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resowanie badaczy historii kultury materialnej zasługują jednak poruszane w licznych zeznaniach 
— skarżących, oskarżonych, świadków kwestie „zawodowej” działalności czarownic i czarow-
ników. Byli oni czynni na polu medycyny i weterynarii. W opinii sobie współczesnych wpły-
wali również na pogłowie i stan zwierząt hodowlanych (np. mleczność krów), niezwykle 
ważne dla rolnictwa warunki pogodowe (susza, deszcz, grad), wreszcie na jakość produkcji 
rzemiosł spożywczych — choćby piwowarów. W każdej z tych dziedzin czary mogły przynosić 
zarówno szkodę, jak i pożytek. Wachlarz usług dopełniały działania „detektywistyczne” — po-
szukiwanie rzeczy zgubionych i skradzionych. W rozważaniach Autora znalazło się też miejsce 
na swoistą archeologię czarownictwa — prezentację przedmiotów o znaczeniu magicznym. 

Omawiana książka znacznie wzbogaca dorobek dotychczasowej literatury. Jej wartość 
zwiększa obszerna bibliografia opracowań procesów o czary (s. 360–380), w tym kilkunastu 
prac Jacka Wijaczki. Mam nadzieję, że nie zamyka ona badań Autora nad tym tematem, zaś 
efektem kontynuacji poszukiwań archiwalnych będą kolejne, równie cenne publikacje.

Maria Bogucka
(Warszawa)
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„Tabularium Historiae”, t. I–IV, 2017–2018.

Przed kilku lat środowisko historyków związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wiel kiego 
w Bydgoszczy powołało nowe czasopismo. W słowie Od Redakcji (t. I, s. 7–8) Redaktor, ce-
niony badacz dziejów wczesnonowożytnych, prof. UKW Marek Grzegorz Zieliński, zapowie-
dział edycje krytyczne, prezentacje i analizę źródeł pisanych oraz innych różnorakich wytworów 
człowieka — „nośników pamięci, świadectw minionej rzeczywistości”. Zadeklarował, że pismo 
nie będzie ograniczać się do jakiejś epoki czy okresu. Będzie natomiast zmierzać do „interdy-
scyplinarnej prezentacji wysiłku badawczego nad złożonością środowiska kulturowego czło-
wieka” (t. I, s. 8). Cztery dotąd wydane tomy „Tabularium Historiae” dowodzą, że wspomnia-
ne powyżej cele są osiągane. Publikowane materiały obejmują rozległą problematykę od 
starożytności (Rzym) niemal po współczesność; terytorialnie przeważają zagadnienia dotyczą-
ce obecnych ziem polskich, jednak na szerokim tle Europy, z przewagą tej bliższej —  Środkowo-
-Wschodniej. Obok historyków bydgoskich różnych pokoleń na łamach pisma zagościli przed-
stawiciele wielu krajowych ośrodków naukowych (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa) oraz badacze z zagranicy (Czechy, Litwa, Rosja, Ukraina). 
Obecność wśród autorów sporej grupy historyków sztuki stanowi istotny krok na drodze do 
zapowiadanej interdyscyplinarności. 
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W ogromnie zróżnicowanej treści pisma nie brak też źródeł i opracowań bliskich lub wręcz 
mieszczących się polu badawczym historii kultury materialnej. Tom pierwszy otwiera artykuł 
poświęcony wielokrotnie poruszanej na łamach „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” 
problematyce funeralnej. Kamila Kłudkiewicz (UAM Poznań), „Postanowienia co do mojego 
pogrzebu” Wilhelma Bolka hrabiego Hochberga z 1925 roku. Kilka słów o ceremonii pogrze-
bowej arystokraty w dwudziestoleciu międzywojennym (t. I, s. 11–35) publikuje i wstępnie 
analizuje zawarte w postanowieniu księcia pszczyńskiego uregulowania dotyczące wszelkich, 
w tym materialnych aspektów ceremonii, np. porządek konduktu, strój zmarłego, stroje żałob-
ników, ulokowanie grobu.

