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WPROWADZENIE 

ZWIERZĘTA W POLSKICH BADANIACH HISTORYCZNYCH  

Przeszłość wyłaniającą się z prac polskich historyków zwierzęta zamieszkują 

sporadycznie, jeśli w ogóle; i to zarówno przeszłość polską, jak i każdą inną. Aby nie być 

gołosłowną, odwołam się do kilku przykładów, a ponieważ interesuje mnie tu wiek XIX, będą 

to przede wszystkim przykłady prac omawiających tę właśnie epokę. 

Wertując starsze, wciąż jednak wznawiane podręczniki akademickie, takie jak 

Historia powszechna 18711918 Janusza Pajewskiego (wyd. I 1967, ostatnie 2002) czy 

Historia powszechna 17891870 Mieczysława Żywczyńskiego (wyd. I 1964, ostatnie 2006), 

których głównym i prawie że jedynym przedmiotem są dzieje polityczne, na wzmiankę o 

zwierzętach natknęłam się jeden jedyny raz1. W równie często wznawianej, znacznie jednak 

bardziej zróżnicowanej tematycznie Historii Polski 17951918 Stefana Kieniewicza (I wyd. 

1968, ostatnie 2002), w której z historią polityczną, stanowiącą główną oś pracy, sąsiadują 

dzieje społeczne i to dzieje społeczne, w których mieści się, traktowana wprawdzie 

anegdotycznie, historia życia codziennego – już w pierwszym wydaniu znaleźć można garść 

informacji na temat warunków mieszkaniowych, żywienia, mody czy wreszcie sportu; a więc 

w tym, moim zdaniem, dosyć awangardowym jak na swoje czasy podręczniku wspomina się 

o zwierzętach czterokrotnie2. W stosunkowo niedawno wydanej, rewolucyjnej w swojej 

formie przez wyeksponowanie historii społecznej kosztem historii politycznej, pracy Tomasza 

Kizwaltera Historia powszechna. Wiek XIX (wyd. I 2003) pada jedna uwaga świadcząca o 

obecności zwierząt w wieku XIX3. W dwóch opracowaniach Andrzeja Chwalby – Historia 

Polski 17951918 (2000) i Historia powszechna. Wiek XIX (2008), gdzie historia społeczna 

przeplata się harmonijnie z historią polityczną, o zwierzętach wspomina się aż dwanaście 

razy4. Dokonując tego zestawienia, brałam pod uwagę wszystko to, co w jakikolwiek sposób 

odnosi się do zwierząt. W przedstawionych liczbach mieszczą się więc zarówno 

sformułowania, które bezpośrednio, niejako po „imieniu”, wywołują zwierzęta z mroków 

przeszłości, czy to w kontekście hodowlanym: owce, świnie, bydło, czy w komunikacyjnym: 

                                                 

1 M. Żywczyński, Historia powszechna 17891870, Warszawa 2001, s. 418. 
2 S. Kieniewicz, Historia Polski 17951918, Warszawa 2002, s. 6870, 122123, 335, 358362. 
3 T. Kizwalter, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2007, s. 70. 
4 A. Chwalba, Historia Polski 17951918, Kraków 2000, s. 31, 43, 45, 47, 6263, 69; tenże, Historia 
powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 62, 71, 91, 104105, 182. 
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wielbłądy, muły, konie, czy wreszcie w spożywczym: zwierzęta rzeźne; jak i hasła-ślady – 

wścieklizna, padlina, mięso, dyliżans, zoo, na podstawie których można jedynie domyślać się 

obecności zwierząt w wieku XIX. Informacji o wściekliźnie nie towarzyszy żadna uwaga o jej 

nosicielach; gdy mowa o „dyliżansach i innych szybszych powozach pocztowych”5 obecność 

stworzeń ciągnących te pojazdy pomijana jest milczeniem. W tych przypadkach czytelnik 

musi zmierzyć się z zadaniem, które w koncepcji Umberto Eco przypada zazwyczaj w udziale 

odbiorcy literatury – uzupełnić luki pozostawione przez autora w tkance świata 

przedstawionego6. Oczywiście, nie da się oddać każdego z elementów przedstawianego 

świata, nawet w tekstach historycznych, a zwłaszcza w syntezie, która wszak niemożliwa jest 

bez skrótów i elips; w tym jednak przypadku owe niedopowiedzenia wydają mi się 

symptomatyczne. Być może dlatego historycy, gdy mowa o zwierzętach, zdają się na 

domyślność odbiorców, że obecność zwierząt jest dla nich czymś oczywistym i, jak zakładają, 

powinna być taka również dla czytelników; będą oni zatem w stanie na podstawie wiedzy 

ogólnej bez trudu dopowiedzieć sobie to, co autorzy przemilczeli7. Z przekonania o 

przynależności zwierząt do dziedziny oczywistości wynika być może również to, że uwagi na 

ich temat zawieszone są w próżni, pozbawione jakiekolwiek kontekstu – nie wiadomo, dajmy 

na to, w jaki sposób mięso, o którym wspomina niejeden z autorów, trafiało w XIX wieku do 

konsumentów. We wspomnianych podręcznikach akademickich zwierzęta mają status 

przedmiotów, maszyn; pozbawiane są jakiejkolwiek sprawczości nawet wtedy, gdy nie 

zostają dosłownie uprzedmiotowione (mięso, padlina) – pojazd konny to nic innego jak 

„taksówka na owies”8.  

Po dokonaniu tego krótkiego przeglądu (nie)obecności zwierząt w wybranych pracach 

polskich historyków nie można nie zadać pytania: dlaczego, mimo pewnej tendencji do coraz 

częstszego i w coraz bardziej urozmaiconych kontekstach uwzględniania zwierząt, co można 

wiązać ze zwrotem w naukach historycznych ku historii społecznej, pojawiają się one wciąż 

tak rzadko, zawsze na marginesie, przy okazji, często w trybie anegdotycznym, w ramach 

szczątkowych lub hasłowych informacji. Ponieważ wszystkie przywołane opracowania to 

syntezy, a synteza to sztuka wyboru, można wyciągnąć wniosek, że jest to po prostu temat 

                                                 

5 A. Chwalba, Historia Polski…, dz. cyt., s. 6263. 
6 U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 1996, s. 78.  
7 Oczywiście, w niektórych przypadkach to założenie jest słuszne – mało kto będzie miał problem z 
dopowiedzeniem sobie, jaka siła ciągnęła dyliżans. Bardziej jednak chodzi mi o wynikającą z tego szczegółu 
zasadę, która prowadzi do zamknięcia całego obszaru badań historycznych. 
8 A. Chwalba, Historia powszechna…, dz. cyt., s. 104105. 
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mniej lub za mało ważny, za mało kanoniczny, żeby znaleźć się w syntetyzującym dzieje 

podręczniku akademickim. Wniosek ten byłby jednak zbyt pochopny – sięgnęłam po syntezy, 

dlatego że wśród publikacji dotyczących dziewiętnastego stulecia nie znalazłam praktycznie 

ani jednej poświęconej w jakiś sposób zwierzętom9. Zwierzęta, jeżeli chodzi o wiek XIX, 

można zatem wpisać na listę nieobecnych polskiej historiografii, obok Rosjan w Warszawie 

czy sportowców. Oczywiście, mamy tu do czynienia z trzema różnymi rodzajami 

nieobecności; w przypadku zwierząt nie można mówić ani o nieobecności spowodowanej 

celowym wymazywaniem z obrazu przeszłości, jak w przypadku Rosjan10, ani o nieobecności 

wynikającej z niedocenienia tematu, jak w przypadku sportowców11. Zwierzęta są nieobecne 

w pracach polskich historyków, ponieważ, jak się zdaje, nie stanowią dla nich osobnego 

przedmiotu badań – są nietematem. Być może wynika to z przekonania o przynależności 

zwierząt do dziedziny oczywistości, a więc i ahistoryczności. Jak dowodzi Francis Godding, 

zwierzęta, jak i cały świat natury, w przeciwieństwie do ludzi, umieszczane są przez 

historyków w czasie niehistorycznym12. A może jest to konsekwencja niewypowiadanego 

albo nawet nieuświadamianego założenia o absolutnej rozłączności światów ludzi i zwierząt; 

podział ten szczególnie dobrze ma się w naukach humanistycznych13. Zgodnie z nim 

egzystencja zwierząt w czasie nie ma nic wspólnego z ludzką i ograniczać się powinna do 

porządku historii naturalnej. Wreszcie, brak zainteresowania polskich historyków zwierzętami 

jest być może świadectwem pewnej, zrozumiałej zresztą, bezradności badawczej; na pewno 

jednym z kluczowych problemów jest niedostatek czy brak źródeł – ponieważ zwierzęta nie 

produkują takowych, a przynajmniej nie produkują takich, które dostępne byłyby dla 

człowieka14, jesteśmy zdani na źródła wytworzone przez ludzi. Bezradność badawcza nie 

zamyka się jednak w problemach związanych ze sformowaniem bazy źródłowej. Równie 

                                                 

9 Do wyjątków należy artykuł K. Kurka, Teatralna menażeria. Kilka uwag o obecności konia i małpy w sztukach 
widowiskowych w XVIII i XIX wieku, [w:] Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, red. K. 
Ilski, Poznań 2012.  
10 A. Tuszyńska, Rosjanie w Warszawie, Warszawa 1991, s. 710. 
11 P. Kubkowski, Sportowcy w Warszawie. Zarys obecności w przestrzeni miejskiej przełomu XIX i XX wieku, 
„Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 1, s. 9798. 
12 F. Gooding, Of Dodos and Dutchmen: Reflections on the Nature of History, „Critical Quarterly” 2005, nr 47, 
s. 3247, cyt. za: E. Fudge, The History of Animals, https://networks.h-net.org/node/16560/pages/32226/history-
animals-erica-fudge (dostęp: 8.06.2015). Gooding zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa kategoria sprawczości 
przy klasyfikowaniu ludzi do czasu historycznego i zwierząt do czasu niehistorycznego.  
13 Zob. E. Fudge, A Left-Handed Blow: Writing the History of Animals, [w:] Representing Animals, red. N. 
Rothfels, Bloomington 2002. 
14 Jedyne ślady, o których można powiedzieć, że zostały pozostawione przez same zwierzęta, to szczątki kostne; 
tymi zajmuje się archeozoologia, której model budowania wiedzy o zwierzętach w czasach historycznych, mimo 
pewnych różnic, jest bardzo bliski temu wypracowanemu jeszcze przez badaczy historii naturalnej. Zob. A. 
Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005.  
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kłopotliwe jest tu ustalenie samego przedmiotu badań, jak i sformułowanie pytań 

badawczych.  

ZWIERZĘTA I HISTORIA – PERSPEKTYWY BADAWCZE  

Sposoby radzenia sobie z egzystencją zwierząt w czasie, wykraczające poza porządek 

historii naturalnej i archeozoologii, można podzielić na trzy główne kategorie, które różnią się 

między sobą przede wszystkim obranym przedmiotem badań. Są to: historia znaczeń 

przypisywanych zwierzętom, historia przeżywanych relacji międzygatunkowych oraz historia 

odczuć i doświadczeń zwierząt. Przedstawiona klasyfikacja ma, oczywiście, charakter 

modelowy i nie wyczerpuje wszystkich możliwości – wiele prac mieści się pomiędzy 

zarysowanymi przeze mnie kategoriami.  

Najbardziej zakorzenioną w humanistyce, nie tylko polskiej, propozycją jest badanie 

wytwarzanych przez ludzi znaczeń przypisywanych, na różnych bardzo zasadach, 

zwierzętom. Ten sposób włączania zwierząt w narrację historyczną jest z jednej strony 

odpowiedzią na ową bezradność badawczą, przynajmniej tę wynikającą z braku 

odpowiednich źródeł, z drugiej strony dowodem na nią – skupienie uwagi na znaczeniach i 

wyobrażeniach pozwala zamknąć się badaczom w świecie ludzi i uwolnić się od pytań 

chociażby o miejsca styków między gatunkami. Najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną 

odmianą tego sposobu uwzględniania zwierząt w perspektywie historycznej jest to, co można 

nazwać historią symboliczną; są to te prace, które za przedmiot badań biorą sobie zwierzęta-

symbole, zwierzęta-motywy czy zwierzęta-atrybuty i ich zmieniające się znaczenia. W 

studiach tych zwierzęta pozbawiane są swojej realnej i fizycznej obecności, a nawet swojej, 

oczywiście różnie definiowanej, zwierzęcości; bada się je tutaj jako narzędzia do 

komunikowania treści dotyczących wyłącznie ludzi; w terminologii wprowadzonej przez 

Rolanda Barthes’a byłyby tu znaczącymi wtórnego systemu semiologicznego15. Ten nurt 

refleksji historycznej nad zwierzętami reprezentują najczęściej prace z zakresu historii sztuki, 

literaturoznawstwa i religioznawstwa. Na gruncie polskiej humanistyki są to takie prace jak: 

Symbolika kruka. Między mitem a rzeczywistością Andrzeja Szyjewskiego (1991) czy 

Zwierzęta i rośliny w życiu świętych oraz jako ich atrybuty Barbary Szczepanowicz (2010). 

Innym wariantem włączania zwierząt w narrację historyczną przez badanie znaczeń im 

                                                 

15 R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 241248.  



11 
 

przypisywanych jest to, co Erica Fudge nazywa historią intelektualną16; do tej kategorii należą 

te studia, które nie poprzestają na rekonstrukcji zwierzęcych symboli i ich znaczeń, ale starają 

się osadzić je w kontekście epoki, by móc na tej podstawie wysnuć wnioski dotyczące jej 

krajobrazu intelektualnego; częściej możemy tu spotkać analizę znaczeń przypisywanych 

żyjącym zwierzętom, a nie tylko ich przedstawieniom w literaturze czy sztuce, jak i refleksję 

nad ewolucją statusu zwierzęcia. Warto tu zwrócić uwagę na pracę Ryszarda Kiersnowskiego 

Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach (1990) oraz na osadzoną w tradycji 

semiotycznej antologię tekstów pod redakcją Piotra Kowalskiego Bestie, żywy inwentarz i 

bracia mniejsi; tej, i wszystkich pozostałych książek z serii Stromata anthropologica, ambicją 

jest „opowiedzieć o historii kultury oglądanej przez historię mieniących się znaczeniami 

detali”17. Zwierzęta są tu zatem jednym z tych detali, znaków, służą jako wziernik w historię 

mentalności czy szerzej kultury badanej epoki. Wreszcie, historię znaczeń przypisywanych 

zwierzętom można zawęzić do rekonstrukcji sposobów myślenia o zwierzętach i zwierzęcości 

z jednej strony, o człowieku i istocie człowieczeństwa z drugiej. Takiej wędrówki przez dzieje 

dokonuje Jacek Lejman w pracy Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób 

zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę (2008). We wszystkich trzech przypadkach fizyczna 

obecność zwierząt w czasach przeszłych w mniejszym lub większym stopniu niknie za 

kolejnymi warstwami znaczeń. Co jednak być może ważniejsze, relacje między gatunkami 

pozbawione są swojego fizycznego, przestrzennego wymiaru – rozpatruje się je, jeśli w ogóle, 

jedynie na poziomie wyobrażeń i definicji. 

Zwierzęta swoją postać fizyczną, zaś relacje międzygatunkowe wymiar materialny, a 

czasem przestrzenny, odzyskują w pracach, które zgodnie z proponowaną przeze mnie 

klasyfikacją reprezentują drugi sposób pisania o zwierzętach w perspektywie historycznej. 

Przedmiotem tych badań czy raczej punktem wyjścia do znacznie szerzej zakrojonych analiz 

są przeżywane, realne relacje między ludźmi i zwierzętami. Część z autorów rozwija swoją 

refleksję w kierunku analizy i interpretacji instytucji powołanych przez społeczeństwo do 

organizowania wspólnego życia ludzi i zwierząt. W tej grupie mieszczą się m.in. studia 

Dorothee Brantz poświęcone rzeźniom, Érica Barataya i Élisabeth Hardouin-Fugier dotyczące 

                                                 

16 E. Fudge, A Left-Handed Blow…, dz. cyt., s. 8. Do tej kategorii Fudge zalicza takie książki jak: N.C. Flores 
Animals in the Middle Ages: A Book of Essays, New York 1996 czy K. Thomas Man and natural world. 
Changing Attitudes in England, 15001800, London 1984.  
17 P. Kowalski, Stromata anthropologica, [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w 
mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. P. Kowalski i in., Opole 2007, s. 7. 
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ogrodów zoologicznych czy Hildy Kean analizujące ewolucję praw zwierząt18. Inni skupiają 

się na praktykach będących formą owego wspólnego życia – tu można wymienić pracę 

Kathleen Kete poświęconą praktyce trzymania zwierząt domowych w 

dziewiętnastowiecznym Paryżu19. Badacze reprezentujący ten nurt starają się odzyskać 

materialność relacji międzygatunkowych. Jednocześnie nie rezygnują z analizy znaczeń 

przypisywanych zwierzętom – łączą refleksję nad fizycznym współbycie ludzi i zwierząt z 

badaniami dyskursu. Nie poprzestając na opisaniu zaobserwowanych zjawisk, starają się 

umieścić je w szerszym kontekście politycznym, społecznym i kulturowym, by na tej 

podstawie budować interpretacje dotyczące społeczeństwa i przemian, któremu ono podlega. 

Niektórzy badacze idą jeszcze o krok dalej i pytają nie tylko o społeczeństwo, ale o sam status 

człowieka – zdaniem Eriki Fudge jest to najdoskonalsza z możliwych forma włączania 

zwierząt w porządek historyczny. Według niej historia zwierząt pisana z ich punktu 

widzenia20 jest niemożliwa. Z jednej strony ze względu na bariery komunikacyjne dzielące 

ludzi i zwierzęta i związany z tym brak źródeł, z drugiej ze względu na problemy z 

przyjęciem jakiegoś porządku chronologicznego, nie wiadomo bowiem, jak zwierzęta 

doświadczają czas. Historia zwierząt wymagałaby skonstruowania zupełnie nowego modelu 

prowadzenia badań nad przeszłością; to zaś, jak się zdaje mówić Fudge, musi paść łupem 

międzygatunkowej bezradności komunikacyjnej i poznawczej21.  

Zgoła przeciwne stanowisko prezentuje, wspominany już, Éric Baratay. Francuski 

historyk, związany z uniwersytetem w Lyonie, twierdzi, że istnieje alternatywa dla – 

                                                 

18 Zob. D. Brantz, Stunning Bodies: Animal Slaughter, Judaism and the Meaning of Humanity in Imperial 
Germany, „Central Europe History” 2002, nr 2, s. 167194; taż, Recolleting the Slaughterhouse, „Cabinet. A 
Quarterly Magazine of Art and Culture” 2001, nr 4, s. 118123; É. Baratay, É. Hardouin-Fugier, Zoos: Histoire 
des jardins zoologiques en occident (XVIe-XXe siècle), Paris 1998 ; H. Kean, Animal Rights. Political and Social 
Change in Britain since 1800, London 1998. Dosyć obszerną, wciąż aktualizowaną, bibliografię prac 
anglojęzycznych poświęconych zwierzętom w perspektywie historycznej można znaleźć na stronie Michigan 
State University: http://www.animalstudies.msu.edu/bibliography.php (dostęp: 2.06.2015). Dla kręgu 
francuskojęzycznego najnowszą bibliografię, którą udało mi się znaleźć, opublikowano w 1997 roku, zob. É. 
Baratay, J.-L. Mayaud, L’histoire de l’animal. Bibliographie, „Cahiers d’histoire” 1997, nr 4, s. 445474. 
19 K. Kete, The Beast in the Boudoir. Petkeeping in Nineteenth-Century Paris, Berkeley 1994. 
20 Erica Fudge, choć odrzuca możliwość uprawiania historii zwierząt z ich punktu widzenia, nie rezygnuje z 
terminu „historia zwierząt”. Termin ten jest w jej propozycji rodzajem Derridiańskiego terminu sous rature – 
zarazem niemożliwego i niezbędnego, nieadekwatnego, ale koniecznego. Jak sama pisze, określenie to pozwala 
podsumować pewną dziedzinę badań, ale jej nie definiuje, E. Fudge, A Left-Handed Blow…, dz. cyt., s. 6. 
Terminu „historia zwierząt” w literaturze przedmiotu używa się z dużą dowolnością, która nie jest jedynie 
skutkiem przypadku czy pewnej niestaranności autorów, ale przede wszystkim, jak się wydaje, wynikiem 
problemów z ustaleniem desygnatu tego określenia. Często termin ten pełni jedynie funkcję wygodnego skrótu 
myślowego zastępującego tak niezręczne sformułowania jak „historia znaczeń przypisywanych zwierzętom 
przez ludzi”. Ze względu na ten chaos terminologiczny staram się unikać określenia „historia zwierząt”. 
21 E. Fudge, A Left-Handed Blow…, dz. cyt., s. 511. 



