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Dzia³alnoœæ Dzie r ¿o na
zo sta nie upo wsze ch nio na

T
rzej naj wa¿ nie j si ba da cze pszczó³ wszech cza sów,

to w mo jej opi nii Ho len der Jan Swam mer dam

(1637-1680), Fran cuz François Hu ber (1750-1831)

oraz Po lak Jan Dzie r ¿on (1811-1906). Swam mer dam

poza in ny mi zna ko mi ty mi od kry cia mi przy rod ni czy mi

udo wod ni³, ¿e ma t ki pszcze le i ro bo t ni ce s¹ p³ci ¿e ñ -

skiej, zaœ tru t nie – p³ci mê skiej. Hu ber, któ ry by³ nie -

zwyk³ym od krywc¹, ob ja œ ni³ pro ces ro je nia i po ka za³

jak re gu lo wa na jest we nty la cja ula, aby by³y utrzy -

ma ne w³aœci we wa run ki w jego wnê trzu.

Pra ce Swam mer da ma i Hu be ra s¹ po wszech nie

zna ne. Dzia³al noœæ Dzie r ¿o na jest na to miast zdecy -

do wa nie zbyt ma³o zna na poza Polsk¹ i Nie mca mi.

Jego naj wiê ksze do ko na nia do tycz¹ dwóch ob sza rów.

Po pie r wsze, wy pro mo wa³ u¿y wa nie pod sta wo wej bio lo -

gii pszczó³ miod nych jako fun da men tu wsze l kich pra ktyk

zna nych jako ra cjo na l na go spo dar ka pa sie cz na. Po dru gie,

po³o¿y³ fun da men ty pod wspó³cze s ne ro zu mie nie re pro du kcji pszczó³ 

miod nych.

W tym sa mym cza sie Dzie r ¿on by³ klu czow¹ po sta ci¹ wp³ywaj¹c¹

na roz wój na uko we go po dej œcia do ho do w li pszczó³ jako samo dziel -

nej dys cypli ny na uko wej. Hu ber

w pie r wszym wy da niu swo je go

dzie³a No u vel les Ob se r va tions

sur les Abe il les (1792) („Nowe

ob se r wa cje pszczó³”) wy ra zi³

nad zie jê, ¿e wy ni ki jego eks pe -

ry men tów bêd¹ in spi racj¹ dla

in nych do kon tynu o wa nia

prac. W dru gim wy da niu

(1814) z przy kro œci¹ stwier -

dzi³, ¿e tak siê nie sta³o. Jego

ksi¹¿ka by³a czy ta na z en tu -

zja z mem przez wy kszta³co -

nych lu dzi, ale nie sta³a siê

dla nich pun ktem wyj œcia

do da l szych eks pe ry men -

tów. Stu dia nad pszcze l ni c -

twem nie sta³y siê wte dy

sa mo dzieln¹ dys cy p lin¹.

Sta³o siê tak w dru giej

po³owie XIX wieku w innej

czêœci Europy.

Jed no z nu r tuj¹cych mnie

py tañ do ty czy fa ktu, ¿e

 nauka o pszczo le miod nej

roz wi nê³a siê jako sa mo dzie l na dys cy p li na (z w³as ny mi sto wa rzy sze -

nia mi na uko wy mi, wyda wni c twa mi czy re gu lar ny mi kon fe ren cja mi)

w E uro pie Œro d ko wej, a nie w Wie l kiej Bry ta nii czy kra jach fran ko fo ñ -

skich. Rola Jana Dzie r ¿o na jako g³ów nej po sta ci oraz Bie nen ze i tung

jako wy daw ni c twa o œci œle wy zna czo nej mi sji wy daj¹ siê szcze gó l nie

wa ¿ ny mi czyn ni ka mi.

Nie jest to jed nak wy cze r puj¹ca od po wiedŸ na po sta wio ne py ta nie.

Moj¹ obecn¹ hi po te zê ro bocz¹ opie ram na dwóch, powi¹za nych ze

sob¹, czyn ni kach: a) d³uga tra dy cja insty tucjo nal ne go wspa r cia dla

pszcze la r stwa oraz b) nie mal przy mu so wa ten den cja w tej czê œci

 Europy do ³¹cze nia siê lu dzi dzia³aj¹cych w zbli ¿o nych bran ¿ach w fo r -

ma l ne organizacje.