W tomie III Agnieszka Marchwińska (UKW, Bydgoszcz) publikuje, przechowywany w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych, dotąd zapomniany Rejestr podatków starostwa kowalewskiego 
z 1553 roku (t. III, s. 13–27). To najstarsze zachowane źródło skarbowe z dawnego województwa 
chełmińskiego (późniejsze opublikowane to rejestr łanowego z 1570/1571 r.) przynosi informacje 
ważne dla poznania stanu szlachty i jej majątków ziemskich w okolicach Kowalewa. W tymże 
tomie Andrzej Klonder (IAE PAN), Rzeczy cenne w testamentach szlachty czeskiej i wielkopolskiej 
z pierwszej polowy XVII wieku (s. 113–124) analizuje możliwości poznania i porównania skali 
wartości materialnej, prestiżowej, sentymentalnej i religijnej poszczególnych kategorii ruchomo-
ści, po części także stanu posiadania testatorów z Polski i Czech.

Najnowszy, czwarty zeszyt pisma w dziale edycji źródeł zawiera kolejne nawiązanie do 
kultury funeralnej. Jest nim publikacja inskrypcji nagrobnych. Zbigniew Zyglewski (UKW 
Bydgoszcz), Inskrypcje nagrobne rodziny Potulickich w Więcborku i Potulicach (t. IV, s. 11–49), 
przedstawia zachowane w kościołach w Potulicach i Więcborku na wielkopolskiej Krajnie epi-
tafia Potulickich, rodu o tradycjach senatorskich sięgających XVI w. W stuleciach XVIII–XIX 
familia ta była nadal jedną z najważniejszych rodzin ziemiańskich regionu Krajny, powiatu na-
kielskiego. Autor prezentuje 15 epitafiów, w tym dwa najwcześniejsze z przełomu wieków XVIII 
i XIX z kościoła parafialnego w Więcborku. Pozostałe pochodzą z okresu od drugiej połowy XIX 
w. do roku 1932 z pełniącego rolę mauzoleum rodowego kościoła w Potulicach koło Nakla. 
Najstarsze inskrypcje z Więcborka są pisane w języku łacińskim, pozostałe po polsku. 

Uwagę badacza historii kultury materialnej zwracają także dwa artykuły dotyczące histo-
rii jedzenia. Dariusz Spychała (UKW Bydgoszcz), Zwyczaje żywieniowe eremitów i mnichów 
chrześcijańskich w starożytności i wczesnym średniowieczu. Wybrane zagadnienia (t. IV, 
s. 53–68) zarysowuje tytułowy problem dla obszaru świata śródziemnomorskiego, głównie 
pustynnego Bliskiego Wschodu na przestrzeni połowy tysiąclecia, od początku chrześcijaństwa 
po wiek VI, do sformułowania reguły benedyktyńskiej. Wybrane problemy to m.in. spożywane 
produkty i napoje, kwestia postu, liczba posiłków w ciągu dnia. Z kolei Katarzyna Głowania 
(Archiwum Państwowe w Katowicach), Analiza codziennych wydatków kuchni dworskiej ksią-
żąt żagańskich z lat 1878–1889 (t. IV, s. 115–136) przedstawia asortyment oraz wielkość spo-
życia żywności w rezydencji śląskich arystokratów o francuskich korzeniach (rodzina de Tal-
leyrand). Władcy Żagania równie wiele czasu spędzali w swoich śląskich dobrach (od ok. dwóch 
miesięcy do pół roku), co w Berlinie czy w Paryżu. Ich jadłospis miał charakter międzynaro-
dowy i luksusowy. Podstawę autorskich ustaleń stanowią rozliczenia przychodów i wydatków 
książęcej kasy dworskiej. Zawarte w nich drobiazgowe dane składają się na wielostronny obraz 
podawanego w Żaganiu menu, obejmującego (tab. 2, s. 129): drób, mięso i wędliny, nabiał, ryby 
i skorupiaki, warzywa, owoce, grzyby, przetwory, przyprawy, alkohol. Bogactwo informacji 
o produktach i cenach imponuje, pozostają jednak wątpliwości, których Autorka nie zauważa 
lub nie docenia. W zestawieniach brakuje chleba lub innego pieczywa. Zaskakuje stwierdzenie, 
że nie jadano mięsa zwierząt hodowlanych z wyjątkiem podrobów wołowych (s. 130). Taki stan 
rzeczy byłby sygnałem odchodzenia od wiekowej tradycji europejskiej kuchni elitarnej, dającej 
wołowinie pierwszeństwo na pańskich stołach.
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Kończąc wypada stwierdzić, że pierwsze tomy bydgoskiego wydawnictwa potwierdzają 
wysoką rangę tamtejszego środowiska historycznego. Także dla historyków kultury materialnej 
przynoszą wiele publikacji cennych, pobudzających do refleksji i dyskusji.