13 
 

posługując się zaproponowanym przez niego terminem – ludzkiej historii zwierząt, pod 

którym to hasłem kryją się i prace dotyczące wykorzystywania zwierząt przez ludzi, i badania 

nad wyobrażeniami i znaczeniami przypisywanymi zwierzętom, i monografie gatunków, i 

opracowania, które francuski badacz określa zbiorczym mianem analiz kulturowych; termin 

„ludzka historia zwierząt” tak naprawdę mieści w sobie prawie wszystkie podejmowane do tej 

pory próby prowadzenia badań historycznych nad zwierzętami22. Historyk z Lyonu taką też 

historię przez większość swojej kariery akademickiej uprawiał; oprócz, już przywoływanej 

pracy o ogrodach zoologicznych, jest współautorem lub autorem opracowań dotyczących 

historii corridy czy dziejów stosunku Kościoła do zwierząt23. Baratay tego nurtu badań 

historycznych nad zwierzętami nie odrzuca, wręcz przeciwnie, podkreśla jego wagę i 

zaznacza, że bez tego typu badań prowadzenie jakichkolwiek innych byłoby niemożliwe, 

uważa jednak, że trzeba pójść o krok dalej i zmienić perspektywę. Alternatywą dla ludzkiej 

historii zwierząt ma być historia pisana z ich punktu widzenia, w ramach której francuski 

historyk proponuje badać, w jaki sposób zwierzęta doświadczały i reagowały na wydarzenia z 

porządku historii ludzkiej – jest to trzeci z wyodrębnionych przeze mnie sposobów włączania 

zwierząt w porządek historyczny. Baratay nie tworzy zatem zupełnie nowej, zwierzęcej 

chronologii – korzysta z już istniejącej, ludzkiej. Jego dwie najnowsze książki Zwierzęcy 

punkt widzenia oraz Bêtes des tranchées, des vécus oubliés24 mają przedstawiać zwierzęcy 

punkt widzenia historii ludzkiej. Jest to rozwiązanie kompromisowe – punktem dojścia 

powinna być autonomiczna historia zwierząt, autor jednak nie precyzuje, jaki miałaby ona 

przyjąć kształt25. W Zwierzęcym punkcie widzenia, pracy poświęconej losom m.in. krów 

mlecznych, koni pracujących w kopalniach i psów wykorzystywanych podczas działań 

wojennych, Baratay proponuje rozwijać historię zwierzęcą w oparciu o takie źródła jak: 

relacje żołnierzy, wspomnienia górników i rozprawy agronomów z jednej strony, prace 

zoologów, weterynarzy, zootechników, etologów, a nawet psychologów z drugiej. Źródła z 

pierwszej grupy Baratay proponuje czytać w taki sposób, by wydobyć z nich zwierzęcą 

wersję wydarzeń; opracowania specjalistyczne z epoki mają zaś służyć nie jako źródło do 

badania dyskursów, ale jako źródło do odtwarzania stanu fizycznego i psychicznego zwierząt. 

Francuski historyk zwraca uwagę, że – w celu zweryfikowania informacji – należy je 

                                                 

22 É. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, tłum. P. Tarasewicz, Gdańsk 2014, s. 1317.  
23 É. Baratay, É. Hardouin-Fugier, La corrida, Paris 1995 ; tenże, L’Eglise et l’Animal, Paris 1996 ; tenże, 
L’ Homme créa l’animal. Histoire d’une condition, Paris 2003 ; tenże, Portraits d’animaux. Les planches du 
Dictionnaire universelle d’Histoire naturelle de Charles Henry Dessalines d’Orbigny, Paris 2007. 
24 É. Baratay, Bêtes des tranchées, des vécus oubliés, Paris 2013.  
25 É. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia…, dz. cyt., s. 21.  
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zestawić nie tylko z kontekstem, w którym powstały, ale też z obecnymi ustaleniami nauk 

przyrodniczych. Baratay postuluje zburzenie muru oddzielającego nauki humanistyczne od 

przyrodniczych – nie chodzi tu o badanie tych samych obszarów rzeczywistości, lecz o 

przyswojenie przez humanistykę i osiągnięć, i narzędzi wypracowanych przez 

przyrodników26. Badania etologów, a przede wszystkim etolożek27, mają służyć nie tylko 

weryfikacji spostrzeżeń z epoki, ale także je uzupełniać. W przypadku odtwarzania widzialnej 

obecności zwierząt w rzeczywistości wieków przeszłych – ich stanu fizycznego czy 

podejmowanych przez nie działań – zaproponowana przez Barataya metoda nie budzi 

większych wątpliwości. Te rodzą się zaś, gdy badać mamy w ten sposób psychologiczny 

świat zwierząt. Na jakiej bowiem podstawie można w oparciu o materiały wytworzone przez 

człowieka, a nie przez samych zainteresowanych, wnioskować o stanie psychicznym zwierząt 

w wiekach przeszłych? Historyk z Lyonu w odpowiedzi na takie wątpliwości znosi granice 

dzielące zwierzęta i innych Innych będących przedmiotem badań historyków. Jeśli można 

badać chłopów, kobiety czy mniejszości etniczne, korzystając ze źródeł nie przez nich 

samych wytworzonych, to dlaczego w ten sam sposób nie można badać zwierząt? Baratay nie 

widzi tu różnicy jakościowej, ale co najwyżej różnicę stopnia. W praktyce badawczej 

francuski historyk życie emocjonalne zwierząt proponuje rekonstruować z jednej strony w 

kluczu behawioralnym, na podstawie ich zachowań i wydawanych dźwięków, z drugiej 

poprzez analizę mechanizmów neurobiologicznych i biochemicznych; pozostaje pytanie, na 

ile w materiale źródłowym uda się wytropić tego typu informacje. 

Tworzona współcześnie przez nauki przyrodnicze wiedza odgrywa w tej propozycji 

niezwykle ważną rolę, co zbliża ją do refleksji spod znaku animal studies28. Jak sam Baratay 

pisze: „Historyk pozostaje […] więźniem poziomu nauki, a obraz zwierzęcych doświadczeń, 

który może przedstawić, nie jest ostateczny: będzie go musiał poprawiać w miarę pojawiania 

się nowych danych”29. Propozycja Barataya, odważna, wręcz rewolucyjna, rodzi od razu 

pytanie, czy tak konstruowana historia zwierząt rzeczywiście pozwala przekroczyć 

                                                 

26 Baratay, postulując zbliżenie nauk humanistycznych i przyrodniczych, z jednej strony nawiązuje do historii 
klimatu Emanuela Le Roy Ladurie, zob. tenże, L’Histoire du climat depuis l’an mil, Paris 1967; z drugiej do 
projektu zoologii historycznej Roberta Delorta, zob. tenże, Les animaux ont une histoire, Paris 1984. 
27 Baratay uważa, że zupełnie nową jakość do badań etologicznych wprowadziły kobiety, długo 
marginalizowane przez świat akademicki. Kobiety, w przeciwieństwie do nastawionych na szybką karierę 
mężczyzn, były znacznie bardziej otwarte podczas badań, nie podchodziły do zwierząt, zdaniem Barataya, z 
gotowymi wzorcami interpretacyjnymi.  
28 Baratay nie ukrywa zresztą swoich inspiracji filozoficznych; w przypisach można znaleźć tak ważne dla 
rozwoju myśli z nurtu animal studies nazwiska jak Jacques Derrida czy Donna Haraway. 
29 É. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia…, dz. cyt., s. 49. 
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perspektywę ludzką? Zarówno ten problem, jak i problem źródeł wydają się przynajmniej w 

jakimś stopniu rozwiązywalne. Znacznie większe trudności, zwłaszcza w praktyce badawczej, 

wiążą się z następującymi pytaniami: czy rzeczywiście dzisiejsze ustalenia nauki lepiej 

opisują stan zwierząt żyjących sto lat temu niż spostrzeżenia czynione na bieżąco? czy w 

ogóle można zachowania zwierząt sprzed wieku tłumaczyć wynikami współcześnie 

prowadzonych badań? Trudności te wynikają nie tylko z konieczności opanowania przez 

historyka zazwyczaj obcych mu dziedzin wiedzy. Problem ten przede wszystkim dotyczy 

relacji między kluczową w badaniach historycznych kategorią czasu a zwierzętami. W Innym 

punkcie widzenia Baratay zdaje się zarazem osadzać zwierzęta w porządku historycznym i 

umieszczać je poza nim, postulat o weryfikowaniu badań historycznych za pomocą 

współczesnej wiedzy etologicznej opiera się bowiem na założeniu, że zachowanie zwierząt 

jest niezmienne. W najnowszym, dopiero przygotowywanym, projekcie francuski historyk 

kwestię tę rozwija, nie znaczy to jednak, że prowadzi do rozwiązania tego paradoksu – wręcz 

przeciwnie. W książce, która ma być poświęcona biografiom zwierząt, proponuje badać 

zmienność zachowań zwierząt w czasie, uznaje bowiem, że przedstawiciele tego samego 

gatunku inaczej będą się zachowywać w różnych rzeczywistościach historycznych; 

jednocześnie jednak nie rezygnuje z postulatu wykorzystywania osiągnięć współczesnej 

nauki30. To zaś rodzi pytanie, jak określić, które zachowania można uznać za historyczne, 

które zaś należy uważać za niezmienne i ponadczasowe. Wydaje się zresztą, że podobne 

wątpliwości pojawiłyby się, gdyby tę metodę wykorzystać w badaniach nad historią ludzi. 

*** 

Z trzech opisanych przeze mnie sposobów włączania zwierząt w porządek historyczny 

– historia znaczeń przypisanych zwierzętom, historia przeżywanych relacji ludzko-

zwierzęcych oraz historia odczuć i doświadczeń zwierząt – w polskiej humanistyce dominuje 

wciąż pierwszy. Co warte podkreślenia, wśród badaczy, mniej lub bardziej systematycznie 

zajmujących się historią znaczeń przypisywanych zwierzętom, rzadko kiedy można znaleźć 

historyka w wąskim tego słowa znaczeniu – zazwyczaj są to literaturoznawcy, religioznawcy 

czy archeolodzy. Nowych perspektyw badań historycznych nad zwierzętami nie otworzyły, 

przynajmniej do tej pory, polskie studia nad zwierzętami (animal studies). Głównej przyczyny 

tego stanu rzeczy szukałabym w dosyć krótkim stażu tego rodzaju badań na gruncie polskim 

                                                 

30 O swoim nowym projekcie Éric Baratay mówił podczas spotkania zatytułowanego „Biografie zwierząt”, które 
odbyło się 15 maja 2015 roku w Instytucie Kultury Polskiej UW. 
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(intensywniej rozwijają się one zaledwie od kilku lat), a może też w konserwatyzmie rodzimej 

historiografii. Przy czym trzeba zaznaczyć, że studia nad zwierzętami nigdy nie wprowadzają 

bezpośrednio nowej jakości do badań historycznych. Badacze identyfikujący się z tym 

nurtem, zazwyczaj filozofowie, etycy, literaturoznawcy, rzadko zapuszczają się w dziedzinę 

historii. Z co najmniej dwóch powodów w pracach wpisujących się w ten nurt dominującymi 

perspektywami czasowymi są teraźniejszość i przyszłość. Decyduje o tym z jednej strony – 

bardzo ważny, jeśli nie konstytutywny dla studiów nad zwierzętami – postulat łączenia 

akademizmu z aktywizmem31. Celem prowadzonych badań nie jest tylko i wyłącznie 

gromadzenie wiedzy, ale przede wszystkim zmienianie rzeczywistości: stosunku ludzi do 

zwierząt i tym samym losu tychże. W związku z tym ostrze krytyczne wymierzone jest 

głównie w stan teraźniejszy, zaś siły twórcze zaprzęgnięte do tworzenia i propagowania 

nowych modeli relacji międzygatunkowych. Z drugiej strony przekraczać perspektywę 

antropocentryczną jest niewątpliwie łatwiej w wiecznym teraz niż w czasie przeszłym, czego 

dowodem jest choćby historia eksperymentalna Érica Barataya. Jednak, jak pokazuje 

przypadek humanistyki anglojęzycznej, rozwój studiów nad zwierzętami wpływa na wzrost 

zainteresowania tematem zwierząt wśród historyków, jak i skłania ich do szukania nowych 

sposobów prowadzenia tego rodzaju badań. 

STRUKTURA PRACY I ŹRÓDŁA 

Najcenniejszą inspirację stanowią dla mnie prace tworzące, zgodnie z zaproponowaną 

powyżej klasyfikacją, nurt historii przeżywanych relacji ludzko-zwierzęcych i mimo różnych 

wątpliwości propozycja Érica Barataya, która skłoniła mnie do zadania niektórych pytań czy 

w niektórych miejscach zmienienia języka opisu. Osią tej pracy będą stosunki ludzi i 

wybranych gatunków zwierząt w przestrzeni publicznej Warszawy pod koniec XIX wieku i 

na początku wieku XX. Zależności między tymi trzema elementami: ludźmi, zwierzętami i 

przestrzenią, będę analizowała na trzech poziomach. Po pierwsze będzie mnie interesowała 

fizyczna obecność zwierząt w przestrzeni miasta i taki też wymiar relacji ludzko-zwierzęcych. 

W miarę możliwości będę się starała odpowiedzieć na takie pytania jak: gdzie i w jaki sposób 

interesujące mnie gatunki zwierząt były wówczas obecne w przestrzeni publicznej 

Warszawy? w jakim stopniu ich obecność w mieście zależała od ludzi? jak wyglądało 

wówczas współbycie czy też stykanie się ludzi i zwierząt w Warszawie? Dotarcie do tego 

                                                 

31 Zob. M. Bakke, Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, 
s. 193204. 
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wymiaru relacji ludzko-zwierzęcych za pomocą źródeł pisanych – a te przede wszystkim będę 

wykorzystywać – nie jest łatwe, ale nie jest też niemożliwe, zwłaszcza jeśli zwróci się uwagę 

na praktyki i przedmioty organizujące życie ludzi i zwierząt w mieście. Właśnie dlatego i 

praktyki, i przedmioty będą miały dla mnie w tej pracy szczególne znaczenie. Nieocenioną 

pomocą w tym przypadku okazałyby się na pewno źródła ikonograficzne, wykorzystuję ich 

jednak niewiele, ponieważ wymagałoby to osobnej, rozbudowanej kwerendy. Po drugie 

interesować będzie mnie stosunek ówczesnych mieszkańców Warszawy do obecności 

wybranych przeze mnie gatunków zwierząt w przestrzeni publicznej. W związku z tym 

ustalenia dotyczące fizycznej obecności zwierząt w mieście, codziennych relacji ludzko-

zwierzęcych, praktyk i przedmiotów łączyć będę z analizą dyskursów, przede wszystkim 

prasowych, i historią instytucji powoływanych do wyznaczania ram wspólnego 

funkcjonowania ludzi i zwierząt w mieście. Stosunek ten można by badać na podstawie 

samych dyskursów, ale zależy mi na takim właśnie doborze analizowanego materiału i to nie 

tylko dlatego, że umieszczenie tekstu w kontekście umożliwia jego pełniejsze odczytanie, a 

przynajmniej otwiera nowe możliwości interpretacyjne32, ale przede wszystkim ze względu na 

to, że praktyka i dyskurs stanowią – jak sądzę – pewną całość, której w badaniach nie należy 

rozdzielać. Na tym poziomie analizy obok zwierząt realnych pojawią się zwierzęta jako figury 

myślenia. Po trzecie wreszcie będzie mnie interesować stosunek ówczesnych mieszkańców 

Warszawy do jej przestrzeni publicznej. Aleksander Łupienko w książce Przestrzeń publiczna 

Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku podaje, że pojęcie to w XIX wieku nie było jeszcze 

znane i że zostało wprowadzone dopiero w XX wieku przez i dla urbanistów33. Dodaje 

jednak, że istnieje szersze rozumienie tego terminu34, które można odnosić do wieków 

wcześniejszych, i tym ja właśnie będę się posługiwała. Chodzi więc tu o miejsca, które nie 

były własnością prywatną i albo spełniały jakieś funkcje publiczne, albo do których 

                                                 

32 Nie zestawiając dyskursu z praktyką, niektórzy badacze zajmujący się pierwszymi towarzystwami opieki nad 
zwierzętami w Europie przyczyn narodzin tego ruchu szukali w oddzieleniu ludzi od zwierząt, w uniezależnieniu 
się od ich obecności i pracy, w tęsknocie za nimi, podczas gdy w miastach, w których te towarzystwa 
powstawały, zwierząt było bardzo dużo i odgrywały one ważną rolę, o czym będzie jeszcze mowa. Taką 
interpretację początków ruchu opieki nad zwierzętami w Europie przedstawili m.in.: J. Turner, Pain and 
Humanity in the Victorian Mind: Reckoning with the Beast, New York 1983; K. Thomas, dz. cyt. Roli zwierząt 
w dziewiętnastowiecznym mieście nie docenia również – jak się wydaje – John Berger w słynnym eseju Po cóż 
patrzeć na zwierzęta?, „Konteksty” 1997, nr 3/4, s. 8996. 
33 A. Łupienko, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2012, s. 7, 8, 17. 
34 W szerszym rozumieniu tego terminu „przestrzeń publiczna” to „zbiór otwartych i dostępnych miejsc w 
mieście, będących zwyczajowo we wspólnym użytkowaniu, do których nikt nie rości sobie prawa” (tamże, s. 7). 
Rozróżnienie na węższe i szersze rozumienie tego określenia nie jest jednak dla mnie do końca jasne. W pracy 
Łupienki brakuje mi próby zrozumienia, jak w XIX wieku pojęcie to funkcjonowało, nawet jeśli nie istniał taki 
termin. 
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przynajmniej część warszawiaków miała dostęp, zazwyczaj bowiem istniały jakieś 

ograniczenia. W tej pracy będą to: ulice, place, skwery, parki, ogrody i takie instytucje jak 

sklepy, targowiska, rzeźnie, a interesować będzie mnie, jak ówcześni mieszkańcy Warszawy 

wyobrażali sobie te miejsca wspólne i jak je kształtowali w kontekście relacji ludzko-

zwierzęcych. W toku analizy przedstawione powyżej pytania będą miały swoją hierarchię: 

zaczynać będę od zwierząt realnych, a czasem i jednostkowych, ale punktem dojścia będzie 

stosunek warszawiaków do ich obecności w mieście. Głównym bohaterem tej pracy będzie 

więc bezsprzecznie człowiek. 