Do da t ko wo u¿y cie jê zy ka nie mie c kie go jako g³ów ne go

w ad mi ni stra cji i szko l ni c twie wpro wa dzi³o swe go

ro dza ju jed no li toœæ w tej czê œci XIX - wie cz nej

 Europy. Dzie r ¿on by³ na ro do wo œci pol skiej,

a w ta m tym cza sie jego „Ma³a Oj czy z na”

(Œl¹sk) by³a czê œci¹ Prus. Sku t kiem tego,

u¿y wa³ jê zy ka pol skie go w domu, ale

o p sz czo³ach pisa³ po nie mie c ku. Jed -

no cze œ nie uka zy wa³a siê li te ra tu ra nie -

miec kojê zycz na do tycz¹ca prac na uko -

wych Dzie r ¿o na oraz pi sa na po pol sku

opi suj¹ca go jako bohatera kultury. 

Sta tus Dzie r ¿o na jako iko ny ku l tu ry

kul ty wo wa ny jest na Gó r nym Œl¹sku,

gdzie, jak wi dzia³em, pa tro nu je ki l ku uli com, 

par ko wi czy co naj mniej dwóm mu ze om

w ma³ych wio skach. Poza tym w Klu cz bor ku

zna j du je siê Mu ze um imie nia Jana Dzie r ¿o na.

Ist nie je je sz cze wie le ko rzy œci ja kie mo ¿ na wy -

ci¹gn¹æ ze stu dio wa nia do stê p nych Ÿró de³ do tycz¹cych

wie dzy o Dzie r ¿o niu. In nym, nie zba da nym wy sta r czaj¹co Ÿród³em,

któ re wa r to prze ana li zo waæ, s¹ ma te ria³y do stê p ne w Pol sce. Mu ze um 

Dzie r ¿o na dys po nu je zna ko mi tym ar chi wum do ku men tów zwi¹za -

nych z przed mio tem ba dañ. Naj isto t niejsz¹ czêœæ zbio ru sta no wi

ponad 1000 li stów otrzy ma nych przez Dzie r ¿o na miê dzy ro kiem 1937

a ko ñ cem jego ¿y cia. Z ki l ko ma wyj¹tka mi li sty pi sa ne by³y od rê cz nie

po nie mie c ku, co czy ni czy ta nie ich ¿mud nym (taki spo sób pi sa nia jest 

nie u¿y wa ny od nie mal wie ku). Czêœæ li stów po ru sza te ma ty kê re li -

gijn¹, po nie wa¿ Dzie r ¿on by³ ka to li c kim ksiê dzem, ale wstê p ne roz po -

zna nie wska zu je, ¿e wiêkszoœæ dotyczy pszczelarstwa. 

We wspó³pra cy z mu ze um przy go to wa³em spis ca³oœci do stê p nych

ma te ria³ów w fo r mie cy fro wej, aby ogrom ko re spon den cji Dzie r ¿o na

uczy niæ bar dziej do stê p nym. W³aœ nie te raz ca³a ko re spon den cja jest

ska no wa na i bê dzie do stê p na do ce lów na uko wych. Ten fakt sta nie siê 

ele men tem pro mo cji in nych, któ re s¹ do stê p ne w in nych czê œciach

œwia ta. Dla przyk³adu, Uni ve r si ty of Min ne so ta (USA) dys po nu je

ma³ym ze sta wem li stów na pi sa nych przez Dzie r ¿o na i pra wdo podo b -

ne jest, ¿e uda siê wy do byæ na œwiat³o dzien ne inne. Mu ze um Dzie r ¿o -

na dys po nu je nie mal wy³¹cz nie li sta mi, któ re Dzie r ¿on otrzy ma³, a nie

przez niego pisanymi.

Nad chodz¹cy czas stwa rza in te re suj¹ce mo ¿ li wo œci dla hi sto ry cz -

nych ba dañ zwi¹za nych z pol skim pio nie rem, któ ry po³o¿y³ pod wa li ny

pod pszcze la r stwo jako na ukê. Mo ¿e my mieæ nad zie jê, ¿e uda siê nie

ty l ko le piej zro zu mieæ fo r mu³owa ne przez Dzie r ¿o na idee oraz wy ni ki

ba dañ, ale ta k ¿e ich wp³yw na roz wój dys cy p li ny jako takiej.
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By mieæ pe³en s³ój miodu, wpierw trzeba
wiedzieæ, / w jaki sposób nape³niæ go miodem.

(Jerzy Gnerowicz)
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