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By mieæ pe³en s³ój miodu, wpierw trzeba
wiedzieæ, / w jaki sposób nape³niæ go miodem.
(Jerzy Gnerowicz)
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Dzia³alnoœæ Dzier¿ona
zostanie upowszechniona

T

rzej najwa¿niejsi badacze pszczó³ wszechczasów,
to w mojej opinii Holender Jan Swammerdam
(1637-1680), Francuz François Huber (1750-1831)
oraz Polak Jan Dzier¿on (1811-1906). Swammerdam
poza innymi znakomitymi odkryciami przyrodniczymi
udowodni³, ¿e matki pszczele i robotnice s¹ p³ci ¿eñskiej, zaœ trutnie – p³ci mêskiej. Huber, który by³ niezwyk³ym odkrywc¹, objaœni³ proces rojenia i pokaza³
jak regulowana jest wentylacja ula, aby by³y utrzymane w³aœciwe warunki w jego wnêtrzu.
Prace Swammerdama i Hubera s¹ powszechnie
znane. Dzia³alnoœæ Dzier¿ona jest natomiast zdecydowanie zbyt ma³o znana poza Polsk¹ i Niemcami.
Jego najwiêksze dokonania dotycz¹ dwóch obszarów.
Po pierwsze, wypromowa³ u¿ywanie podstawowej biologii pszczó³ miodnych jako fundamentu wszelkich praktyk
znanych jako racjonalna gospodarka pasieczna. Po drugie,
po³o¿y³ fundamenty pod wspó³czesne rozumienie reprodukcji pszczó³
miodnych.
W tym samym czasie Dzier¿on by³ kluczow¹ postaci¹ wp³ywaj¹c¹
na rozwój naukowego podejœcia do hodowli pszczó³ jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Huber
w pierwszym wydaniu swojego
dzie³a Nouvelles Observations
sur les Abeilles (1792) („Nowe
obserwacje pszczó³”) wyrazi³
nadziejê, ¿e wyniki jego eksperymentów bêd¹ inspiracj¹ dla
innych do kontynuowania
prac. W drugim wydaniu
(1814) z przykroœci¹ stwierdzi³, ¿e tak siê nie sta³o. Jego
ksi¹¿ka by³a czytana z entuzjazmem przez wykszta³conych ludzi, ale nie sta³a siê
dla nich punktem wyjœcia
do dalszych eksperymentów. Studia nad pszczelnictwem nie sta³y siê wtedy
samodzieln¹ dyscyplin¹.
Sta³o siê tak w drugiej
po³owie XIX wieku w innej
Reprint jednej z ksi¹¿ek napisanych
czêœci Europy.
przez J. Dzier¿ona, wydany w 2006 roku
Jedno z nurtuj¹cych mnie
przez Gospodarstwo Pasieczne
pytañ dotyczy faktu, ¿e
„S¹decki Bartnik” A. i J. Kasztelewicz
nauka o pszczole miodnej
w Stró¿ach

rozwinê³a siê jako samodzielna dyscyplina (z w³asnymi stowarzyszeniami naukowymi, wydawnictwami czy regularnymi konferencjami)
w Europie Œrodkowej, a nie w Wielkiej Brytanii czy krajach frankofoñskich. Rola Jana Dzier¿ona jako g³ównej postaci oraz Bienenzeitung
jako wydawnictwa o œciœle wyznaczonej misji wydaj¹ siê szczególnie
wa¿nymi czynnikami.
Nie jest to jednak wyczerpuj¹ca odpowiedŸ na postawione pytanie.
Moj¹ obecn¹ hipotezê robocz¹ opieram na dwóch, powi¹zanych ze
sob¹, czynnikach: a) d³uga tradycja instytucjonalnego wsparcia dla
pszczelarstwa oraz b) niemal przymusowa tendencja w tej czêœci
Europy do ³¹czenia siê ludzi dzia³aj¹cych w zbli¿onych bran¿ach w formalne organizacje.
Dodatkowo u¿ycie jêzyka niemieckiego jako g³ównego
w administracji i szkolnictwie wprowadzi³o swego
rodzaju jednolitoœæ w tej czêœci XIX-wiecznej
Europy. Dzier¿on by³ narodowoœci polskiej,
a w tamtym czasie jego „Ma³a Ojczyzna”
(Œl¹sk) by³a czêœci¹ Prus. Skutkiem tego,
u¿ywa³ jêzyka polskiego w domu, ale
o pszczo³ach pisa³ po niemiecku. Jednoczeœnie ukazywa³a siê literatura niemieckojêzyczna dotycz¹ca prac naukowych Dzier¿ona oraz pisana po polsku
opisuj¹ca go jako bohatera kultury.
Status Dzier¿ona jako ikony kultury
kultywowany jest na Górnym Œl¹sku,
gdzie, jak widzia³em, patronuje kilku ulicom,
parkowi czy co najmniej dwóm muzeom
w ma³ych wioskach. Poza tym w Kluczborku
znajduje siê Muzeum imienia Jana Dzier¿ona.
Istnieje jeszcze wiele korzyœci jakie mo¿na wyci¹gn¹æ ze studiowania dostêpnych Ÿróde³ dotycz¹cych
wiedzy o Dzier¿oniu. Innym, niezbadanym wystarczaj¹co Ÿród³em,
które warto przeanalizowaæ, s¹ materia³y dostêpne w Polsce. Muzeum
Dzier¿ona dysponuje znakomitym archiwum dokumentów zwi¹zanych z przedmiotem badañ. Najistotniejsz¹ czêœæ zbioru stanowi
ponad 1000 listów otrzymanych przez Dzier¿ona miêdzy rokiem 1937
a koñcem jego ¿ycia. Z kilkoma wyj¹tkami listy pisane by³y odrêcznie
po niemiecku, co czyni czytanie ich ¿mudnym (taki sposób pisania jest
nieu¿ywany od niemal wieku). Czêœæ listów porusza tematykê religijn¹, poniewa¿ Dzier¿on by³ katolickim ksiêdzem, ale wstêpne rozpoznanie wskazuje, ¿e wiêkszoœæ dotyczy pszczelarstwa.
We wspó³pracy z muzeum przygotowa³em spis ca³oœci dostêpnych
materia³ów w formie cyfrowej, aby ogrom korespondencji Dzier¿ona
uczyniæ bardziej dostêpnym. W³aœnie teraz ca³a korespondencja jest
skanowana i bêdzie dostêpna do celów naukowych. Ten fakt stanie siê
elementem promocji innych, które s¹ dostêpne w innych czêœciach
œwiata. Dla przyk³adu, University of Minnesota (USA) dysponuje
ma³ym zestawem listów napisanych przez Dzier¿ona i prawdopodobne jest, ¿e uda siê wydobyæ na œwiat³o dzienne inne. Muzeum Dzier¿ona dysponuje niemal wy³¹cznie listami, które Dzier¿on otrzyma³, a nie
przez niego pisanymi.
Nadchodz¹cy czas stwarza interesuj¹ce mo¿liwoœci dla historycznych badañ zwi¹zanych z polskim pionierem, który po³o¿y³ podwaliny
pod pszczelarstwo jako naukê. Mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e uda siê nie
tylko lepiej zrozumieæ formu³owane przez Dzier¿ona idee oraz wyniki
badañ, ale tak¿e ich wp³yw na rozwój dyscypliny jako takiej.
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