjnych dzięki możliwości zaistnienia synergii/działań z  pogranicza 

archeologii, architektury i sztuk pięknych, tworząc nowe narzędzie: przestrzenie 

potencjalnego poznania. Omówione autorskie projekty i  realizacje stanowią 

przykład rozwiązania wskazanego problemu.
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Stereotyp żyda od wieków średnich 
na przykładzie ziem polskich

Aneta Kozak, anetakozak@wp.pl, Katedra Krajobrazu i  Dziedzictwa Kulturowego, 
Wydział Historii i  Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, http://upjp2.edu.pl

Tematyka związana z pojawieniem się i funkcjonowaniem stereotypów od dawna 

stanowiła szeroki zakres badawczy, wymagający zaangażowania wielu specjalistów 

z  różnorodnych dyscyplin naukowych i  nadal nie została wyczerpana. Badania 

dotyczące stereotypowych opinii o żydach wzbudziły jak dotąd wiele emocji. W tę 

narrację wpisało się również postrzeganie żydów funkcjonujące w  większości 

społeczeństw średniowiecznej Europy, wśród których osiedlili się starozakonni. 

W  wieku XII odnotowano pierwsze w  Europie oskarżenia o  profanację i  mord 

rytualny. W wielu wypadkach te powtarzane z ust do ust opinie miały swój początek 

w  działalności niższego kleru, zwłaszcza kaznodziejów wędrownych, a  ich echo 

niosło się szeroko po świecie (słyszane do dziś, również na ziemiach polskich). 

Najczęściej pojawiały się „legendy” sprofanowanym przez żydów o Sanctissimum 

oraz mordach rytualnych, które popełniono na dziatkach chrześcijańskich. Po 

dogłębnej analizie źródeł oraz badań przeprowadzonych przez historyków, teologów 

i antropologów postawiono wniosek, że opowieści te nie miały zbyt wiele wspólnego 

z rzeczywistością, a przede wszystkim zasadami religijnymi praktykowanymi przez 

żydów. Pojawiające się co kilka lat tumulty, grabieże i wygnania były konsekwencją 

nierozważnego stawiania zarzutów i  używania biblijnego sformułowania: krew 

Jego na nas i na dzieci nasze. Kto zatem był katem, a kto ofiarą? Czy Ahaswerus, 

wieczny tułacz, który pojawił się ponownie w XII wieku był tylko legendą? Celem 

wystąpienia jest przybliżenie najbardziej powszechnych stereotypów, określenie 

ich historyczno-kulturowej podstawy w  społeczeństwie oraz wykazanie braku 

spójności tych przesądów z kulturą judaistyczną na terenie ziem polskich.
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Uwagi o pożywieniu „Rzymian i barbarzyńców” – 
czy starożytni sąsiedzi spotykali się na targu lub przy stole?

Mateusz Żmudziński, mateusz.zmudzinski@uni.wroc.pl, Wydział Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, http://dev-wnhip.uni.
wroc.pl/Instytut-Archeologii

W  wystąpieniu ukazano, iż źródła pisane, historyczne uwypuklają wojny 

i  zmagania pomiędzy Imperium Romanum a  mieszkańcami Barbaricum. 

Historiografowie przywiązywali wiele uwagi do tego co dramatyczne i gwałtowne, 

niemal zupełnie pomijając życie codzienne, które mogło wydawać się nudne. 

W  odróżnieniu od źródeł pisanych, zabytki archeologiczne pozwalają uznać, iż 

przez setki lat sąsiadujące z sobą ludy żyły pokojowo. Fragmenty amfor, czerpaki 

i cedzidła do picia wina pokazują, że na tereny zamieszkałe przez Celtów i Germanów 

oraz inne ludy napływały dostawy wina. Kości wielbłądów dwugarbnych (tzw. 

Bactrianów) które rozpoznano za granicami Imperium, a na terenach Europy tzw. 

barbarzyńskiej świadczą o tym, że niektóre karawany przybywały tam z towarami 

z  obszarów cesarstwa, lub takimi, jakie przywożono z  Bliskiego Wschodu czy 

Afryki do Imperium. W  wystąpieniu stawiane są pytania o  kategorie towarów 

przywożonych do Barbaricum, a także sposoby ich nabywania przez ludy, które nie 

podlegały władzy cesarzy. Wiele wskazuje na to, że tzw. importy nie były łupami 

wojennymi, a towarami, które przywożono tam na wymianę, na sprzedaż. Możliwe, 

że niektóre z  kategorii mogą nam wskazywać plemiona, których członkowie 

wcześniej służyli w armii rzymskiej i tam ulegli pewnej romanizacji. Inne zabytki 

mogą być świadectwem ożywionych dostaw do ludów, które eksportowały do 

Imperium swoje produkty.
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Znaczenie włosów i wonności w życiu codziennym 
średniowiecznej kobiety na przykładzie literackiego 

obrazu świętej Marii Magdaleny

Magdalena Buszka, magda.buszka@gmail.com, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział 
Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.amu.edu.pl

Celem pracy jest ukazanie symboliki włosów oraz znaczenia perfum i wonności 

w  życiu codziennym kobiety zamożnej w  średniowieczu na podstawie analizy 

dzieł literackich poświęconych świętej Marii Magdalenie. Obok Najświętszej Maryi 

Panny i pramatki Ewy, Maria Magdalena jest ważną postacią kobiecą zakorzenioną 

w kulturze średniowiecza. Według licznych przekazów, a przede wszystkim według 

tłumaczeń na język francuski łacińskiej Złotej legendy Jakuba de Voragine, Maria 

Magdalena była osobą zamożną, mieszkanką zamku w Magdali. Według legendy, 

po swoim nawróceniu dotarła do Francji, aby pomóc w  szerzeniu nauki Jezusa. 

Analizowane teksty kultury to dwa anonimowe żywoty Marii Magdaleny z  XII 

oraz z  XIV wieku, misterium pasyjne Jeana Michela, Le Mystère de la Passion 

oraz ikonografia średniowieczna. Włosy jak i  wonności pełnią ważną rolę 

w sztuce i literaturze francuskiego średniowiecza, będąc nośnikami wielu, często 

sprzecznych, znaczeń. Analiza obecnego w utworach literackich i ikonografii obrazu 

Marii Magdaleny jako pięknej kobiety spędzającej wiele czasu na pielęgnacji swojej 

urody pozwala nie tylko na wydobycie tych znaczeń, ale również na ukazanie świata 

średniowiecznej kobiety. Szczególny nacisk położony na włosy Marii Magdaleny, 

ukazane jako splecione w  warkocze czy rozpuszczone, a  nawet potargane czy 

też schowane pod chustą, wskazuje na ich bogatą symbolikę. Równie bogate 

znaczenie ma obecność w  tekstach poświęconych Marii Magdalenie wszelkiego 

rodzaju wonności, towarów luksusowych i drogich, których używanie przez kobiety 

podlegało moralnej, niejednoznacznej ocenie. Opierając się na wybranych tekstach 

literackich i  ikonografii związanej z postacią Marii Magdaleny można odkryć jak 

ważne, a  jednocześnie jak ambiwalentnie oceniane było w średniowieczu dbanie 

o urodę, jak duże znaczenie miała fryzura, i dla kogo były przeznaczone perfumy. 

Można też zobaczyć jak wiele z tej symboliki włosów i zapachu zachowało się przez 

kolejne wieki.
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