Zwierzęta, o których będę pisała, to: zwierzęta rzeźne (krowy, woły, świnie, drób), psy 

i ptaki wolno żyjące (m.in. wrony, wróble, gołębie, skowronki itp.). Zdecydowałam się na 

taki wybór, ponieważ na wszystkich trzech wskazanych poziomach analizy będzie mnie 

interesowało przede wszystkim to, co ulegało zmianom, a te gatunki zwierząt nie tylko 

pozwalają je uchwycić, ale także pokazują trzy zupełnie różne sfery relacji między ludźmi i 

zwierzętami w Warszawie przełomu XIX i XX wieku. Przyjmuję bowiem, wnioskując na 

podstawie obserwacji tego, co działo się wówczas w Warszawie, i biorąc pod uwagę kontekst 

zachodnioeuropejski, że druga połowa XIX wieku i początek wieku XX to na tych ziemiach 

okres wielu zmian, a może wręcz okres przełomowy, jeśli chodzi o relacje ludzi i zwierząt. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń w tych dziesięcioleciach było z pewnością utworzenie pod 

koniec lat 60. XIX wieku35 warszawskiego oddziału Rosyjskiego Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami36. Nie należy przeceniać znaczenia i zasięgu społecznego działalności 

warszawskiego TOZ-u37, ale z pewnością trzeba zaznaczyć, że zainicjowało ono wiele zmian, 

                                                 

35 Dokładnej daty założenia warszawskiego oddziału Rosyjskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nie 
można podać z całą pewnością. Obecnie istniejące ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które 
nawiązuje do tradycji tego dziewiętnastowiecznego towarzystwa warszawskiego, jako datę założenia podaje 1 
listopada 1864 roku (http://www.toz.pl/?menu=o_nas, dostęp: 4.06.2015). Data ta pojawia się też w literaturze 
przedmiotu (M. Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy: zarys historyczny, Warszawa 1979, s. 226; L. 
Prorok, Zapiski psubrata, Wrocław 1977, s. 75), ale nie dość, że nigdzie nie jest podane, skąd pochodzi, to 
przeczą jej źródła. W roku 1864 najprawdopodobniej utworzono towarzystwo w Petersburgu (zob. Od Zarządu, 
„Przyjaciel Zwierząt” 1895, nr 12, s. 11). W organie warszawskiego towarzystwa opieki nad zwierzętami, w 
„Przyjacielu Zwierząt”, oraz w „Warszawskiej Gazecie Policyjnej” wprost podana pojawia się data 1868 
(Opieka nad zwierzętami (ciąg dalszy), „Warszawska Gazeta Policyjna” 1897, nr 121, s. 3; Z.F., Ochrona 
zwierząt, „Przyjaciel Zwierząt” 1886, nr 5, s. 3), ale jednocześnie z „Przyjaciela Zwierząt” wiemy, że 
dwudziestopięciolecie towarzystwa obchodzono w 1895 roku, a wówczas założenie przypadałoby na rok 1870 
(zob. np. Od Zarządu, „Przyjaciel Zwierząt” 1895, nr 7, s. 11). 
36 Dalej będę używała skrótowej nazwy: warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami lub warszawski 
TOZ. 
37 Wiadomo m.in., że działalność opiekunów zwierząt na ulicach Warszawy dosyć często spotykała się z 
niechęcią warszawiaków. W 1901 roku redakcja „Przyjaciela Zwierząt” pisała: „Zdarza się dość często, że 
członek pragnący skarcić kogoś za dręczenie lub przeciążenie zwierzęcia, spotyka się z szyderczym uśmiechem 
tłumów ulicznych, a częstokroć nawet znajduje przeszkodę w sporządzeniu protokółu, o ile winny nie chce 
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a na władze miasta (generał-gubernatora i oberpolicmajstra) miało akurat wpływ. 

Jednocześnie wprowadziło do dyskursu publicznego nowe tematy, problemy, nową też 

wrażliwość. Dla Kajetana Kraszewskiego odczyt „o łagodnym obchodzeniu się ze 

zwierzętami” był jednym z dziwnych wydarzeń świadczących o tym, że czasy były 

niezwyczajne, a epoka przejściowa38. Zmian, które w drugiej połowie XIX wieku zaczęły 

przekształcać relacje ludzi i zwierząt, i wzmożonego zainteresowania zwierzętami, o których 

nie tylko więcej pisano w prasie, ale które także częściej i w nowej roli pojawiały się w 

literaturze, nie da się wytłumaczyć wyłącznie działalnością warszawskiego TOZ-u. Dlaczego 

wówczas pojawiły się w Warszawie takie tendencje? dlaczego powstał TOZ? – to pytania, 

które wymagają osobnych badań. 

Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami będzie w tej pracy pojawiać się 

często i będzie odgrywać ważną rolę nie tylko dlatego, że zainicjowało część zmian i zwróciło 

uwagę na pewne aspekty ówczesnej rzeczywistości Warszawy, które wówczas dla większości 

były przezroczyste, i w ten sposób umożliwiło mi pisanie o nich, ale także dlatego, że od 1880 

roku wydawało swoje własne pismo, do 1885 roku ukazujące się jako „Opiekun Zwierząt 

Domowych i Pożytecznych”, a później noszące tytuł „Przyjaciel Zwierząt”. Ten najpierw 

tygodnik, a następnie miesięcznik jest w tej pracy niezmiernie ważnym źródłem; moja 

kwerenda objęła roczniki 18801910. Równie istotne są tu też inne tytuły prasy warszawskiej 

z tego okresu; z gazet codziennych m.in.: „Kurier Warszawski”, „Warszawska Gazeta 

Policyjna”, „Kurier Codzienny”, „Gazeta Warszawska”; z pism zaś periodycznych m.in.: 

„Zdrowie”, „Słowo”, „Świat”. W przypadku tych tytułów nie przeprowadzałam jednak tak 

systematycznych poszukiwań jak w przypadku „Przyjaciela Zwierząt”, wskazówek 

bibliograficznych szukałam m.in. w Bibliografii Warszawy39. Oprócz tego wykorzystuję 

broszury dotyczące w jakiś sposób zwierząt i  w mniejszym stopniu  wspomnienia i 

literaturę piękną. 

Właściwą część pracy poprzedzę krótkim szkicem przedstawiającym, jakie zwierzęta 

w Warszawie na przełomie wieków XIX i XX można było spotkać, a skupię się na 

                                                                                                                                                         

usłuchać przestrogi mu udzielonej” (zob. Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Odezwa do 
publiczności, „Przyjaciel Zwierząt” 1901, nr 8, s. 67). 
38 K. Kraszewski, Nehemi. Ramotka z prawdziwego zdarzenia, [w:] tegoż, Humoreski, Warszawa 1909, s. 
191192, cyt. za: W. Tomasik, Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe, Warszawa 2014, s. 14. 
39 Bibliografia Warszawy. Wydawnictwa ciągłe 17951863, red. J. Durko, Wrocław 1992; Bibliografia 
Warszawy. Wydawnictwa ciągłe 18641903, red. J. Durko, Wrocław 1971; Bibliografia Warszawy. 
Wydawnictwa ciągłe 19041918, red. J. Durko, Wrocław 1973. 
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zwierzętach gospodarskich jako najważniejszych dla ówczesnego funkcjonowania miasta. W 

ten sposób chcę i przedstawić szerszy kontekst dla dalszych rozważań, i wspomnieć o 

zwierzętach niezmiernie wówczas dla miasta ważnych, którym jednak w części analitycznej 

nie poświęcam osobno uwagi, ponieważ jest to temat zbyt rozległy i trudny – o koniach.  
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INTERLUDIUM: 

WARSZAWSKIE URB-AN-IMAL 

Oprócz zwierzątek domowych, na które moda w Warszawie dopiero się rodziła, 

zwierząt egzotycznych wystawianych regularnie w drewnianych szopach przez przybywające 

na kilka tygodni czy miesięcy menażerie wędrowne – tego typu rozrywka koncentrowała się 

na placach Nalewkowskim, Krasińskich i Mirowskim; oprócz wreszcie dzikich, wolno 

żyjących zwierząt, czyli przede wszystkim ptaków, warszawiacy na co dzień dzielili 

przestrzeń miasta ze zwierzętami, które dzisiaj nazwalibyśmy zwierzętami gospodarskimi, 

ewentualnie hodowlanymi, wówczas zaś nazywano je również zwierzętami domowymi40. 

Stałym elementem krajobrazu miast dziewiętnastowiecznych, w tym Warszawy, były konie. 

Nad Wisłą stanowiły one główną i prawie jedyną siłę pociągową do początków XX wieku, 

kiedy to pojawiły się tramwaje elektryczne. Codziennie tysiące koni przemierzały ulice 

Warszawy, obsługując najróżniejsze sfery życia miejskiego. W wydrukowanym w 1898 roku 

w „Przyjacielu Zwierząt” zestawieniu, w którym liczbę koni trzymanych na stałe w 

Warszawie szacuje się na około 17 tysięcy, wymienia się konie „pracujące przy dorożkach, 

omnibusach, w remizach prywatnych i przy przewożących ciężary wozach”, konie 

zaprzęgowe i wierzchowe trzymane na użytek własny, konie „tramwajowe, pocztowe, 

strażackie, miejskie i należące do instytucji publicznych rządowych”, konie obsługujące 

karawany, wreszcie konie służące załodze wojskowej41. Nie należy zapominać, że oprócz 

tego codziennie do Warszawy wjeżdżały konie zza rogatek, a także że regularnie 

sprowadzano pewną liczbę tych zwierząt na targ i mniej regularnie na wystawy inwentarza. 

O miejsce na ulicy rywalizowały z końmi woły, krowy, świnie, owce i kozy, 

sprowadzane do miasta ze względów aprowizacyjnych. Wprawdzie główne targowisko 

bydłem i trzodą chlewną znajdowało się na Pradze, a tam zwierzęta przyganiane lub 

przywożone były koleją ze wschodu, nie musiały zatem być przed trafieniem na targ 

transportowane przez miasto, jednak już kupione przez osoby prywatne lub przez rzeźników, 

prowadzone były pojedynczo lub całymi stadami przez miasto, często głównymi ulicami, do 

punktu docelowego; większość rzeźni pracujących na potrzeby miasta znajdowała się w jego 

granicach i to przede wszystkim na lewym brzegu Wisły. Podczas tych przemarszów zdarzało 

                                                 

40 Zob. m.in. M., Zwierzęta domowe, „Przyjaciel Zwierząt” 1892, nr 1, s. 8; Na skutek rozporządzenia…, 
„Warszawska Gazeta Policyjna” 1904, nr 35, s. 12. 
41 Wiek donosi…, „Przyjaciel Zwierząt” 1898, nr 1, s. 11. 
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się, że zwierzęta odłączały się od stada i gubiły w ruchu ulicznym42. Drobniejszym 

inwentarzem, zwłaszcza drobiem, handlowano na placu Grzybowskim, za Żelazną Bramą czy 

na placu Witkowskiego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że krowy, świnie, kozy, owce czy 

drób hodowano w granicach miasta. Nie ma wątpliwości, że przynajmniej do początku XX 

wieku w Warszawie działały obory czy tzw. krowiarnie, które zaopatrywały warszawiaków w 

świeże mleko43. By dać czytelnikom pewne wyobrażenie, jak one funkcjonowały, przytoczę 

relację Maurycego Ginsburga, członka warszawskiego TOZ-u, z 1880 roku z wizyty w jednej 

z warszawskich krowiarni:  

[…] przechodząc w zeszłym tygodniu ulicą Muranowską, wpadłem dla posilenia się 

mlekiem do domu pod nr 11. Było to w oborze krów do właściciela J. Kucharskiego 

należącej; […] Gospodarz onych wysyła je codziennie na paszę, na plac przy cytadeli nie 

daleko znajdujący się, i mimo to, że właściciel tych krów jest stójkowym, w wolnej 

chwili zajmuje się ich pielęgnowanie, z powodu czego mleko tychże jest dobre, zdrowe, 

świeże i przez wiele osób używane44. 

Praktykę wypasania krów na terenach zielonych sąsiadujących bezpośrednio z 

miastem lub też znajdujących się w jego granicach zdaje się potwierdzać Józef Galewski w 

swoich wspomnieniach. Jak pisze, na posesji Oranowskiego, znajdującej się wzdłuż ulicy 

Karowej za byłym pałacem Tarnowskich, wówczas Bankiem Dyskontowym, aż do ulicy 

Furmańskiej, a więc tuż przy Krakowskim Przedmieściu, w latach jego dzieciństwa, czyli 

około roku 1890, „[k]rowy się […] pasły niczym na polu. Chodziło się tam co dzień po 

prawdziwe mleko od prawdziwej krowy […]”45. Rozpowszechniona była wśród 

                                                 

42 Informacje o zgubionych w ten sposób zwierzętach pojawiały się w „Warszawskiej Gazecie Policyjnej”: „W 
d. 18 (30) grudnia 1864 roku, to jest w zeszły piątek, pędzone między innymi z Pragi do Warszawy dwa wieprze, 
jeden czarny, drugi pstry, znaki na prawych łopatkach, 3 cętki nożyczkami wycięte mające, nie wiadomo, gdzie 
się odłączyły i zaginęły” („Warszawska Gazeta Policyjna” 1865, nr 2, s. 4).  
43 Krowy mleczne trzymane też były przy tzw. zakładach mlecznych; tak w 1880 reklamował swój lokal Feliks 
Pągowski: „W tych dniach otworzyłem cukiernię letnią i zakład mleczny w ogrodzie przy ul. Marszałkowskiej 
38 pomiędzy ulicami Złotą i Zgoda, gdzie oprócz wszelkich wyrobów cukierniczych dostać można nabiałów od 
własnych krów znajdujących się na miejscu” („Ekonomista” 1880, nr 37, s. 7). Pytania, w której części miasta 
znajdowało się najwięcej krowiarni, do kogo zazwyczaj należały, kto z ich usług korzystał najczęściej wymagają 
osobnych badań. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że krowiarnie nie były jedynym sposobem zaopatrywania 
miasta w mleko; wiadomo, że pod koniec XIX wieku, a może i wcześniej, dowożono je z pobliskich 
miejscowości, np. do założonej w 1896 roku na rogi Alei Jerozolimskich i Nowego Światu Mleczarni 
Nadświdrzańskiej mleko dowożono, jak sama nazwa mleczarni wskazuje, znad Świdra, z majątku właściciela, 
Stanisława Dłużewskiego, zob. W. Herbaczyński, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich, 
Warszawa 1983, s. 144. 
44 Otrzymaliśmy list następujący…, „Opiekun zwierząt domowych i pożytecznych” 1880, nr 24, s. 192. 
45 J. Galewski, Warszawa zapamiętana. Ostatnie lata XIX stulecia, Warszawa 1961, s. 2021. Nie znalazłam 
wprawdzie innego źródła potwierdzającego tę informację, ale wspomnienia Galewskiego nie są 
nieprawdopodobne . Na planie nr 4 przedstawiającym stan z roku 1852, a zawartym w Taryfie domów miasta 
Warszawy i Pragi… widać, że teren za pałacem Oranowskiego był terenem zielonym i to tylko w części 
zagospodarowanym i taki pozostawał najprawdopodobniej do roku 1895, kiedy to przeszedł w ręce spółki 
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warszawiaków również przydomowa hodowla trzody chlewnej, owiec, kóz – te też wypasano 

na skwerach i ulicach46 – i drobiu. O przydomowej hodowli świń, owiec czy kóz można 

wnioskować na podstawie drukowanych w „Warszawskiej Gazecie Policyjnej” ogłoszeń o 

zwierzętach zaginionych: „W dniu 8 maja, spod nr 1335 przy ulicy Żelaznej o godzinie 11 z 

rana wyszedł baran maści białej, krótko ostrzyżony”; „W dniu 21 b.m. zaginęła z nra 1549ab 

[ulica Chmielna] wieczorem świnka, maści czarnej, z białym paskiem przez środek, z uszami 

klapiastymi”47. Z kolei ślady balkonowej hodowli kur zawierają artykuły donoszące o 

nieszczęśliwych wypadkach z udziałem tego ptactwa. Z notatki prasowej Uwięzione kury, 

wydrukowanej w „Przyjacielu Zwierząt” w 1908 roku, można dowiedzieć się, że niejaka Dora 

Katzowa trzymała na balkonie na czwartym piętrze w domu nr 131 przy ul. Marszałkowskiej 

kury; pech chciał – choć dla badacza to raczej szczęście – że jedna z nich postanowiła zaznać 

wolności, ale ponieważ przywiązana była na sznurku do barierki, wywołała tym niemało 

zamieszania wśród mieszkańców kamienicy48.  

Obecność koni, krów, owiec, kóz, świń i drobiu w Warszawie w XIX wieku (co 

zresztą miało swoją kontynuację i w wieku XX49) nie była jakimś szczególnym odstępstwem 

od tego, co działo się wówczas w innych miastach europejskich. Jak pisze w swojej książce 

Endangered lives Anthony S. Wolf:  

[…] wiktoriańskie miasta uderzyłyby nas swoją nielicującą z ich miejskością mieszaniną 

miejskiego krajobrazu ze scenerią podwórza gospodarstwa wiejskiego; ciągi kamienic 

przetykane były stajniami, chlewami i rzeźniami; owce i krowy walczyły o swoje w 

strumieniu koni ciągnących ulicami, zaś trzoda chlewna i drób hodowane były w 

najbliższym sąsiedztwie mieszkań ludzkich50. 

Zdaniem Petera Atkinsa tak też prezentował się krajobraz miejski największych stolic 

Europy XIX wieku, Londynu i Paryża. Przy czym brytyjski geograf proponuje obecność 

zwierząt gospodarskich w dziewiętnastowiecznych miastach widzieć nie tylko w świetle 

                                                                                                                                                         

Paderewski, Roszkowski, Zaremba, zob. H. Świątkowski, Taryfa domów miasta Warszawy i Pragi z planem 
ogólnym i 128 szczegółowych planików ulic i domów, Warszawa 1852. Warto dodać, że Galewski wychowywał 
się w sąsiedztwie, w kamienicy na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, vis-à-vis pałacu Oranowskiego. 
46 Zob. Rozporządzenie Oberpolicmajstra m. Warszawy nr 248…, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1905, nr 239, 
s. 2. 
47 „Warszawska Gazeta Policyjna” 1865, nr 105, s. 4; „Warszawska Gazeta Policyjna” 1865, nr 19, s. 4. 
48 Uwięzione kury, „Przyjaciel Zwierząt” 1908, nr 10, s. 155156. O podobnym przypadku donosi „Przyjaciel 
Zwierząt” w 1893, nr 8, s. 12.  
49 Zob. np. B. Brzostek, Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 19551970, Warszawa 
2007, s. 120, 319. 
50 A. S. Wohl, Endangered Lives: Public Health in Victorian Britain, Cambridge 1983, s. 82, cyt. za: P. Atkins, 
Animal Wastes and Nuisances in Nineteenth-Century London, [w:] Animal Cities…, dz. cyt., s. 34. 
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opozycji miejskie – wiejskie, który to sposób ujęcia dominuje51, ale przede wszystkim, co być 

może byłoby bliższe siatce pojęciowej mieszkańców dziewiętnastowiecznych miast, jako inną 

formę miejskości; miejskości, której sine qua non były zwierzęta. Nie znaczy to, że opozycja 

wiejskie – miejskie wówczas nie obowiązywała, ale że inaczej przebiegały granice między 

tymi dziedzinami. Zwierzęta, oczywiście, odgrywały ważną rolę i w życiu miast 

średniowiecznych, i nowożytnych, Atkins uważa jednak, że o animal-constituted urbanism, o 

urb-an-imal mówić można dopiero w przypadku metropolii schyłku XVIII wieku i wieku 

XIX. Wtedy to bowiem rozwój miasta, gospodarka, przemysł, handel, a także życie codzienne 

zostały w stopniu wcześniej niespotykanym uzależnione od pracy zwierząt, co zauważa też 

Baratay52. Na dowód Atkins przywołuje historię wielkiej zarazy, która w 1872 roku 

zdziesiątkowała populację koni na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, paraliżując 

system komunikacyjny Bostonu, Nowego Jorku i Waszyngtonu, co w rezultacie zachwiało 

poważnie stabilnością ekonomiczną tych miast53. Przekonanie o ogromnej roli, jaką spełniają 

zwierzęta w nowoczesnym świecie, znalazło wyraz także na łamach „Przyjaciela Zwierząt”, 

gdzie w 1903 roku opublikowano artykuł, którego autor pisał: „[…] zwierzę stanowi tak 

potężny czynnik cywilizacyjny, oddaje nam tak liczne usługi, że wyrzeczenie się ich byłoby 

równoznaczne niemal z zanikiem cywilizacji”54. 