Elżbieta Mazur
(Warszawa; http://orcid.org/0000-0002-7757-6708)

 

Studia Brzezinensia, vol. I: Brzeziny. Dzieje miasta i regionu, red. Lubomira Tyszler, Anna 
Marciniak-Kajzer, Marek Olędzki, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Brzezi-
ny-Łódź 2014, ss. 262, ryc., tabl., streszczenie angielskie; vol II: Brzeziny i region. Przeszłość 
w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia — architektura — sztuka — historia, red. Lubomi-
ra Tyszler, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Urząd Miasta Brzeziny, Wydział Filozoficzno-
-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział 
w Łodzi, Brzeziny–Łódź 2019, ss. 243, ryc., tabl., streszczenie angielskie. 

Historia Brzezin, obecnie niewielkiego miasta w okolicach Łodzi, doczekała się obszerne-
go zbiorowego (dwunastu autorów) opracowania już w końcu ubiegłego stulecia1. Mimo to 
650-lecie miasta, przypadające na rok 2014, dało impuls kolejnej inicjatywie wydawniczej 
środowiska naukowców łódzkich, władz miasta oraz Muzeum Regionalnego w Brzezinach. 
W pierwszym z tomów nowego cyklu dobrze wykorzystano okazję do interdyscyplinarnego 
spojrzenia na stare i nowe problemy oraz do podsumowania naukowych dokonań kolejnego 
dwudziestolecia.

Zawartość tomu redaktorzy — Lubomira Tyszler, Anna Marciniak Kajzer i Marek  Olędzki 
(wszyscy związani z Uniwersytetem Łódzkim) podzielili pod względem chronologicznym na 
dwie części, pierwszą poświęcając „Średniowieczu, nowożytności i współczesności” (s. 15–158) 
miasta Brzeziny i dawnego powiatu w epokach historycznych. Na tej właśnie części, bliższej 
moim zainteresowaniom i kompetencji historyka kultury materialnej doby nowożytnej, skupię 
uwagę poniżej. Część druga „Starożytność w dorzeczu Bzury”, traktująca o epoce i terytorium 
znacznie rozleglejszym, zasługuje na refleksje znawców pradziejów2.

Choć początkowo Brzeziny były miastem królewskim (w 1364 r. potwierdzenie lokacji 
przez Kazimierza Wielkiego) już od połowy wieku XV, przez ponad trzy wieki, miasto pozo-
stawało w rękach prywatnych — szlacheckiej rodziny Lasockich. Jest zrozumiałe zatem, że 
w tomie znalazły się artykuły ilustrujące potencjał majątkowy i inwestycyjny okolicznego ry-
cerstwa — szlachty. W drugiej połowie XV w. należało do niej 62% osad w województwie; 
własność królewska i kościelna stanowiły odpowiednio: ok. 16 i 22%. Powiat brzeziński sta-
nowił południowo-zachodnią część województwa łęczyckiego. Według Leszka Kajzera (Insty-
tut Archeologii UŁ, Zamki powiatu brzezińskiego, s. 33-48), od średniowiecza do kresu pierw-
szej Rzeczypospolitej powstało tu jedynie kilka zamków. Oprócz królewskiego w Inowłodzu, 
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1 Brzeziny. 1997.
2 W tej części: Milena Teska, Na „bastarneńskim szlaku”. Elementy kultury jastorfskiej z dorzecza Bzury 

(s. 159–176); Andrzej Michałowski, Jak i gdzie mieszkano nad Bzurą na przełomie er (s. 177–194); Lubomira 
Tyszler, Importowane rzymskie naczynia metalowe i wykwintne ceramiczne w dorzeczach Neru i Bzury (s. 195–
–220); Marek Olędzki, Mnich stanowisko 1, cmentarzysko kultury przeworskiej z konstrukcjami kamiennymi 
(s. 221–228); Marek Olędzki, Lubomira Tyszler, Modele wyposażenia militarnego wojowników kultury przewor-
skiej w obszarze dorzecza Bzury. Okres rzymski (s. 229–246); Wojciech Siciński, Pochówki szkieletowe z późnej 
starożytności w dorzeczu górnej Bzury (s. 247–262).
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