Uzależnienie miast od pracy koni trzeba wiązać z jednej strony z ekspansją 

przestrzenną metropolii dziewiętnastowiecznych, z drugiej z rozwojem przemysłu i handlu i 

ich potrzeb komunikacyjnych; nie bez znaczenia były też na pewno zmieniające się praktyki 

przemieszczania się po mieście pojedynczych mieszkańców, którzy coraz rzadziej mogli, ale 

też chcieli, pokonywać swoje codzienne trajektorie na piechotę. Wraz z rosnącymi potrzebami 

komunikacyjnymi miast rosła liczba koni. Atkins podaje, że na początku XIX stulecia po 

ulicach Londynu krążyło około 11 tys. koni, podczas gdy sto lat później było już ich 300 

tys.55. Podobne statystyki znaleźć można także dla Paryża, który w 1820 roku korzystał z siły 

zaledwie 16 tys. koni, zaś już z 80 tys. w 1880 roku56. Ze wzrostem liczby mieszkańców 

                                                 

51 M.in. Frykman i Löfgren, opisując osiemnastowieczne środowisko miejskie, wykorzystują opozycję miejskie 
– wiejskie, zob. J. Frykman, O. Löfgren, Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy średniej w 
Szwecji XIX i XX wieku, Kęty 2007, s. 81. 
52 Baratay pisze: „Zwierzę stało się główną siłą napędową rozwoju ekonomicznego” (tłum. A.J.; tenże, Bêtes de 
somme. Des animaux au service des hommes, Paris 2008, s. 13).  
53 P. Atkins, The Urban Blood and Guts Economy, [w:] Animal Cities…, dz. cyt., s. 78. 
54 J. Lange, Prawa zwierząt, „Przyjaciel Zwierząt” 1903, nr 1, s. 1213. 
55 P. Atkins, The Urban Blood…, dz. cyt., s. 78. 
56 S. Barles, Undesirable Nature: Animals, Resources and Urban Nuisance in Nineteenth-Century Paris, [w:] 
Animal Cities…, dz. cyt., s. 175. 



25 
 

miast europejskich wiązać z kolei trzeba zwiększenie populacji miejskich krów mlecznych 

oraz rosnącą liczbę przeganianych regularnie przez miasto wołów, krów i innych zwierząt 

przeznaczonych na rzeź; w drugim przypadku na pewno nie bez znaczenia była coraz większa 

popularność mięsa w diecie londyńczyków czy paryżan57. 

Podobne tendencje można zaobserwować także w Warszawie w drugiej połowie XIX 

wieku i na początku wieku XX. W 1850 roku, jak podaje „Gazeta Warszawska”, 

sprowadzono do Warszawy prawie 32 tys. krów i wołów; w 1883, według statystyk 

zamieszczonych w „Kurierze Warszawskim”, liczba ta wzrosła do 88 tys., by w 1902 

osiągnąć pułap, według wyliczeń dokonanych przez dr. Józefa Polaka, 150 tys.58, przy czym 

w liczbie tej uwzględniono tylko woły. Ten wzrost, podobnie jak w Londynie czy Francji, 

można tłumaczyć i rosnącą liczbą mieszkańców59, i, co nie mniej ważne, kampanią na rzecz 

większego spożycia mięsa, zwłaszcza przez warstwy robotnicze60. Nie udało mi się odnaleźć 

danych, które pozwoliłyby w podobny sposób przedstawić wzrost liczby koni w Warszawie w 

drugiej połowie XIX stulecia. Nie można jednak co do tego mieć wątpliwości, zważywszy 

zarówno rozwój handlu i przemysłu w tym w okresie w Warszawie, jak i rozwój komunikacji 

publicznej61. Jeszcze mniej informacji pozostawiła prasa warszawska na temat liczebności 

wspomnianych krowiarni czy przydomowych hodowli świń, owiec, kóz i drobiu. Warto się 

jednak zastanowić, jaki wpływ na rozwój tego rodzaju hodowli miał nasilający się w drugiej 

połowie XIX stulecia proces osiedlania się w Warszawie ludności wiejskiej, która w ten 

sposób mogła i oswoić przestrzeń miasta, i łatwiej odnaleźć się, wykorzystując posiadane 

umiejętności, w systemie miejskiej gospodarki62.  

  

                                                 

57 Zob. P. Atkins, The Urban Blood…, dz. cyt., s. 77; S. Barles, dz. cyt., s. 176. 
58 Konsumpcja bydła, łoju, sadła…, „Gazeta warszawska” 1851, nr 296, s. 1; J. Wł., Mięsożerność Warszawy, 
„Kurier Warszawski” 1884, nr 24a, s. 1. Zob. też: C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1889, nr 4, s. 
3. 
59 Zob. A. Słoniowa, Początki nowoczesnej infrastruktury Warszawy, Warszawa 1978, s. 260. 
60 Echa tej kampanii można znaleźć w kronikach tygodniowych Prusa. W 1903 roku dla autora artykułu 
opublikowanego w „Wieku” mięso jest już niezbędnym artykułem spożywczym, Fel. Kw., Drożyzna mięsa, 
„Wiek” 1903, nr 178, s. 1. 
61 W 1865 roku otwarto kolej konną łączącą dworce Warszawsko-Wiedeński i Petersburski. W 1882 roku 
uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. Jak podaje Anna Słoniowa w 1883 roku przedsiębiorstwo 
tramwajowe miało 384 koni, a w 1897 już 570, A. Słoniowa, dz. cyt., s. 138139, s. 251251. 
62 Jak pisze Atkins, mleczarnie londyńskie prowadzili przede wszystkim pochodzący z Walii wieśniacy, zob. 
tegoż, Animal Wastes…, dz. cyt., s. 3940.  
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ROZDZIAŁ PIERWSZY: 

MARZENIA WARSZAWIAKÓW O RZEŹNI CENTRALNEJ 

 

Zapoczątkowanie projektu budowy rzeźni centralnej w Warszawie sięga jeszcze 1880 r. 

[…] sprawa tak bardzo ważna i niecierpiąca zwłoki, dziś, po upływie 25 lat znajduje się w 

tym samem położeniu, jak w chwili jej zapoczątkowania i nie wiadomo, czy i kiedy postąpi 

naprzód […]63. 

1905, „Słowo” 

Projektowanie rzeźni w coraz to innym miejscu, wprowadzanie różnych komisji, debaty, 

polemiki w pismach naszych, przedstawienia do władz centralnych, zatwierdzenie projektu i 

zwalenie go niebawem – zajmuje naszych mieszkańców przez lat 30, a rzeźni jak nie ma, tak 

nie ma64. 

1906, „Rzemieślnik polski” 

Sprawa budowy w Warszawie rzeźni centralnej […] trwa już – 41 lat!65 

1911, „Zdrowie” 

 

W okresie do I wojny światowej marzenia warszawiaków o rzeźni centralnej nie 

doczekały się realizacji, a tak naprawdę nigdy nie zostały w pełni urzeczywistnione. Otwarta 

w 1926 roku rzeźnia na Pradze tylko w części odpowiadała nowoczesnemu modelowi66. W 

prasie warszawskiej dwudziestolecia międzywojennego można znaleźć narzekania podobne 

do tych z początku XX wieku67. Pomiędzy ówczesnymi publicystami nie było zgody co do 

tego, kiedy pojawiły się pierwsze pomysły wybudowania rzeźni centralnej, czego próbką 

mogą być trzy przytoczone powyżej cytaty. Najprawdopodobniej początki historii 

modernizacji warszawskiego przetwórstwa mięsnego sięgają lat 70. XIX wieku, kiedy to 

magistrat wystąpił z projektem wybudowania targowiska i rzeźni za rogatką moskiewską. 

Niejednokrotnie inicjatywę próbowały przejmować osoby prywatne, m.in. w 1880 działający 

wspólnie Jerzy hr. Berg, August hr. Potocki i Stanisław Skrutkowski, a w 1909 starszy lekarz 

                                                 

63 L. Lenartowicz, Rzeźnia centralna w Warszawie, „Słowo” 1905, nr 242, s. 3. 
64 Rzeźnia centralna dla Warszawy, „Rzemieślnik Polski” 1906, nr 27, s. 1. 
65 Budowa rzeźni centralnej, „Zdrowie” 1911, nr 12, s. 911.  
66 Otwarcie nowej rzeźni na Pradze, „Robotnik” 1926, nr 209, s. 7; Elemel, Europeizacja Warszawy. Co sądzić o 
nowej rzeźni?, „Tygodnik Handlowy” 1926, nr 32, s. 3. 
67 Po 40 latach – nadal w sferze projektów pozostaje budowa rzeźni centralnej w stolicy, „Gazeta Polska” 1930, 
nr 304, s. 10. 
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weterynarii z Petersburga Ignatjew. Do projektu powracały też władze miejskie – sprawą tą 

zajmował się m.in. prezydent Starynkiewicz. Mimo wszystkich tych starań niewiele – choć 

nie można powiedzieć, że zupełnie nic – zmieniło się w tkance materialnej miasta. Zmian, bo 

takie jednak się dokonały, szukać należy gdzie indziej. Przez te kilka dziesięcioleci temat 

rzeźni regularnie powracał na łamach prasy warszawskiej: „Rzeźnie miejskie są przedmiotem 

ciągłych roztrząsań zarówno w prasie, jak i w rozprawach z katedry”68. Niekończące się 

debaty, a także podejmowane, choć rzadko zwieńczone sukcesem, działania rozpoczęły 

proces ewolucji wyobrażeń, oczekiwań i wrażliwości, także sensorycznej, najpierw węższych, 

a z czasem coraz szerszych kręgów warszawiaków. Znacznie mniej interesować mnie będzie 

stan sprzed pojawienia się pierwszych pomysłów reformy i stan postulowany; niewiele 

miejsca poświęcę również przyczynom niepowodzenia projektu rzeźni centralnej. Skupię się 

na wychwytywaniu momentów przejścia. Postaram się zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego 

obowiązujący porządek organizacji rzeźni miejskich zaczął w drugiej połowie XIX wieku 

przeszkadzać przynajmniej niektórym warszawiakom. Prześledzę, jak nowe koncepcje i 

pomysły przenikały do wyobraźni warszawiaków, jak kształtowały ich doświadczenie i jak 

materializowały się w nowych urządzeniach. Poszukam także odpowiedzi na pytania, jak 

zmieniał się stosunek warszawiaków do zwierząt rzeźnych i rzeźni; jak zmieniały się 

wyobrażenia dotyczące tego, jak ma wyglądać Warszawa; i wreszcie – jak na tle tych 

procesów rysuje się działalność warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.  

1.1. SYSTEM ZAOPATRYWANIA WARSZAWY W MIĘSO  SZKIC 

Głównym filarem ówczesnego systemu zaopatrywania Warszawy w mięso były trzy 

rzeźnie miejskie. Bydło przywożone kolejami albo też przyganiane ze wschodu, najczęściej 

ze stepów ukraińskich, trafiało na targ na Pragę, najpierw przy ulicy Wołowej, a od 1881 roku 

przy ulicy Brukowej nr 18. Z targu praskiego transportowano je albo do pobliskiej rzeźni na 

ul. Namiestnikowskiej, albo do rzeźni na Rybakach, albo też do rzeźni na Solcu. Dwie 

pierwsze, drewniane, powstały na przełomie XVIII i XIX wieku69. Szlachtuz solecki, 

murowany, to już rok 1856. Wszystkie trzy utrzymywane do 1867 przez władze centralne w 

                                                 

68 Rzeźnie miejskie, „Zdrowie” 1910, nr 2, s. 129. 
69 Rzeźnia na Rybakach, mimo że prasa warszawska w XIX wieku datowała jej początki na wiek XVIII, a nawet 
i XVI, pojawia się dopiero w taryfie domów z 1784 roku i w pomiarze miasta z 1790, zob. Szkice staromiejskie, 
red. O. Puciaty i in., Warszawa 1955, s. 92; J. Zieliński, Warszawskie Rybaki – ulica i rzeka, [w:] Miasto tyłem 
do rzeki, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1996, s. 135. 
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roku tym zostały oddane pod zarząd magistratowi warszawskiemu70. Ich organizację 

przestrzenną i materialność można w jakimś stopniu odtworzyć na podstawie raportu 

sporządzonego przez wyłonioną z komisji sanitarnej delegację, która w 1879 roku zwiedziła 

wszystkie trzy warszawskie rzeźnie. Tak Stanisław Markiewicz, członek owej delegacji, 

opisywał szlachtuz na Rybakach:  

Rzeźnia na Rybakach znajduje się po prawej stronie tej ulicy, idąc od Mostowej […] 

Samo podwórze rzeźni dość obszerne, pokryte starym, zniszczonym, nierównym 

brukiem, bez odpowiednich spadków. Otoczenie podwórza stanowią od ulicy Rybaki, po 

części parkan, po części domy mieszkalne parterowe, przeznaczone dla dozorcy i dla 

służby. […] Od strony Wisły ciągnie się budynek drewniany samej rzeźni, a raczej dwa 

budynki małą przerwą oddzielone. […] W podwórzu przy samej ścianie obu budynków 

rzeźni mieszczą się dwie studnie, z których woda […] bardzo obfita jest żółto zielonawej 

barwy, bardzo mętna, cuchnąca. […] Wnętrze każdego z dwu budynków rzeźni składa się 

z dolnego oddziału, gdzie się rzeź, rozbieranie zabitych sztuk i oczyszczanie flaków 

odbywa i z oddziału górnego, a raczej strychu, gdzie się mieszczą stałe windy, które służą 

do utrzymywania poprzecznych drążków, pod sufitem dolnego oddziału będących, na 

których zabita sztuka za tylne nogi uwiązana i w miarę potrzeby opuszczana lub 

podnoszona być może. Podłoga w obu budynkach rzeźni drewniana, porąbana, 

przedstawia liczne szpary, wyboje i dziury; za to jest pokryta lepką mazistą masą złożoną 

z krwi, gnoju i płynnych ścieków rzezi71. 

Mięso pochodzące z rzeźni miejskich sprzedawane było przez rzeźników-

hurtowników detalistom, czyli tzw. wyrębaczom, przede wszystkim na bazarze Ulrycha u 

zbiegu placu Grzybowskiego z ulicą Bagno. Stamtąd trafiało do jatek rozmieszczonych po 

całym mieście, m.in. za Żelazną Bramą, na Nowym Mieście, na Podwalu czy na Wolnicy. 

Zależnie od polityki władz miejskich bydło sprzedawane na targu praskim mogło być bite 

również w rzeźniach podmiejskich, coraz liczniejszych w XIX wieku. Rzeźnie takie – jak 

podkreślała ówczesna prasa, niekiedy lepiej zorganizowane niż rzeźnie miejskie – mieściły 

się m.in. na Powązkach, Ochocie, Pelcowiznie i Grochowie. Oprócz tego w Warszawie 

dokonywano uboju bydła w domach czy raczej piwnicach prywatnych. Zabijanie dużych 

zwierząt na pokarm nie było jeszcze wówczas ani czynnością zupełnie obcą mieszkańcom 

Warszawy – posiadali oni odpowiednie umiejętności, ani czynnością obłożoną tabu, które 

uniemożliwiałoby jej wykonywanie, przynajmniej w granicach miasta. Ślady tej praktyki 

można znaleźć w rozporządzeniach władz, zakazujących uboju w domach prywatnych. W 

1838 roku Urząd Municypalny miasta Warszawy wydaje rozporządzanie skierowane do 

                                                 

70 H. Radziszewski, Warszawa. T.2: Gospodarstwo miejskie, Warszawa 1913, s. 163. 
71 St. Markiewicz, Obecny stan rzeźni warszawskich, według spostrzeżeń delegacji do zwiedzenia rzeźni przez 
komisją sanitarną wyznaczonej, „Zdrowie” 1879, nr 10, s. 120121. 
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właścicieli i zarządców domów, aby ci pilnowali, by w ich domach nie dochodziło do rzezi 

bydła72. Podobne rozporządzenie zostaje wydane po przejęciu rzeźni przez władze miasta. W 

dniu 3/15 października 1868 Komitet Urządzający Królestwa Polskiego ogłosił, że od roku 

1869 obowiązuje nakaz bicia bydła w rzeźniach miejskich; praktyka ta gdziekolwiek indziej, 

również w domach prywatnych, była surowo zakazana73. Władze kierowały się przede 

wszystkimi racjami natury ekonomicznej – rzeźnia w domach prywatnych uszczuplała 

bowiem dochód, odpowiednio, skarbu państwa i kasy miejskiej. Choć i argument natury 

higienicznej odgrywał tu pewną rolę; Urząd Municypalny w uzasadnieniu pisał: „pokątne” 

bicie bydła „wywiera wielki wpływ na choroby epidemiczne przez swe złe wyziewy”. Troską 

o zdrowotność miasta z pewnością kierowali się higieniści, którzy przyłączyli się do kampanii 

przeciwko ubojowi pokątnemu. Niezależnie jednak od argumentów, jakimi się posługiwano, 

zwalczanie uboju w domach prywatnych rozpoczęło proces zrywania bardzo podstawowej 

więzi łączącej warszawiaków i zwierzęta, proces oddzielania w umysłach konsumentów 

zwierzęcia od produktu z niego wytworzonego – mięsa. O ile ubój bydła w domach 

prywatnych budził tak ostry sprzeciw, o tyle zabijanie w przestrzeni domowej świń czy 

drobiu wciąż w XIX wieku było tolerowane. Jeszcze w 1907 roku „Przyjaciel Zwierząt” 

publikował instrukcje, w których radził gospodyniom domowym, jak przygotowywać do 

spożycia nie tylko raki i ryby, ale także ptactwo, króliki, prosięta74. Trzodę chlewną i 

nierogaciznę można było bić także we wspominanych rzeźniach miejskich, drób przede 

wszystkim w rzezalniach prowadzonych przez żydów.  

Do połowy XIX stulecia porządek ten nie budził większych wątpliwości ani władz, ani 

mieszkańców Warszawy. Na dobre zaczął przeszkadzać warszawiakom pod koniec lat 70. 

XIX wieku. Rosnące niezadowolenie coraz szerszych kręgów z pracy miejskich szlachtuzów 

trzeba niewątpliwie wiązać z sygnalizowanym już wzrostem spożycia mięsa w Warszawie, 

spowodowanym i rosnącą liczbą mieszkańców, i coraz większą popularnością mięsa w diecie 

warszawiaków. Ponieważ produkcja mięsa wciąż rosła, a sposób organizacji rzeźni miejskich 

nie ulegał zmianom, miejskie szlachtuzy miały być coraz bardziej zatłoczone, coraz większy 

panować miał w nich nieporządek i chaos. Taka była jedna z linii argumentacyjnych 

                                                 

72 Urząd Municypalny m. Warszawy, „Kurier Warszawski” 1838, nr 101, s. 473.  
73 Magistrat Miasta Warszawy, „Kurier Warszawski” 1868, nr 281, s. 1. 
74 Dla domu i kuchni, „Przyjaciel Zwierząt” 1907, nr 6, okładka wewnętrzna. „Corocznie całe miliony ptactwa 
dostarczane bywają na nasze targi. Zarzynają je zaś albo sami hodowcy na miejscu, albo handlarze na targach, 
albo kupujący w swych kuchniach. Jest to rzecz zwykła, naturalna […]” (Przyrząd do zabijania drobiu, 
„Przyjaciel Zwierząt” 1905, nr 1, s. 9).  
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krytyków. Adolf Suligowski pisał: „[…] rok rocznie ludność miasta wzrasta, bicie bydła i 

konsumpcja mięsa się wzmaga, w rzeźniach coraz ciaśniej i coraz brudniej […]”75. 

Ubolewano, że rzeźnie, które przygotowane są na bicie 50 sztuk dziennie, biją nawet 20076. 

Przyczyn rosnącego niezadowolenia z obowiązującego porządku i coraz wyraźniej 

artykułowanych chęci jego reformy nie można jednak ograniczać do zwiększenia produkcji 

mięsa w Warszawie. Wszak nikt, kto zabierał głos w debacie publicznej wokół rzeźni, nie 

głosił, że wystarczy powiększyć istniejące szlachtuzy, by rozwiązać ten jeden z ważniejszych 

zdaniem warszawiaków problemów miasta; nikt nie proponował, żeby powrócić do jakiegoś 

stanu sprzed zintensyfikowania produkcji mięsa w rzeźniach. Wszystko, co do tej pory 

określało sposób funkcjonowania rzeźni, było przez reformatorów oceniane jednoznacznie 

negatywnie. Reforma warszawskich rzeźni miała być bowiem całkowitym zerwaniem z 

dotychczasowym porządkiem. A przyczyn tego radykalizmu szukać trzeba przede wszystkich 

w zmianach, które zaczęły wówczas zachodzić w umysłach warszawiaków, najpierw, 

oczywiście, w umysłach reformatorów. Tłok, który w drugiej połowie XIX wieku zapanował 

w rzeźniach, trzeba zatem widzieć raczej jako katalizator pewnych przemian, a nie główną, a 

na pewno nie jedyną przyczynę.  

1.2. NOSY: PRZECIWKO MIAZMATOM 

 Niepokoił na pewno stan sanitarny rzeźni miejskich. Z taką krytyką (nie)porządku 

panującego w warszawskich szlachtuzach wystąpili jako pierwsi higieniści związani z 

miesięcznikiem „Zdrowie”. By lepiej zrozumieć argumenty, którymi posługiwali się 

higieniści i inni idący w ich ślady, trzeba wniknąć w konstrukcję publikowanych przez nich 

tekstów, jak się bowiem wydaje, teksty te, m.in. już cytowany opis rzeźni na Rybakach i inne 

tego typu sprawozdania, relacje i artykuły, których w prasie warszawskiej od lat 80. XIX 

wieku było coraz więcej, mogą w równym stopniu pomóc w rekonstrukcji świata 

materialnego, co w odtwarzaniu horyzontu poznawczego piszących. Ci zaś kierowali uwagę 

swoją i czytelników wciąż ku tym samym aspektom rzeczywistości warszawskich 

szlachtuzów; ich opisy porządkowało kilka stałych kategorii. 

Jedną z tych kategorii był brud, które to określenie higieniści odnosili przede 

wszystkim, jak się zdaje, do resztek zwierzęcych, stałych i płynnych, pozostałych po biciu, 

wymieszanych z błotem. Te resztki zwierzęce, gnój czy krew, które rzeźnie warszawskie 

                                                 

75 A. Suligowski, Warszawa i jej przedsiębiorstwa miejskie, Warszawa 1903, s. 62.  
76 Rzeźnie u nas i gdzieindziej, „Zdrowie” 1910, nr 6, s. 496497.  
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wciąż jeszcze sprzedawały okolicznym rolnikom jako drogocenny nawóz, przez higienistów 

coraz częściej opisywane były jako substancje niebezpieczne dla środowiska zewnętrznego. Z 

wielką gorliwością odnotowywano, z jakiego materiału wykonane są budynki rzeźni i 

wykorzystywane w nich naczynia i narzędzia – asfalt i metal stawiano przed drewnem, które 

poddawało się gorzej albo nie poddawało się w ogóle czyszczeniu, a do tego przepuszczało 

szkodliwe substancje. Uosobieniem stanu sanitarnego warszawskich szlachtuzów był rzeźnik 

czy częściej rzezak – postać zdaniem higienistów szczególnie wstrętna:  

Głowy i brody niewyczesane, twarze zabrudzone, brody zabryzgane krwią, błotem i 

tabaką. Ubranie zwierzchnie obdarte, przesiąknięte brudem, bielizna (rękawy i kołnierze od 

koszul) plugawe. Ręce przez cały czas czynności z brudu i krwi nie opłukiwane, wstrętne. 

Cały przód ciała pokryty płóciennym fartuchem […] Bielizna […] równie jak ów fartuch 

tygodniami całymi nie są oczywiście prane i zmieniane. Rzezak nie ma przy sobie ani 

ręcznika, ani wody77; 

[rzeźnicy] odziani w brudne łachmany, przekraczają najelementarniejsze przepisy 

zachowania czystości, bo na przykład buty myją sobie w kadziach przeznaczonych do 

czyszczenia mięsa78. 

Poznanie i wywód porządkowała również kategoria rozmiaru – higieniści 

narzekali na panujące w warszawskich rzeźniach „ciasnotę” i „ścisk”, na to, że często 

znajdują się one w „zacieśnionych miejscach”79. Wybór tej kategorii zależał z pewnością 

w dużej mierze od już wspomnianego wzrostu produkcji mięsa w Warszawie. Zwracano 

uwagę na system odprowadzania odpadów i ścieków. Zazwyczaj ubolewano nad brakiem 

lub nieskutecznością istniejącego systemu kanalizacyjnego, któremu bliżej było do 

zastoju niż ruchu. Szczególnie ważnym punktem każdej relacji była kwestia izolacji 

rzeźni od środowiska zewnętrznego – higieniści z wielką starannością przyglądali się 

brukom, parkanom, podłogom, ale też rozmieszczeniu czynności związanych z ubojem 

bydła i innych zwierząt w przestrzeni rzeźni i jej sąsiedztwie. Alarmowano, że podwórza 

rzeźni albo w ogóle nie są wybrukowane, ale są „pokryte starym, zniszczonym, 

nierównym brukiem”; znacznie rzadziej stwierdzano, że podwórza są „nieźle 

zabrukowane”80. Krytykowano stan parkanów – „licho sklecone, nierówne, ordynarną 

farbą jak najniestaranniej pomalowane”, stan podłóg – „fatalne drewniane podłogi”, 

                                                 

77 St. Markiewicz, Koszerne rzezalnie drobiu w Warszawie, „Zdrowie” 1879, nr 17, s. 214. 
78 Z chwili bieżącej. Rzeźnie warszawskie, „Ziarno” 1902, nr 29, s. 579580. 
79 A. Suligowski, dz.cyt., s. 64; St. Markiewicz, Obecny stan rzeźni…, dz. cyt., s. 120.  
80 Tamże, s. 120121. 
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„drewniane, porąbane, przedstawiające liczne szpary, wyboje i dziury”, a także to, że 

bydło na swoją kolej czeka poza ogrodzonym terenem rzeźni81.  

Niemało miejsca w sprawozdaniach higienistów na temat rzeźni zajmowały 

przykre doznania węchowe: 

Woda w obu studniach bardzo obfita jest żółtozielonej barwy, bardzo mętna,  

c u c h n ą c a . 

Wskutek takiego stanu rzeczy, gdy się wyjdzie przez drzwi tylnego frontu rzeźni nad 

Wisłę i stanie przed owym spustem i nad brzegiem rzeki, tak zmysł wzroku, jak i  

z m y s ł  w ę c h u  doznaje o k r o p n y c h  wrażeń. 

[…] brudy i o d r a ż a j ą c a  w o ń  trapi rzeźnie po dawnemu […] 

Ogólnie biorąc, rzeźnie nasze […] są brudne i z a t r u w a j ą  p o w i e t r z e  […]82. 

Powonienie odgrywało ważną rolę również w opisach innych niż rzeźnie 

przybytków odwiedzanych przez higienistów. W 1880 delegacja wysłana do zbadania 

stanu gęsiarni odnotowywała:  

Z góry już przewidzieć można, że kilkanaście tysięcy łokci przestrzeni gruntu, od wielu 

lat w najfatalniejszy sposób napajane płynnymi odpadkami, obfitującymi w materie 

zwierzęce, musi z a r a ż a ć  p o w i e t r z e  w całym sąsiedztwie. Delegacja wchodziła na 

podwórza domów […] i wszędzie nie tylko skargami mieszkańców, ale i własnym 

w ę c h e m  przekonywała się o fatalnym wpływie sąsiedniej gęsiarni83. 

Wyostrzenie wrażliwości olfaktorycznej higienistów tłumaczyłabym przede 

wszystkim pewną koncepcją rozprzestrzeniania się zarazków; szukałabym tam śladów 

tego, co Alain Corbin nazywa czujnością atmosferyczną. Ta, zwana także „przezornością 

węchową”, wymierzona była w zapachy gnicia i rozkładu, w miazmatach bowiem, 

zapachach uwalnianych przez ciała w stanie rozkładu, szukano źródeł chorób i epidemii. 

Zgodnie z mechanistyczną koncepcją powietrza elementy gnijących lub rozpadających 

się ciał stawały się jego częścią; wraz z nim oddziaływały przez skórę, błonę płucną lub 

pory na inne organizmy żywe84. W podobny sposób, jak się zdaje, myśleli warszawscy 

higieniści. Niewątpliwie procesy gnicia i rozkładu zajmowały w wyobraźni higienistów 

                                                 

81 St. Markiewicz, Koszerne rzezalnie…, dz. cyt., s. 214; St. Markiewicz, Obecny stan rzeźni…, dz. cyt., s. 121.
  
82 St. Markiewicz, Obecny stan rzeźni…, dz. cyt., s. 120121; Rzeźnia na Solcu, „Zdrowie” 1909, nr 8, s. 555; 
Rzeźnie u nas i gdzieindziej, dz. cyt., s. 496.  
83 Cyt. za: J.S. Bystroń, Gęsiarnie, [w:] tegoż, Warszawa, Warszawa 1977, s. 275276. 
84 A. Corbin, We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, 
tłum. A. Siemek, Warszawa 1998, s. 1729. 
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ważne miejsce – stąd z takim niepokojem obserwowali zalegające w miejskich 

szlachtuzach warstwy mazi i mas składających się z błota, gnoju i innych zwierzęcych 

płynów, na procesy gnicia podatnych. Wonie zaś czy inaczej miazmaty dobywające się z 

warszawskich rzeźni stanowiły dla Warszawy, zdaniem higienistów, realne zagrożenie 

epidemiologiczne. W 1902 roku dziennikarz „Ziarna” pisał o zabójczym powietrzu 

panującym w rzeźniach, „dlatego pracownicy bezustannie chorują i szybko umierają”85; 

wtórował mu autor artykułu opublikowanego w „Słowie”: „Te ostatnie [rzeźnie na Pradze 

i Rybakach] […] w straszny sposób zakażają powietrze w samym prawie śródmieściu (o 

czym każdy może się przekonać)”86; Adolf Sulikowski w 1903 roku niepokoił się, „czy z 

tych brudnych i błotnych jam nie spadnie na miasto ciężka zaraza” i pisał: „[…] trzeba 

czujnością zażegnać rosnące niebezpieczeństwo i za pomocą sztucznych urządzeń 

usuwać i zmniejszać procesy gnicia, rozkładu i zarazy” 87. Węch stał więc tu na straży 

zdrowotności miasta. W tym kontekście zrozumiałe staje się zainteresowanie higienistów 

kwestią izolacji rzeźni od środowiska zewnętrznego. Zgłaszane wprost lub przemycane w 

krytyce porządku obowiązującego w rzeźniach miejskich postulaty, by podwórza 

szlachtuzów wybrukować, by ogrodzić je porządnymi parkanami, by podłogi budynków 

rzeźni wyłożyć nieprzepuszczalnym asfaltem, słowem, by rzeźnie całkowicie oddzielić 

od otoczenia, mieszczą się w tradycji praktyk dezodoryzacyjnych88. W ten sposób 

uwięzione miazmaty, produkowane przez rzeźnie miejskie, miały przestać zagrażać 

miastu i jego mieszkańcom. Przy czym warto pamiętać, że walka higienistów z 

miazmatami produkowanymi przez rzeźnie miejskie była jedynie elementem znacznie 

szerzej zakrojonej batalii o dezodoryzację warszawskiego powietrza. Batalia ta 

obejmowała zarówno przedsięwzięcia takiego kalibru jak kanalizacja miasta, jak i 

pojedyncze rozporządzenia warszawskiego oberpolicmajstra dotyczące funkcjonowania 

wędzarni, smelcarni i składów kości89 czy kampanię prasową przeciwko straganom z 

mięsem rozstawianym za Żelazną Bramą w pobliżu Ogrodu Saskiego90. 

                                                 

85 Z chwili bieżącej. Rzeźnie warszawskie, dz. cyt., s. 579580. 
86 Z.R., W sprawie rzeźni warszawskich, „Słowo” 1904, nr 188, s. 2. 
87 A. Suligowski, dz. cyt., s. 62. 
88 A. Corbin, dz. cyt., s. 120144. 
89 W Rozkazach Warszawskiego Ober-Policmajstra do Policji Wykonawczej za NN 63 i 64, „Warszawska 
Gazeta Policyjna” 1878, nr 52, s. 2; O urządzeniu i utrzymywania w m. Warszawie składów kości i szmat, 
„Warszawska Gazeta Policyjna” 1903, nr 271, s. 12; Postanowienie obowiązujące o urządzaniu wędzarni w 
Warszawie, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1909, nr 173, s. 12. 
90 Ogród Saski, tak pięknie…., „Kurier Warszawski” 1880, nr 183, s. 3.  
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Na podstawie przywołanych do tej pory kategorii i argumentów, którymi 

posługiwali się higieniści, można by wysnuć wniosek, że w sposobie organizacji 

warszawskich rzeźni niepokoiły ich przede wszystkim zapachy przez nie produkowane. I 

jak się wydaje, nie byłby to wniosek mylny. W przytoczonej argumentacji nie pojawia się 

ani razu mięso jako potencjalny nośnik zagrożenia. Brak w tej krytyce takich pojęć jak 

jakość mięsa czy zdrowie konsumenta. Całą uwagę higieniści kierują ku miazmatom 

powstającym w rzeźniach; to one stanowią główne zagrożenie dla zdrowotności miasta. 

Przełom w argumentacji i definiowaniu przez higienistów zagrożenia, jakie niesie ze sobą 

istniejący sposób organizacji rzeźni miejskich, dokonał się na przełomie wieków. To 

wtedy pojawiła się w opisach warszawskich szlachtuzów kategoria oświetlenia. 

Przedmiotem krytyki było niedostateczne oświetlenie rzeźni miejskich. Te zaczęto 

przedstawiać jako przybytki przypominające „tawerny ciemne i nory tajemnicze, do 

których światło dzienne dostać się nie może, a oświetlenie na tyle jest przyciemnione 

wyziewami i parami, że nie dozwala odróżnić przedmiotów najbliżej położonych”91. 

Odpowiednie oświetlenie rzeźni – a zaraz także pojawiają się postulaty, by przy 

rzeźniach zakładać stacje badań mikroskopowych – stało się ważne, ponieważ od niego 

zależała skuteczna kontrola produkowanego w szlachtuzach mięsa. „[…] czy służba 

lekarska przy nędznej świeczce lub lampce rzeczywiście może dojrzeć cokolwiek w 

oglądanych sztukach?”92 – pytał retorycznie sprawozdawca. Wraz z popularyzacją 

osiągnięć Pasteura – na ziemiach polskich badania takie prowadził przede wszystkim 

Odo Bujwid – uwaga higienistów przesunęła się z miazmatów na mięso. To w mięsie 

szukano teraz głównego źródła niebezpieczeństwa, jakie funkcjonowanie rzeźni 

miejskich niosło ze sobą dla zdrowotności miasta czy raczej dla zdrowia konsumentów. 

Oczywiście, przejście od perspektywy miazmatycznej, tak ją nazwijmy, do perspektywy 

bakteriologicznej nie nastąpiło z roku na rok. Był to proces długotrwały – tak naprawdę 

w interesującym mnie okresie do I wojny światowej te dwie perspektywy współistniały. 

Perspektywa bakteriologiczna nie wyparła miazmatycznej – nowy model wyjaśniający 

mechanizm rozprzestrzeniania się zarazków nie unieważnił lęków związanych z 

pewnymi zapachami wydobywającymi się z rzeźni, zapachami zwierzęcymi i tymi 

wytwarzanymi podczas bicia i oprawiania tychże. Rozpoznanie dokonane przez Petera 

Atkinsa w ramach analizy stosunku mieszkańców miast dziewiętnastowiecznej Europy 

                                                 

91 W. Dubeltowicz, O rzeźniach. Rzeźnie m. Warszawy, „Zdrowie” 1910, nr 6, s. 437. 
92 Tamże.  
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Zachodniej do zalegających na ulicach odchodów zwierzęcych można by z powodzeniem 

odnieść do stosunku warszawskich higienistów do rzeźni miejskich: „Niezależnie od 

prawdziwych przyczyn – a przecież w końcu wyobraźnię zdominowała teoria 

bakteriologiczna i zwrócono uwagę na takich nosicieli zarazków jak muchy – zwierzęce 

odchody i zapachy nigdy więcej nie były akceptowane”93. W przeciwieństwie do 

Niemiec, gdzie, jak twierdzi Dorothee Brantz, bakteriologia, niosąc ze sobą pytania o 

bezpieczeństwo żywieniowe i zdrowie konsumentów, wywołała ruch budowy rzeźni 

centralnych94, w Warszawie znacznie ważniejszą rolę w kształtowaniu nowych potrzeb 

związanych ze sposobem funkcjonowania rzeźni miejskich odegrały teorie 

miazmatyczne. 

Relacje higienistów z wizyt w rzeźniach miejskich, drukowane przede wszystkim 

w „Zdrowiu”, miały przynajmniej dwie funkcje. Celem deklarowanym było 

poinformowanie szerszych kręgów o (nie)porządkach panujących w miejskich 

szlachtuzach, co wydaje się o tyle paradoksalne, że, jak sami higieniści podkreślali, 

warszawskie rzeźnie nie były albo w ogóle, albo skutecznie izolowane od reszty miasta, 

można więc podejrzewać, że przynajmniej część warszawiaków dobrze znała realia 

funkcjonowania rzeźni miejskich. Celem zaś niewyartykułowanym, a może też 

nieuświadamianym, było wprowadzenie do dyskursu publicznego nowych kategorii, 

nowych koncepcji i związanych z nimi nowych problemów. Co więcej, higieniści 

pragnęli na nowo kształtować nie tylko sposób myślenia warszawiaków, ale też sposób 

odczuwania zmysłowego. Opisy ich autorstwa są tak plastyczne i ekspresywne, jakby za 

ich pomocą chcieli oni rozbudzić w czytelnikach wrażliwość na pewne zapachy, zarazić 

wstrętem do nieporządków panujących w rzeźniach miejskich. Tak działalność 

brytyjskich zwolenników teorii miazmatycznej charakteryzował Peter Atkins: „Wydaje 

się, że w opisie gnoju Chadwick i inni związani z nim zwolennicy teorii miazmatycznej 

wręcz ze sobą rywalizowali, by wywołać w czytelniku jak największe obrzydzenie; w ten 

                                                 

93 „Irrespective of the true causes – and attention of course did eventually switch to germ theory and to vectors as 
flies – animal dirt and smells were never again acceptable” (P. Atkins, Animal Wastes and Nuisances…, dz. cyt., 
s. 25, tłum. A.J.). W ramach debaty o rzeźniach miejskich jeden raz trafiłam na wzmiankę o muchach: „Nie 
należy lekceważyć i pewnego niebezpieczeństwa ze strony much, szczurów itp., jakie od rzeźni poniekąd bywa 
nieodłączne” (Targowisko i rzeźnia główna, „Kurier Warszawski” 1902, nr 93, s. 1). 
94 D. Brantz, How Parasites Makes History: On Pork and People in Nineteenth-Century Germany and the 
United States, „German Historical Institute Bulletin” 2005, nr 36, s. 70.  
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sposób ustanowili wyścig, który przetrwał wiek”95. Punktem dojścia tej kampanii był 

stan, w którym zapachy wydobywające się z rzeźni miejskich nie będą akceptowane 

przez warszawiaków. Celu tego, oczywiście, współpracownikom „Zdrowia” osiągnąć się 

za życia nie udało. Swoimi działaniami rozpoczęli jedynie proces wykluczania zapachów 

wytwarzanych w rzeźniach z krajobrazu olfaktorycznego Warszawy; wypychania ich 

poza próg tolerancji węchowej warszawiaków.  

1.3. USZY I OCZY: W OBRONIE MORALNOŚCI 

Ściśle z krytyką stanu sanitarnego rzeźni miejskich związana była krytyka tych 

przybytków ze stanowiska moralnego. Osobom zabierającym głos w debacie toczącej się na 

łamach prasy miejskie szlachtuzy coraz częściej jawiły się nie tylko jako zagrożenia dla 

zdrowotności miasta, ale też jako ośrodek zepsucia moralnego. Długiej i zawiłej historii 

znaku równości między czystością a moralnością rekonstruować tu nie zamierzam; 

chciałabym jedynie zwrócić uwagę na kilka aspektów tej dokonywanej w obronie moralności 

krytyki miejskich szlachtuzów.  

Sprawozdawcy ze szczególną pieczołowitością rekonstruowali fonosferę rzeźni, którą 

opisywali za pomocą takich określeń jak: rwetes, harmider i zgiełk. Wypełniały ją w ich 

opisach: kwik, ryczenie, wrzask, krzyki, przekleństwa i łajania rzeźników, głosy męczonych 

zwierząt, turkot furgonów z wywożonym mięsem. Odwiedzający w 1909 roku rzeźnię na 

Solcu Aleksander Szpack odnotowywał: „Z daleka, bo na jakieś 100 kroków od rzeźni, 

usłyszałem ryki i jęki zwierząt, pochodzące z rzeźni”96. Na hałasy dochodzące z rzeźni 

miejskich zwracano uwagę, m.in. dlatego że – jak pisano – zakłócały one spokój97 

mieszkańców. Tak jak w przypadku zapachów dążono do ciszy zapachowej, tak tu stanem 

pożądanym była cisza w sferze dźwięków. Niektórym przeszkadzały one od święta – w 1902 

roku „jeden z okolicznych mieszkańców” burzył się na łamach „Niwy polskiej” na 

żydowskich rzezaków, którzy z soboty na niedzielę pracują, „jak gdyby w tym mieście nikt 

nie miał żadnej czci i należnego uszanowania dla poranku świątecznego, pewnej 

wyrozumiałości dla sumienia, spokoju i odpoczynku mieszkańców, sąsiadujących z 

                                                 

95 „In their descriptions of manure Chadwick and his fellow miasmatists seemed almost to vie each other to 
evoke the greatest disgust in the mind of the reader, and they set a hare running that had enough energy to live 
out the century”, P. Atkins, Animal Wastes and Nuisances…, dz. cyt., s. 25 (tłum. A.J.). 
96 A. Szpack, Sprawozdanie z odwiedzin w rzeźni na Solcu, „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 2, s. 23. 
97 Można by się zastanawiać, na ile „spokój mieszkańców” jest tak samo nową kategorią jak „zdrowotność 
miasta”.  
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rzeźnią”98; dla innych były problemem niezależnie od dnia tygodnia. Dźwięki wylewające się 

poza mury rzeźni były przede wszystkim jeszcze jednym dowodem na panujący tam chaos, 

którego jednym z przejawów było splątanie ciał ludzkich i zwierzęcych. Krytyków, którzy 

chcieli widocznie, by inaczej, niż to było w praktyce, kształtowały się granice oddzielające w 

rzeźniach ludzi i zwierzęta, niepokoił tak bliski kontakt fizyczny między gatunkami. Granice 

między rzeźnikami a zwierzętami miały zacierać się – w wyniku „ścisku, zgiełku, popłochu, 

zamieszania, bezładu w całej tej robocie”99 – do tego stopnia, „że robotnik często zamiast 

wołu lub świni, kraje nożem swego towarzysza pracy”100. W tym kontekście pojawiający się 

w prasie zarzut, że sposób organizacji warszawskich rzeźni „obala porządek”101, zyskuje 

nowy wymiar. Nie chodzi tu bowiem tylko o porządek materialny, ale także o porządek 

określający relacje ludzi i zwierzęta. Ten, który zagrożony miał być przez sposób organizacji 

pracy szlachtuzów miejskich, w praktyce jeszcze nie obowiązywał, ale zdążył już 

zdominować wyobraźnię uczestników debaty publicznej – jego główną cechą było 

zwiększenie dystansu między gatunkami.  

Niepokój krytyków budził również sam akt zabijania zwierząt. Jak pisze Dorothee 

Brantz: „Przez stulecia […] bicie zwierząt postrzegane było jako praktyka prowadząca do 

demoralizacji i zdziczenia osób, które w niej uczestniczą”102. Niemiecka badaczka zwraca 

uwagę na to, że już Thomas More w swoim projekcie utopijnego społeczeństwa w roli 

rzeźników widział przestępców. „Utopianie […] zabraniają swoim obywatelom rzemiosła 

rzeźnickiego z obawy, aby z powodu wykonywania go, nie znikła łagodność, 

najszlachetniejszy przymiot człowieka”103. W XIX wieku przekonanie to przeniknęło z prac 

myślicieli do obiegu prasowego. W Warszawie na rzeźników narzekano, jeszcze zanim na 

dobre rozgorzała debata wokół rzeźni miejskich. Tak o nieprzyjemnościach, na które trzeba 

było być przygotowanym, kiedy odwiedzało się warszawskie rzeźnie, pisał autor artykułu 

nadesłanego do „Kuriera Warszawskiego” w 1831:  

[…] tysiączne nieprzyzwoitości wymysłów, kłótnie, przeszkody, a co większa i kułaki od 

znanych od dawna z swej wymowy brukowej, tak czeladzi, jako też i samych majstrów 

                                                 

98 Kwestia paląca, „Niwa Polska” 1902, nr 23, s. 355. 
99 Rzeźnia na Solcu, „Zdrowie” 1909, nr 8, s. 555. 
100 Rzeźnie u nas i gdzieindziej, dz. cyt., s. 496. 
101 Kwestia paląca, dz. cyt.  
102 „For centuries […] butchering was seen as a demoralizing practice that brutalized those who were expose to 
it.”, D. Brantz, Recollecting the Slaughterhouse, “Cabinet. A Quarterly Magazine of Art and Culture” 2001, nr 4, 
s. 1 (tłum. A.J.). 
103 T. More, Utopia, Lublin 1993, s. 75. 
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rzeźniczych, którzy wraz ze swojemu żonami nie tylko tu, ale w sklepach i w jatkach nie 

pospolite szczęście na ciągłym brutalstwie, niegrzeczności i na obfitości wyrazów 

ordynaryjnych zasadzają104. 

W 1857 roku oberpolicmajster warszawski zarządził, by w każdej jatce dostępne były 

dla publiczności tzw. książki zaskarżeń, głównie ze względu na nieprzestrzeganie przez 

rzeźników taks na mięso ustanawianych przez władze, ale także ze względu na „niegrzeczne 

obejście się [rzeźników] z kupującą osobą”105. Przedmiotem tej wczesnej krytyki był przede 

wszystkim brak pewnej ogłady. Ostrzejszą frazeologię i poważniejsze zarzuty przyniosła 

batalia przeciwko porządkom panującym w miejskich szlachtuzach, w której rzeźnik był 

przedstawiany nie tylko jako osoba niestosująca się do najbardziej elementarnych wymagań 

higieny, ale także jako człowiek skrajnie zdemoralizowany. W przedrukowanym w 

„Przyjacielu Zwierząt” artykule z miesięcznika galicyjskiego Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami Józef Siła Nowicki pisał: 

[…] widok […] krwi przy zabijaniu zwierząt i ostatnie ich podrygi tak czyni rzeźnika 

rozszalałym, dzikim, niezważającym na nic i nieliczącym się z niczym, że obrazić 

człowieka, uderzyć go, skaleczyć, a nawet zabić, są to przypadki na porządku dziennym 

się trafiające106. 

Doniesienia prasowe o „awanturach rzeźnickich” potwierdzały to, jak bardzo rzeźnicy 

są ludźmi zdemoralizowanymi i niebezpiecznymi dla reszty społeczeństwa; a także to, jak 

bardzo szkodliwe dla moralności jednostek jest uczestniczenie w uboju. W 1903 roku w 

„Kurierze Warszawskim” odnotowano:  

[…] dzierżawca jatki Nr 10 w bazarze na Ordynackiem pobił straszliwie żonę robotnika i 

[…] ofiarę pasji rzeźniczej odwiozło Pogotowie w stanie bardzo niebezpiecznym do 

domu. […] Według informacji reporterów naszych, przyczyną bójki była sprzeczka o 

mięso. Żona robotnika odniosła towar kupiony, żądając wymiany mięsa lub zwrotu 

pieniędzy, co tak rozgniewało rzeźnika, że powalił biedną kobietę o ziemię i tak długo bił 

i kopał, aż ofiara krwią się zalała i legła bez zmysłów pod nogami okrutnika. […] Te 

awantury rzeźnickie mają […] dla Warszawy wprost typowe znaczenie107. 

Nie wszyscy godzili się z tym rozpowszechnianym przez prasę wyobrażeniem o 

rzeźnikach. W obronie ich dobrego imienia występowali przede wszystkim przedstawiciele 

                                                 

104 R., (Art. nad.), „Kurier Warszawski” 1831, nr 137, s. 1. 
105 Z dochodzących do mnie…, „Gazeta Warszawska” 1857, nr 95, s. 1. 
106 J. Siła Nowicki, Zbroniarz z urodzenia, „Przyjaciel Zwierząt” 1896, nr 4, s. 9. 
107 O czem mówią? W jatkach warszawskich, „Kurier Warszawski” 1903, nr 5, s. 7.  
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cechu warszawskich rzeźników108. Oni także, by uciszyć krytyków, a także podnieść poziom 

wykształcenia rzeźników, przeprowadzili w 1904 roku reformę szkoły dla uczniów 

rzeźniczych – jako obowiązkowy przedmiot wprowadzono religię109.  

Na demoralizację narażeni byli nie tylko ci, którzy uczestniczyli w uboju zwierząt, ale 

także ci, którzy przypatrywali się tej praktyce, zwłaszcza w jej kształcie obowiązującym w 

warszawskich rzeźniach. „Zabijanie zwierząt, na rzeź przeznaczonych, w miejscu 

publicznym, dla widowiska [jest] barbarzyństwem, budzeniem złych instynktów, 

prowadzeniem do zdziczenia”110. Najbardziej podatne na zgubne skutki oglądania bicia 

zwierząt były, zdaniem komentatorów, osoby w jakiś sposób usytuowane na obrzeżach 

społeczeństwa, przede wszystkim niewyedukowane masy oraz dzieci i młodzież. Stanisław 

Wotowski dawał temu powszechnemu przekonaniu wyraz, pisząc: „ludzie nierozwinięci 

umysłowo, prości, gburowaci są pobudzani do dzikości krzykami, skargami zwierząt”111. 

Wystawienie na te same doświadczenia „silni mężczyźni przerażeni pełnym grozy widokiem 

opuszczają mury rzeźni z postanowieniem nie wchodzenia tam już nigdy”112. Demoralizująca 

moc obrazów, jakie można było oglądać w rzeźni, była jeszcze jednym argumentem za 

zamknięciem i oddzieleniem tych przybytków od reszty miasta. Zabijanie zwierząt na pokarm 

podlegało coraz silniejszemu tabu – nie bez znaczenia była tu z pewnością wspominana już 

walka władz miejskich z ubojem bydła w domach prywatnych. Tabu to obejmowało 

stopniowo zabijanie również zwierząt mniejszych niż bydło. Za pomocą kampanii prasowej 

starano się wprowadzić nowe standardy do gospodarstw domowych. Zalecano, aby 

gospodynie domowe, kucharki, służące „drób […] zarzynały gdzieś w kącie, odpędzając od 

przykrego widoku ciekawą dziatwę”113. Wszystkie te lęki znalazły potwierdzenie w wydanym 

przez warszawskiego oberpolicmajstra w 1908 roku rozporządzeniu dotyczącym 

funkcjonowania rzeźni. Nie tylko ograniczono dostęp do rzeźni przez wprowadzenie biletów 

wstępu wydawanych przez magistrat m. Warszawy i to tylko osobom powyżej 14 roku życia 

                                                 

108 Tak stało się m.in. w przypadku wspominanej sprawy właściciela jatki nr 10 na bazarze Ordynackim – w jego 
obronie wystąpił starszy cechu rzeźników, L. Lenartowicz. Jak pisał, Jan Augerstern, właściciel jatki nr 10 na 
Ordynackim wprawdzie pobił jedną ze swoich klientek, Małgorzatę Misztalową, ale „zajście [to] wcale nie 
świadczy o gburowatości rzeźników, lecz o ich stawaniu w obronie własności swego mienia. Misztalowa, jak to 
widać z protokółu policyjnego, przywłaszczyła sobie drugi kawałek mięsa, za który nie zapłaciła. Augerstern, 
zniecierpliwiony codziennie i stale powtarzającymi się kradzieżami, uniósł się zbyt daleko […]” (L. 
Lenartowicz, Głosy publiczności. „W jatkach warszawskich”, „Kurier Warszawski” 1903, nr 13, s. 4). 
109 Szkoła dla uczni rzeźniczych, „Przyjaciel Zwierząt” 1904, nr 1, s. 11. 
110 rm., Przeciwko „zabawie” sportowej, „Przyjaciel Zwierząt” 1908, nr 7, s. 98.  
111 Uchylenie wstrętnej zasłony, „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 2, s. 21. 
112 M.R., Opieka nad zwierzętami w rzeźniach, „Przyjaciel Zwierząt” 1903, nr 4, s. 54. 
113 rm., Przeciwko „zabawie” sportowej, dz. cyt.  
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zatrudnionym przy rzezi bydła, ale także zakazano „rzeźnikom i w ogóle robotnikom, którzy 

nie skończyli swoich zajęć w rzeźni, wychodzenia na ulicę z nożami”114. 

Z jednej strony nowe oczekiwania względem warunków sanitarnych i zmieniająca się 

wrażliwość sensoryczna warszawiaków, z drugiej troska o spokój, porządek i moralność, a 

także ewolucja wyobrażeń na temat miasta i życia w nim spowodowały, że o rzeźniach w 

prasie warszawskiej coraz częściej pisano jak o niechcianym sąsiedztwie. Takim głosem 

sąsiedzkiego sprzeciwu był cytowany już tu kilkakrotnie i kilkakrotnie przedrukowywany 

przez prasę warszawską z epoki artykuł Kwestia paląca. Z protestem okolicznych 

mieszkańców spotkał się projekt budowy nowej rzeźni na Woli. Narzekali również sąsiedzi 

rzeźni podmiejskich zlokalizowanych na Grochowie, Pelcowiznie, Ochocie i Powązkach. 

Zazwyczaj nie wykraczano poza znany repertuar argumentów spod znaku higieny, porządku i 

moralności – na Woli obawiano się, że „kurz, błoto i powiększony ruch kołowy wpłyną 

ujemnie na stan zdrowotny”; w miejscowościach podmiejskich narzekano na wyziewy; 

wątpliwości wolaków budziła lokalizacja planowanej rzeźni naprzeciwko nowego kościoła115. 

Nie chciano sąsiadować z rzeźniami jednak także dlatego, że ich obecność potęgowała 

problemy natury komunikacyjnej, przy czym dotyczyły one raczej całego miasta, a nie jednej 

dzielnicy. Na Grochowie, Pelcowiznie, Ochocie i Powązkach, jak donosił anonimowy 

dziennikarz, skarżono się, że „dzieci spóźniają się z przybyciem do szkół i z powrotem do 

domów, z powodu przepędzania po kilka razy dziennie większej liczby wołów przez 

najludniejsze ulice Warszawy i Pragi”116. Z pewnością coraz większa liczba zwierząt 

rzeźnych przeganianych przez miasto z targowisk do szlachtuzów, ale także zmiana rytmu 

życia miasta i wyobrażeń o tym, jak ma wyglądać komunikacja w mieście, spowodowały, że 

blokady przejazdów spowodowane przemarszem bydła stały się dla warszawiaków 

poważnym problemem. Dostrzeżonym zresztą dosyć wcześnie przez władze policyjne. 

Oberpolicmajster warszawski jeszcze w 1872 roku wydał rozporządzenie regulujące ruch 

zwierząt rzeźnych po mieście. Nowe przepisy określały, komu, którędy, w jakich godzinach 

wolno było gnać bydło przez miasto. Trasy wiodły przede wszystkim opłotkami. Przepisy te 

w nieznacznie zmienionej postaci powtórzono w 1888117. A i tak na problemy komunikacyjne 

spowodowane przeganianiem bydła przez miasto narzekano – przywołana notka o podróżach 

                                                 

114 Instrukcja dla warszawskich rzeźni miejskich, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1908, nr 54, s. 12.  
115 Nowa rzeźnia, „Dzień” 1909, nr 354, s. 3; Rzeźnie podmiejskie, „Kurier Warszawski” 1909, nr 278, s. 4. 
116 Rzeźnie podmiejskie…, dz. cyt. 
117 W celu usunięcia niedogodności…, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1872, nr 214, s. 12; Zauważywszy, że 
wskutek…, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1888, nr 178, s. 12.  
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dzieci do szkoły ukazała się w „Kurierze Warszawskim” w 1909 roku. Albo rozporządzenia 

oberpolicmajstra były całkowicie nieskuteczne, albo też wciąż ewoluowały wyobrażenia o 

komunikacji w mieście i rosły względem niej oczekiwania. Dla osób biorących udział w 

dyskusji o lokalizacji projektowanej rzeźni centralnej przeganianie bydła przez Warszawę 

było już czymś nie do zaakceptowania: „przepędzenia […] bydła przez ulice miasta na Koło 

byłoby oczywiście niemożliwe”118; przynieść mogłoby tylko szkodę dla ruchu ulicznego, ale 

też dla estetyki119. 

W batalii o zreformowanie sposobu organizacji rzeźni miejskich posługiwano się 

jeszcze jednym argumentem. Brak rzeźni centralnej stanowił dowód, nie jedyny oczywiście, 

na zacofanie cywilizacyjne Warszawy. Nadwiślański system organizacji szlachtuzów 

porównywano z tymi obowiązującymi w miastach zachodnioeuropejskich i amerykańskich, 

gdzie udało się przeprowadzić taką reformę. W 1855 roku wybudowano poza historycznym 

centrum Londynu Metropolitan Cattle Market połączony z rzeźniami, który zastąpił istniejące 

od dobrych kilku stuleci targowisko w Smithfield; w 1865 w Chicago otwarto Union Stock 

Yards; w 1867 w podparyskim La Vilette wzniesiono nowoczesne hale. Jak ubolewali 

warszawscy dziennikarze, Warszawa pod względem organizacji rzeźni stała daleko nie tylko 

za wielkimi miastami na Zachodzie, ale także za znacznie mniej rozwiniętymi ośrodkami: 

„Porządki pod tym względem w Warszawie nie są chyba lepsze niż gdzieś w Rypinie, 

Pacanowanie lub innym jakim kącie zapadłym”120. Brak nowoczesnej rzeźni stał na drodze do 

zrealizowania marzeń o Warszawie wielkomiejskiej i nowoczesnej. Reforma miejskich 

szlachtuzów była konieczna do tego, żeby miasto nad Wisłą „stanęło na wysokości kulturalnej 

miast europejskich”121. 

1.4. „OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W RZEŹNIACH” 

Do dyskusji o warszawskich rzeźniach i projektowanej rzeźni centralnej włączyło się 

także, cytowane zresztą już kilka razy, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Członkowie 

towarzystwa, choć nie pomijali innych aspektów tej sprawy, zwracali uwagę przede 

wszystkim na los zwierząt trafiających do szlachtuzów. Oczywiście, nie oni jedyni – hasło 

„cierpienie zwierząt” coraz częściej trafiało też do słownika dziennikarzy niezwiązanych z 

towarzystwem.  
                                                 

118 Rzeźnia centralna i targowisko bydła w Warszawie, „Zdrowie” 1905, nr 4, s. 300.  
119 Targowisko i rzeźnia główna…, dz. cyt., s. 3. 
120 Z.R., W sprawie rzeźni warszawskich, dz. cyt. 
121 W.S., W sprawie rzeźni centralnej, „Nowa Gazeta” 1906, nr 74, s. 1. 
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Nikt jeszcze wówczas w Warszawie – ani publicyści, ani członkowie Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami – nie rozważał na poważnie możliwości wystąpienia z projektem 

zamknięcia rzeźni; z postulatem, by zerwać z tradycją uboju zwierząt na pokarm. W drugiej 

połowie XIX wieku na ziemiach polskich wegetarianizm nie był traktowany jako realna 

alternatywa, ale istniał w świadomości społecznej i trzeba było się jakoś do niego 

ustosunkować. Na łamach „Przyjaciela Zwierząt” wegetarianizm odrzucano zazwyczaj jako 

koncepcję pozbawioną podstaw, a czasami wręcz szkodliwą. W 1908 roku Julian Machlejd, 

rozprawiając się z wegetarianizmem, pisał:  

Co się tyczy spożywania zwierząt, to ono nie stoi w sprzeczności z moralnością, w 

drabinie istot, znajdujących się na najróżniejszych szczeblach, szczebel niższy musi 

służyć wyższemu. Ponieważ człowiek jest koroną stworzenia, przeto cała natura jemu 

składać musi daninę122. 

Argumentację tę często wykorzystywano na łamach organu warszawskiego 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Powtarzano, że zabijanie zwierząt przeznaczonych na 

pokarm jest pewną koniecznością, a wręcz odwiecznym prawem człowieka. Zdaniem 

Stanisława Rewieńskiego spożywanie przez ludzi mięsa zwierzęcego było sine qua non 

obowiązującego porządku i zdobytego przez człowieka poziomu cywilizacyjnego. 

Wegetarianizm, według niego, doprowadziłby do zachwiania równowagi w przyrodzie – 

najżyźniejsze pola obróciłyby się w pustynie, człowiek zaś wróciłby do stanu dzikości123. Z 

kolei dziennikarz publikujący się pod inicjałami K.K. twierdził, że wzrost popularności 

koniny może poprawić los koni; właściciel bowiem będzie bardziej dbał o swoje zwierzę, jeśli 

będzie miał w perspektywie jakiś zarobek124. Byli i tacy, dla których zabijanie zwierząt było 

smutną i straszną koniecznością. Ci jednak stanowili mniejszość – niewielu jeszcze wówczas 

                                                 

122 Julian Macheljd, O obowiązkach człowieka w stosunku do zwierząt, „Przyjaciel Zwierząt” 1908, nr 2, s. 18. 
Na łamach „Przyjaciela Zwierząt” do 1910 roku rzadko drukowano artykuły, które podważały możliwość 
godzenia idei opieki nad zwierzętami z mięsożernością. Jednym z nielicznych przykładów może być satyra W. 
Gąsiorowskiego zatytułowana Żarcik: „Żywe były rozprawy w pewnem mężów gronie/O zwierzętach, ich losie, 
okrucieństwie ludzi/Ten psy stawia za przykład, a tamten znów konie/W tym kot, w tamtym kanarek litość 
szczerą budzi./Dano znać o kolacji – siadają do stołu,/ Ciągle równo przejęcie zwierząt smutnym bytem/Aż 
podczas tej biesiady jedni ćwiartkę wołu/Drudzy kury, i kaczki zjedli z apetytem” (W. Gąsiorowski, Żarcik, 
„Przyjaciel Zwierząt” 1893, nr 11, s. 5). 
123 St. Rewieński, Opieka nad zwierzętami, „Przyjaciel Zwierząt” 1886, nr 3, s. 47. Na łamach „Przyjaciela 
Zwierząt” pojawiały się też mniej wysublimowane argumenty przeciwko jarstwu: „Jedno z pism niemieckich, 
poświęcone jarstwu zamieszcza artykuł, którego autor zapalony wegetarianin przychodzi do następujących 
wniosków. «Dlaczego koń posiada tak olbrzymią siłę? Bo żywiony bywa owsem. Starożytni Germanie o 
kształtach olbrzymów mieli dostatek sił żywotnych, jedząc chleb owsiany. […] Spożywajcie więc owies!» – 
woła w ekstazie autor. Może to i prawda – ale cóż, kiedy nam nie smakuje” („Przyjaciel Zwierząt” 1893, nr 2, s. 
10).  
124 K.K., Najskuteczniejsza opieka nad koniem, „Przyjaciel Zwierząt” 1892, nr 10, s. 68.  
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publicystów na pytanie: jeść czy nie jeść?, udzielało odpowiedzi innej niż ta dominująca w 

„Przyjacielu Zwierząt”; a i dla nich wegetarianizm był raczej pobożnym życzeniem niż 

planem działania125. 

W ramach „opieki nad zwierzętami w rzeźniach” – jak nazywano w TOZ-ie tę gałąź 

działalności – członkowie warszawskiego towarzystwa zabiegali o poprawę i warunków, w 

jakich zwierzęta są przewożone do szlachtuzów, i tych, w jakich czekają na rzeź. Przede 

wszystkim jednak uwagę kierowano na techniki zabijania zwierząt. Przedmiotem szczególnie 

ostrej krytyki był ubój rytualny. Kampania przeciwko rzezactwu  która w prasie 

warszawskiej rozpoczęła się pod koniec XIX wieku, była prowadzona tak naprawdę bez 

przerwy do II wojny światowej i doczekała się wznowienia w ostatnich latach  zasługuje na 

osobny szkic. Tu jedynie chciałabym zwrócić uwagę na kilka punktów tej krytyki126. Ubój 

rytualny miał być najokrutniejszym sposobem bicia zwierząt przede wszystkim dlatego, że 

nie było tam miejsca na ogłuszanie. Jak donosił Mieczysław Malcz, „zarżnięte woły przez 

1525 minut (sprawdzałem z zegarkiem w ręku) ruszają się, oddychają, co sprawia bolesny 

widok”. Ten sam członek towarzystwa ubolewał, że zwierzęta brutalnie rzucane są o ziemię, 

że patrzą na śmierć innych zwierząt, że krew tryska całymi strumieniami, „prawdziwymi 

fontannami”, że ubojowi towarzyszy „charkot, świst przerażający poderżniętych gardeł”127. 

Maria Raum tak opisywała sceny rzezania:  

zwierzę przez cały ten czas […] gwałtownie wyrzuca głową, wybija nogami i usiłuje się 

podnieść […]. Zdarzają się nawet przypadki, iż zwierzę, już po zarzezaniu niezupełnie 

udanym, zrywa krępujące je sznury, wskakuje na równe nogi i biega po rzeźni nawet czas 

dłuższy […]128. 

Chaos miał być jeszcze większy podczas bicia mniejszych zwierząt – często uciekały 

rzezakom i ci musieli urządzać za nimi gonitwy po całej rzeźni. Przedmiotem ataku były 

                                                 

125 W jednym ze swoich obrazków powieściowych, wydanych pod koniec XIX wieku, Aleksander 
Świętochowski pytał: „Czy człowiek wiecznie karmić się będzie cudzym życiem? Czy nie wynajdzie on 
sposobów istnienia bez morderstwa? Czy ta konieczność natury nigdy się nie złamie? I ja za chwilę jeść będę 
pieczeń z tych samych istot, których niedola tak mnie rozrzewniła. Co tu właściwie jest słusznym: moje 
współczucie czy apetyt?”, A. Świętochowski, Woły, [w:] tegoż, Pisma, t. 1: Obrazki powieściowe, Kraków 1896, 
s. 219; zob. też: Z., Nasze prawa do zwierząt, „Prawda” 1903, nr 36, s. 429: „Z chwilą, kiedy fizjologia orzeknie 
(a wiele już powag w świecie nauki skłania się ku temu mniemaniu), że bez pokarmów mięsnych człowiek żyć 
może, wtedy odżywianie się mięsem stanie się występkiem, a rzeźnie z ich udoskonalonymi sposobami 
mordowania zwierząt będą zniesione”. 
126 W innych częściach Europy pod koniec XIX wieku również debatowano o uboju rytualny, np. na temat 
debaty w Rzeszy niemieckiej zob. D. Brantz, Stunning Bodies…, dz. cyt. 
127 M. Malcz, Głosy członków (W sprawie rzeźni warszawskich), „Przyjaciel Zwierząt” 1908, nr 12, s. 189191.  
128 M.R., Opieka nad zwierzętami w rzeźniach, dz. cyt., s. 54. 



44 
 

również inne niż rzezanie techniki uboju stosowane w warszawskich rzeźniach, choć 

zdecydowanie rzadziej ze względu na dominację rzezaków w miejskich szlachtuzach. 

Wątpliwości krytyków budziły i te techniki, zgodnie z którymi zwierzęta ogłuszano, ale w 

najprostszy z możliwych sposobów, czyli przez uderzenie obuchem lub pałką w głowę. 

Zazwyczaj bowiem trzeba było powtarzać kilka razy uderzenie, żeby zwierzę straciło 

przytomność. Sposób ten, zdaniem Marii Raum nie chronił ani zwierząt przed cierpieniem, 

ani rzeźników i okolicznych mieszkańców przez strasznymi hałasami i widokami.  

Stare i nowe techniki uboju często zestawiano na łamach „Przyjaciela Zwierząt”, 

również za pomocą obrazów. W 1904 roku wydrukowano dwie ilustracje przedstawiające 

scenę szlachtowania w rzeźni berlińskiej dawniej i obecnie (il. 1). Podczas ogłuszania 

młotkiem krowa wyrywa się rzeźnikom, podczas ogłuszania specjalnym aparatem stoi 

nieruchomo. Nowe przyrządy miały gwarantować błyskawiczną, natychmiastową śmierć, a 

przynajmniej szybkie pozbawienia zwierzęcia czucia: „pada natychmiast bezwładne”, „jakby 

rażone gromem pada bez czucia”, „pada w jednej chwili nieżywe”129. Zwierzęta miały 

zachowywać się zupełnie spokojnie, a rzeźnicy mniej mieli się natrudzić. Cała operacja – 

sprawnie przeprowadzana, bez hałasów, w sposób bezpieczny dla osób w niej 

uczestniczących; krew wycieka niewielkimi strumieniami; w rzeźni – porządek: „woły padały 

w ciągu dwóch minut, nie wydając przeraźliwego ryku, a nawet na razie nie puszczając krwi z 

maleńkiej rany”130. 

  

Il. 1. Z rzeźni berlińskiej („Przyjaciel Zwierząt” 1904, nr 10, s. 12). 

                                                 

129 M.R., Opieka nad zwierzętami w rzeźniach, dz. cyt., s. 51 
130 W rzeźni miejskiej na Pradze…, „Przyjaciel Zwierząt” 1890, nr 6, s. 11. 
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Lista wynalazków w tej dziedzinie wciąż się wydłużała131. Wszystkie ze szczegółami 

opisywano na łamach „Przyjaciela Zwierząt”. Większość z nich – aparat strzałowy Stoffa, 

Bruneau, przyrząd doktora Siegmunda, Stakiela, Flessa, Behra, aparat Kleinschmitha z Efurtu 

– oparta była na jednym i tym samym pomyśle132. Aparat taki składał się z wyposażonej w 

lufę maski, którą przykładano zwierzęciu do czoła, albo też z samej tej lufy. Uderzenie 

młotkiem w lufę wprawiało w ruch znajdujący się w niej nabój. Bardziej skomplikowaną 

wersję tego mechanizmu stworzył dyrektor rzeźni w Brandenburgii. To, jak bardzo była to 

zawiła konstrukcja, dobrze widać i na ilustracji (il. 2), i w opisie tego urządzenia. 

 

Il. 2. Przyrząd Schradera: „Części jego składowe są następujące: sztyft a, w który, przy użyciu przyrządu do 
ogłuszania zwierząt, uderzamy młotkiem. Sztyft ten pada na nabój b, nabój wybucha przy czym wytwarzają 
się gazy, które wypychają bolec c […] gazy nabojowe, które się wytworzyły w kapsli nabojowej i wypchnęły 
bolec, dążą za takowym i, natrafiwszy na rurkę c, przedostają się przez nią do rurki f, przebiegają 
błyskawicznie takową, i w tym momencie […] gazy uderzają w d i cofają bolec na pierwotne miejsce ku b, 
natrafiwszy zaś w tej drodze na rurkę h, wychodzą przez nią na zewnątrz, przyczep słyszymy pewne lekkie 
syczenie” (M.R., Opieka nad zwierzętami w rzeźniach, „Przyjaciel Zwierząt” 1903, nr 4, s. 53). 

Aparat Schradera w 1903 roku został przez redakcję „Przyjaciela Zwierząt” uznany za 

najdoskonalszy w tamtym momencie mechanizm bicia zwierząt. W 1910 roku na łamach 

„Zdrowia” donoszono, że w Moskwie wdrożono do użyciu należący już bardziej do porządku 

przemysłowego mechanizm pomysłu firmy Dowbor&Nabholc: 

                                                 

131 Ogłaszano nawet specjalne konkursy, żeby zachęcić konstruktorów do podejmowania wysiłku tworzenia 
nowych mechanizmów bicia zwierząt, m.in. Luiza Borga z Freiburga ogłosiła konkurs na zbudowanie przyrządu 
do ogłuszania mniejszych zwierząt, zob. M.R., Opieka nad zwierzętami w rzeźniach, dz. cyt., s. 52. Swoich sił w 
tej dziedzinie próbowali również polscy wynalazcy – mechanik Techner w 1887 roku przedstawił 
warszawskiemu towarzystwu nowy mechanizm zabijania prosiąt i drobiu, Wiadomości bieżące, „Przyjaciel 
Zwierząt” 1887, nr 11, s. 11. 
132 Jednym z wyjątków był aparat elektryczny Hachenburga, Zabijanie zwierząt elektrycznością, „Przyjaciel 
Zwierząt” 1902, nr 10, s. 129130. 
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Cała operacja odbywa się w ten sposób: zwierzę zostaje wprowadzone przez osobne 

drzwi do komory, gdzie staje na wózku, […] zasłoniętym z dwóch stron ścianami 

budynku, a z dwóch firanką płócienną; […] Silne szarpnięcie sznura [którym obwiązane 

są nogi zwierzęcia] powoduje upadek zwierzęcia na wózku: wtedy rzeźnik, znajdujący 

s i ę  z a  f i r a n k ą , zadaje cios sztyletem poniżej głowy i natychmiast obcina głowę, 

krew spływa do kanału, a zwierzę zostaje wypchnięte z wózkiem pod przyrząd, który 

nazwano raztiagajem [na którym wyciąga się zwierzę do oprawienia]. Cała operacja od 

chwili wprowadzenia zwierzęcia do chwili zawieszenia tuszy w składzie trwa średnio 6 

minut […]133. 

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami udało się sprowadzić do Warszawy m.in. aparat 

Bruna i przyrząd Kleinschmitha. Przeprowadzono próby tych urządzeń w warszawskich 

szlachtuzach i nawet sprzedano pewną ich liczbę warszawskim rzeźnikom134.  

Przyjaciele zwierząt zabiegali o wprowadzenie nowych technik uboju po to, jak sami 

pisali, by złagodzić cierpienia, przez które przechodzą zwierzęta przyprowadzane do 

szlachtuzów. Zwierzętom przyznano prawo do odczuwania emocji i posiadania świadomości, 

a tym samym prawo do cierpienia, dlatego też tak wielką wagę przywiązywano do ogłuszania. 

Los zwierząt nie był jednak ani jedynym, ani najważniejszym argumentem za modernizacją 

technik zabijania. W 1904 roku na łamach „Przyjaciela Zwierząt” pisano:  

O aparacie strzałowym przypominamy dlatego, iż zastosowanie go o wiele zmniejsza 

okropności scen, rozgrywających się w rzeźniach; ludzie zajmujący się […] 

uśmiercaniem nie są narażani na widok okropnych męczarni nieszczęśliwego 

stworzenia135.  

Równie ważnym celem, co złagodzenie cierpienia zwierząt, było wyeliminowanie 

przykrych dźwięków i widoków towarzyszących rzezi. Aparaty strzałowe i elektryczne, które 

miały gwarantować nie tylko bezbolesną, ale też błyskawiczną, cichą i łagodną wizualnie 

śmierć, stanowiły odpowiedź na obawy natury obyczajowo-moralnej związane z 

funkcjonowaniem rzeźni. Zwierzęca śmierć odbywająca się według nowego modelu miała w 

znacznie mniejszym stopniu demoralizować rzeźników i przypadkowych gapiów. Model ten 

w jakiś sposób odpowiadał też higienistom – wszak zwierzęta podczas uboju aparatami 

strzałowymi lub elektrycznymi stały nieruchomo, łatwiej więc było zachować w rzeźni 

porządek. Nowe mechanizmy pozwalały zbudować dystans między zabijającym a zabijanym, 

rozplątać splot ciał ludzko-zwierzęcych. Dzięki mechanizacji rzeźnik nie musiał już wkładać 

                                                 

133 W. Dubeltowicz, O rzeźniach…, dz. cyt., s. 445 (podkr. A.J.). 
134 Opieka nad zwierzętami, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1897, nr 124, s. 2; Z zarządu Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami, „Przyjaciel Zwierząt” 1889, nr 10, s. 11. 
135 W sprawie rzeźni warszawskich, „Przyjaciel Zwierząt” 1904, nr 8, s. 8. 
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tak ogromnego wysiłku w powalenie zwierzęcia, dzięki technikom unieruchamiania nie 

musiał urządzać gonitw po rzeźni – wystarczyło lekko stuknąć młotkiem w aparat strzałowy 

albo zza firanki zadać cios sztyletem. Coraz bardziej skomplikowane urządzenia, takie jak 

przyrząd Schradera czy aparat firmy Dowbor-Nabholc, zapewniały coraz większy dystans. 

Wreszcie, również w środowisku TOZ-u, powtarzano, że dotychczas stosowane techniki 

uboju mają zły wpływ na jakość i walory smakowe mięsa. Opiekun cyrkułowy Sendler tak 

pisał na łamach „Przyjaciela Zwierząt” w 1909 roku: 

[…] mięso zwierząt, zabijanych bez przestrachu i cierpienia, jest bez zaprzeczenia 

zdrowszym i smaczniejszym, od mięsa zwierząt, które przez gorączkowe wzruszenie w 

stan chorobliwy popadły. Jeleń ścigany przez psy daje mięso niemożliwe do użycia, staje 

się bowiem zupełnie gorzkim136.  

Być może trzeba przyjąć, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, chcąc przekonać 

szersze kręgi społeczeństwa do swojej sprawy, chcąc poprawić los zwierząt rzeźnych, sięgało 

po wszystkie możliwe argumenty, niekoniecznie ze wszystkimi się identyfikując; że taka była 

jego taktyka. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że definicja zwierzęcego cierpienia zbiegała 

się z kolejnymi punktami ataku wymierzonego w (nie)porządek panujący w warszawskich 

rzeźniach. Oznakami zwierzęcego cierpienia były: ruch, z jednej strony wyrywanie się, 

szarpanie, z drugiej przewracanie oczami, a także dźwięki wydawane przez zwierzęta, a 

przecież przedmiotem krytyki był i chaos związany z szamotaniem się zwierząt podczas 

uboju, i hałasy wypełniające rzeźnie. Z pewnością, tak jak pisała Dorothee Brantz, definicję 

zwierzęcego bólu konstruowano na podstawie doświadczeń zmysłowych137. Niebezzasadne 

wydaje się również przypuszczenie, że granice doświadczenia zmysłowego opiekunów 

zwierząt, granice przyjętej przez nich definicji zwierzęcego cierpienia i tym samym 

zwierzęcego niecierpienia wyznaczały postulaty higienistów i moralistów.  

1.5. NA WZÓR 

Budowa rzeźni centralnej miała rozwiązać wszystkie problemy – natury sanitarnej, 

obyczajowej, komunikacyjnej czy prestiżowej. Pojedyncze usprawnienia, czy to techniczne, 

jak kanalizacja rzeźni na Solcu, czy prawne, jak rozporządzenie oberpolicmajstra z 1908 roku, 

były wprawdzie krokiem naprzód, ale nie mogły zadowolić krytyków. Co warte zauważenia, 

o ile głosów krytycznych było w prasie mnóstwo, o tyle artykułów przedstawiających 

                                                 

136 T. Sendler, O naszych rzeźniach!, „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 12, s. 177. 
137 D. Brantz, Stunning Bodies…, dz. cyt., s. 173. 
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program pozytywny stosunkowo niewiele. Być może prace nad warszawską rzeźnią centralną 

były za mało zaawansowane, żeby prasa zajęła się szczegółowymi jej planami. A być może 

panowała powszechna zgoda – zresztą możliwa do osiągnięcia chyba tylko na tak wczesnym 

etapie prac – co do tego, jak rzeźnia centralna ma wyglądać. W drugim przypadku nie 

pozostaje badaczowi nic innego niż wnioskować o planowanym czy też raczej wyobrażanym 

kształcie nowoczesnej warszawskiej rzeźni nie wprost, raczej na podstawie krytyki, 

rozporządzeń, ewentualnie pojedynczych artykułów. W związku z tym poniższe zestawienie 

najważniejszych cech tej nowej przestrzeni będzie miało przynajmniej w części charakter 

podsumowania. 

Ważnym punktem odniesienia dla warszawskich wizjonerów było chicagowskie 

Union Stock Yards. W 1909 roku na łamach „Przyjaciela Zwierząt” ukazał się cały cykl 

artykułów poświęcony temu nowoczesnemu przedsiębiorstwu. O randze i żywotności tego 

odniesienia może świadczyć to, że wybudowaną w 1926 roku rzeźnię na Pradze nazywano w 

prasie „miniaturowym Chicago”138. Sprawozdawca „Przyjaciela Zwierząt” publikujący pod 

pseudonimem Zeta zwracał uwagę na rozmiary opisywanych zakładów, które mieściły się w 

pewnym oddaleniu od Chicago. Jak pisał, fabryka konserw, czyli tzw. Packing Town, 

tworzyła „miasto samo w sobie”; z kolei park dla zwierząt otaczający fabrykę, tzw. Stock 

Yard, mógł pomieścić w tym samym czasie 25 tys. sztuk bydła i 60 tys. sztuk trzody 

chlewnej. Park ten, „który posiada wszystko, o czym zamarzyć można”, przez całą noc 

oświetlany był elektrycznością, a gęsta siatka torów łączyła go z miastem. Zachwyt Zety 

budziła mechanizacja procesu przyjmowania, zabijania i oprawiania zwierząt („wół objęty 

przez łańcuch poruszany maszyną parową, pociągnięty jest do sali”), a także taśmowość 

produkcji: 

[…] sticker, operator, jest na platformie i czeka z nożem w ręku; świnie, przesuwając się 

wzdłuż pnia, przechodzą przed nim i każdej zadaje głęboki cios w szyję. 

Taka organizacja pracy – taśmowość, podział zadań, specjalizacja robotników139 – 

pozwalała osiągnąć niewyobrażalne wcześniej wyniki. Bicie wołu trwało nie dłużej niż 

półtorej minuty; rzeźnik zajmujący się trzodą chlewną był zaś w stanie zabić w ciągu minuty 

                                                 

138 Elemel, dz. cyt. 
139 Dorothee Brantz podaje, że cały proces od przybycia zwierzęcia do wypuszczenia gotowego do sprzedaży 
mięsa trwał mniej niż 24 godziny, zob. D. Brantz, Recollecting the Slaughterhouse…, dz. cyt., s. 7.  
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od 8 do 19 sztuk140. Tempo to umożliwiało produkcję na skalę przemysłową; nie odbijało się 

to jednak, jak zapewniał Zeta, ani na jakości produkowanego mięsa, które poddawane było 

drobiazgowej kontroli, ani na losie zwierząt przywożonych na rzeź. Te spędzać miały ostatnie 

chwile życia w otoczeniu zieleni, sam zaś ubój miał być procesem krótkim i bezbolesnym141. 

Wprowadzony w Chicago zmechanizowany, przemysłowy ubój zwierząt stanowił dla redakcji 

„Przyjaciela Zwierząt”, przynajmniej w 1890 roku, wzór do naśladowania. Przy czym warto 

pamiętać, że wtedy, kiedy otwierano w Chicago Union Stock Yard, w Warszawie inkubator 

do wylęgania kurcząt z jaj, który można uznać za element tego samego zmechanizowanego, 

przemysłowego świata produkcji, pokazywany był jako atrakcja w cyrku na placu 

Nalewkowskim142.  

W rzeźni centralnej miał rządzić racjonalizm; jeśli już jakieś plany przedrukowywano 

w prasie, były one zdominowane przez szczegółowe obliczenia, biorące pod uwagę takie 

wartości jak: liczba mieszkańców i ich przewidywany wzrost czy czas, jaki potrzeba, żeby 

oprawić jedną świnię. Nowy porządek mieli zaprowadzać i reprezentować weterynarze i 

wyspecjalizowani robotnicy, którzy zastąpić mieli podejrzanych moralnie, a często 

zdegenerowanych rzeźników. Nie mogło też zabraknąć stacji mikroskopowej. Ponadto, 

przestrzeń rzeźni centralnej miała być szczelnie oddzielona od środowiska zewnętrznego, 

m.in. za pomocą parkanów, wybrukowanych podwórzy i nieprzepuszczalnych podłóg. 

Wszystkie czynności związane z zabijaniem zwierząt powinny ograniczać się do budynków 

rzeźni. Z miastem rzeźnię łączyć miała kanalizacja, która wraz z wodociągami gwarantowała 

czystość i porządek. Tak projektowano tę przestrzeń, żeby jak najłatwiej poddawała się 

czyszczeniu – ściany gładkie, pomalowane farbą olejną, naczynia i przyrządy kamienne lub 

blaszane, podłoga najlepiej betonowa z odpowiednim spadkiem do odprowadzania ścieków. 

Wreszcie, miała być to przestrzeń, którą można bez trudu kontrolować. Umożliwiać to miała i 

sama organizacja przestrzenna rzeźni – widne, dobrze oświetlone, najlepiej elektrycznością, 

obszerne pomieszczenia, i zbiór zasad dotyczących sposobu pracy – stałe godziny otwarcia143, 

                                                 

140 W literaturze przedmiotu powraca informacja, że sposób produkcji wypracowany w chicagowskim Union 
Stock Yards zainspirował Henry’ego Forda w opracowywaniu systemu produkcji samochodów, zob. tamże.  
141 Zeta, Przemysł mięsny i mleczarstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Przyjaciel Zwierząt” 1890, nr 4, s. 
1–4; nr 5, s. 5–7. 
142 J. Heppen, Na placu Nalewkowskim, „Kurier Warszawski” 1890, nr 12, s. 1. 
143 Stałe godziny otwarcia rzeźni warszawskich wprowadzało wspominane już rozporządzenie oberpolicmajstra 
warszawskiego z 1908 roku, zob. Instrukcja dla warszawskich rzeźni miejskich, dz. cyt. Tych jednak, jak zaraz 
doniosła prasa, rzeźnie warszawskie nie przestrzegały, zob. Rzeźnia na Solcu, „Zdrowie” 1909, nr 8, s. 554555. 
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procedury i kolejność wpuszczania zwierząt do rzeźni144. Zabijanie zwierząt miało być, 

oczywiście, jak najbardziej zmechanizowane, najlepiej taśmowe, błyskawiczne i bezbolesne. 

Niektórzy postulowali, by przy rzeźniach organizować chłodnie. Tak zorganizowana rzeźnia 

miała także poprawić i zracjonalizować sposób odżywiania się warszawiaków, a także 

położyć kres rzezi pokątnej – z tego powodu rzeźnię planowano umieścić tuż obok 

targowiska. 

1.6. DWIE WIZJE 

Sprawa lokalizacji budziła chyba najwięcej kontrowersji – o projektach rzeźni 

centralnej pisano niewiele, ale o miejscu pod rzeźnię drukowano artykuł za artykułem. Nie 

było wątpliwości, że rzeźnię – a pamiętać trzeba, że rzeźnie miejskie zlokalizowane były 

m.in. na Rybakach i Solcu – trzeba przenieść dalej od centrum miasta, zgodnie z tendencjami 

panującymi na Zachodzie. Przedmiotem sporu było to, który kierunek obrać i jak bardzo 

odległe i odosobnione ma być to miejsce. Choć propozycji było mnóstwo: Szmulowizna, 

Kamionek, Grochów, Różopol, Pelcowizna, Ząbki, Targówek, Florentynów oraz – dwie 

traktowane najpoważniej – Koło i Golędzinów za fortem Śliwickim na Pradze, magistrat nie 

był w stanie podjąć decyzji, z czego nieraz szydzili warszawscy publicyści: 

Nie będziemy przypominali, jak co kilka miesięcy zamierzano ją [rzeźnię centralną] 

wznieść gdzie indziej, dość że obecnie sprawa ta na długi czas uległa odwłoce, gdyż… 

dla rzeźni centralnej nie znaleziono odpowiedniego miejsca. Uważacie: w całej 

Warszawie i jej okolicach nie ma miejsca dla rzeźni centralnej!145 

Ofert było tak wiele, ponieważ wszyscy w odsprzedaniu ziemi pod budowę rzeźni 

centralnej węszyli złoty interes, a przynajmniej tak interpretowała to ówczesna prasa, która 

wręcz posądzała władze miejskie o to, że prywatne racje przedkłada nad dobro wspólne. 

Wydaje się jednak, że większym problemem niż naciski osób prywatnych było wydłużenie 

procesu decyzyjnego – większość spraw warszawski magistrat musiał konsultować z 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Petersburgu, które z kolei często zwlekało z 

odpowiedzią. Pamiętać też trzeba o ograniczeniach związanych z budową w pasie 

przyfortecznym – magistrat Warszawy musiał przekonać do projektu budowy rzeźni nie tylko 

władze centralne, ale też znajdujące się na miejscu władze wojskowe. Prowadzona na łamach 

                                                 

144 Twierdzenie Petera Atkins odnoszące się do rzeczywistości zachodnioeuropejskiej doskonale opisuje również 
wyobrażenia warszawiaków: „They all [rzeźnie nowego typu] had rules, they had opening hours, they generated 
revenue, they could be inspected, and they coul be kept clean” (P. Atkins, The Urban Blood…, dz. cyt., s. 91). 
145 Nie ma miejsca, „Prawda” 1904, nr 35, s. 415. 
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warszawskiej prasy debata o wadach i zaletach poszczególnych lokalizacji ujawnia jeszcze 

jeden aspekt tej sprawy.  

Niezdecydowaniu na poziomie magistrackim odpowiadał brak zgody między 

publicystami. Wprawdzie coraz częściej, jak wspominałam, o rzeźni pisano jak o 

niechcianym sąsiedztwie, nie był to ani dominujący, ani jedyny pogląd na tę sprawę. 

Owszem, istniała cała grupa osób, które uważały, że rzeźnia, nawet centralna, nie tylko 

zaszkodzi zdrowotności miasta, ale wręcz zahamuje jego rozwój. Wątpliwości budził 

pomysły wybudowania rzeźni na Kamionku, gdzie przecież w pobliżu planowano 

nowoczesną dzielnicę: 

Otóż, jeżeli na łąkach kamionkowskich, o miedzę od parku Skaryszewskiego i nowych 

dzielnic [Saskiej Kępy], stanie rzeźnia centralna i centralne targowisko na bydło i trzodę 

z odpowiednimi dojazdami kolejowymi, to lepiej by nie kończyć robót około zakładania 

parku, gdyż nie będzie on pożądanym zbiornikiem świeżego powietrza dla miasta, straci 

wszelki urok, a i cała projektowana dzielnica wobec takiego sąsiedztwa nie będzie miała 

widoków rozwoju na przyszłość146. 

Podobne obawy dotyczące przyszłości obarczonej rzeźnią Pragi miał autor notatki 

opublikowanej w „Dniu”:  

Znaczenie dzielnicy z chwilą otwarcia trzeciego mostu wzrośnie zacznie, a duża 

przestrzeń, jaką zajmuje obecnie targowisko i czarno pomalowany dom rzeźni rozwój ten 

jedynie będą utrudniać147. 

Zgodnie z tą logiką nie wystarczało rzeźni odsunąć od centrum miasta, trzeba było 

wypchnąć ją poza jego granice, najlepiej na pustkowie, w kierunku, w którym nie planowano 

rozwoju zabudowy:  

[…] nauka oraz interesa miast wszystkich wytworzyły postulat, że rzeźnie muszą 

znajdować się za miastem i w takiej miejscowości, która nie mogłaby być zabudowaną148. 

Ten sposób myślenia, oczywiście, koniec końców zdominował umysły europejskie149. 

Na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie nie brakowało jednak głosów, że dobrze 

                                                 

146 Rzeźnia na Kamionku, „Kurier Warszawski” 1906, nr 26, dod. por., s. 2. W podobnym duchu w sprawie 
lokalizacji rzeźni centralnej na Kamionku wypowiadał się cztery lata później inżynier Dubeltowicz, zob. tenże, 
O rzeźniach. Rzeźnie m. Warszawy (dokończenie), „Zdrowie” 1910, nr 7, s. 524. 
147 W ważnej sprawie, „Dzień” 1909, nr 7, s. 3. 
148 Targowisko i rzeźnia, „Kurier Warszawski” 1902, nr 49, s. 2. Jak pisze Peter Atkins, z czasem stała się to 
przestrzeń nie tyle poza, co pomiędzy: „[…] the abatto ir was generally towards the edge, to a neutral space that 
was neither urban nor rural” (tenże, The Urban Blood…, s. 86). 
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urządzona rzeźnia czy targowisko – w przypadku targowisk możemy obserwować te same 

prawidłowości – stanowią ważny czynnik rozwoju dzielnicy czy miasta i nie należy ich 

umieszczać całkowicie poza miastem, na pustkowiu. W odpowiedzi na głosy krytyczne 

wobec otwarcia na Pradze – „w najpiękniejszej i najludniejszej dzielnicy” – targowiska na 

trzodę chlewną magister weterynarii Żórawski przekonywał: 

Poprzednio na miejscu targowiska był plac pusty i błotnisty, obecnie, gdy urządzono 

targowisko z siecią wodociągową i kanalizacyjną, ożywił się ruch i on zapewne wpłynie 

jeżeli nie na pięknienie, to przynajmniej na zaludnienie tej okolicy. Przy obecnych 

warunkach usunięcie z Pragi targów niekorzystnie wpłynęłoby na rozwój tej części 

miasta150. 

Gdy jedni w usunięciu z Pragi rzeźni widzieli szansę na jej rozwój: polepszą się 

warunki zdrowotne, część osób może zdecyduje się przenieść z Warszawy na Pragę, drudzy w 

zmianie tej widzieli groźbę degradacji prawobrzeżnej dzielnicy i pauperyzacji jej 

mieszkańców: 

Któż wynagrodziłby jej [ludności Pragi] zamknięcie licznych zajazdów, sklepów, 

obliczonych na gości przyjezdnych itp. zakładów, które utraciłyby rację istnienia?151 

Projekt rzeźni centralnej nie był jedynym przedsięwzięciem modernizacyjnym 

Warszawy, którego nie udało się zrealizować. „Doprawdy, wieloletni taniec z widmami 

rozmaitych przedsięwzięć miejskich w Warszawie – centralnego dworca, elektrycznego 

oświetlenia, elektrycznych tramwajów itd. – zasługuje na badanie psychologiczne. Co to 

właściwie jest?” – pytał dziennikarz „Prawdy”152. I choć niewątpliwie rację ma Anna 

Słoniowa, kiedy pisze, że wszystkie te inwestycje nie doczekały się realizacji przede 

wszystkim ze względu na zasygnalizowane już brak warszawskiego samorządu i całkowite 

uzależnienie magistratu od władz centralnych153, warto w przypadku rzeźni centralnej zwrócić 

uwagę na inną jeszcze przyczynę niepowodzenia. Opisywany powyżej spór o to, czy rzeźnie, 

także centralna, hamuje czy przyczynia się do rozwoju, był tak naprawdę starciem dwóch 

koncepcji rozwoju miasta, dwóch wizji Warszawy. Wyobrażenia elit – bo takim mianem 

trzeba chyba określać tych wszystkich, którzy zabierali głos w prasie – rozpięte były między 

                                                                                                                                                         

149 W Paryżu czy w Londynie ten sposób myślenia stał się rzeczywistością jeszcze w XIX wieku. Opisując 
podparyskie rzeźnie w 1929 roku, Georges Bataille mógł mówić o rzeźniach „poza dotykiem”, zob. T. Szerszeń, 
Rzeźnia A.D. 1929, „Konteksty” 2009, nr 4, s. 126127. 
150 Żórawski, Targowisko trzody chlewnej, „Kurier Warszawski” 1900, nr 50, s. 2. 
151 Prażanin, W sprawie rzeźni centralnych, „Kurier Warszawski” 1901, nr 225, s. 2.  
152 Nie ma miejsca…, dz. cyt. 
153 A. Słoniowa, dz. cyt., Warszawa 1978, s. 5659. 
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dwiema skrajnościami: Warszawą handlowo-przemysłową i Warszawą mieszkalno-

wypoczynkową. Brak jednej, akceptowanej przez większość elit, wizji rozwoju miasta 

utrudniał niewątpliwie realizację projektu rzeźni centralnej. A pech chciał, że w 

przeciwieństwie do inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej projekt ten nie znalazł równie 

skutecznego adwokata, który mógłby przeforsować jedną z koncepcji.  

*** 

Przełom XIX i XX wieku to niewątpliwie dla sposobu myślenia o miejscu rzeźni i 

zwierząt rzeźnych w Warszawie moment przełomu. Choć był to okres, w którym wciąż 

ścierały się, nawet w środowisku elit, różne koncepcje, m.in. dotyczące modelu rozwoju 

miasta, wyłoniła się ważna, na wskroś nowoczesna tendencja do oddzielania Warszawy i jej 

mieszkańców od rzeźni i zwierząt rzeźnych. Oddzielenie to, które dokonało się na razie 

przede wszystkim w wyobraźni pewnej grupy warszawiaków, dotyczyło trzech przynajmniej 

poziomów. Po pierwsze, rzeźnia i zwierzęta rzeźne miały zostać albo oddzielone od reszty 

miasta tak, by – jak pisał francuski historyk Olivier Faure – większość mieszkańców nawet 

nie podejrzewała, że dzieli z nimi wspólną przestrzeń, albo wręcz z tego miasta 

wykluczone154. Po drugie, w granicach samej rzeźni dążono do ustanowienia nowych granic 

między ludźmi i zwierzętami. Ten sposób myślenia o kontaktach międzygatunkowych w 

rzeźni zmaterializował się w postaci bardzo skompilowanych mechanizmów do zabijania 

zwierząt. Różnego rodzaju aparaty strzałowe w niewielkim stopniu angażowały rzeźnika i 

zapewniały dzięki temu pożądany dystans. Po trzecie wreszcie, mięso zaczęło oddzielać się 

powoli od zwierzęcia. To najtrudniejszy z tych trzech procesów do uchwycenia. Na pewno 

zakaz uboju większych zwierząt w domach prywatnych, coraz szczelniejsze parkany wokół 

rzeźni, coraz ostrzejsze przepisy dotyczące tego, kto do rzeźni może wchodzić, rozluźniały 

nić łączącą żywe zwierzę i produkt z niego powstający. W 1909 roku Stanisław Wotowski, 

znany warszawski dżokej, pisał tak, jakby to oddzielenie już w jakimś stopniu się dokonało: 

Można by […] zestawić może silniejszy [kontrast], gdyby się opisało szczegółowo 

wszystkie np. męczarnie i katusze, które przechodzi ów biedny, siwy stepowy wół 

przeznaczony na rzeź, a następnie przeniosłoby się czytelnika do wykwintnego gabinetu 

restauracyjnego, w którym smakosz spożywa befsztyk z tego wołu. Gdyby tak nagle siłą 

fantasmagorii lub szeregiem migawkowych fotografii – c’est plus moderne – przed 

                                                 

154 O. Faure, Le Bétail dans la Ville au XIXe siècle : exclusion ou enfermement ?, „Cahiers d’histoire” 1997, nr 
3/4, s. 555.  
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oczyma owego gastronoma stanęła cała historia owego wołu od chwili opuszczenia łąki 

aż do szlachtuza, to może owe mięso odsunąłby ze wstrętem155. 

                                                 

155 Z prasy, „Przyjaciel Zwierząt” 1902, nr 6, s. 80. 
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ROZDZIAŁ DRUGI:  

PLAGA I NIEWINNE STWORZENIA 

Druga połowa XIX wieku i początek XX to również okres, w którym zmieniały się 

materialne i prawne ramy funkcjonowania psów w przestrzeni publicznej Warszawy. Jej 

mieszkańcy w nowy sposób zaczynali myśleć i o psach, i o ich obecności w mieście. Zanim 

jednak zajmę się tymi przekształceniami, muszę przedstawić stan, który chciano zmieniać, a 

przynajmniej najważniejsze jego rysy. Dla zrozumienia działań reformatorów i ewolucji myśli 

kluczowe są pytania o to, gdzie i w jaki sposób przed zmianami psy były obecne w 

warszawskiej przestrzeni publicznej i jakie praktyki ludzkie organizowały ich życie. 

Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest zadaniem trudnym, a wręcz karkołomnym, 

ponieważ trzeba wyciągać wnioski na podstawie pojedynczych sformułowań, a nawet słów.  

2.1. GDZIE I JAK? 

W „Lalce” pojawia się tylko jedno takie słowo – „wypuszczał”. „W tym samym czasie 

zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, 

zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi […] Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem, 

wypuszczał psa […]”156. Nie wiadomo, czy Ir wybiegał tylko na podwórze, czy wybierał się 

gdzieś dalej, ale wiadomo, że nie towarzyszył mu właściciel. Taki sam wniosek można 

wyciągnąć również z innego tekstu Prusa, który w jednej ze swoich kronik tygodniowych 

opisał historię niejakiego Filusia, „pieska pokojowego […] herbu kundelek”157. Choć można 

mieć wątpliwości, jak traktować tę opowiastkę – całość ma formę listu napisanego przez 

samego Filusia – wzmianki dotyczące pewnych praktyk są warte uwagi. Filuś opisuje swoje 

przygody, z których jasno wynika, że po mieście porusza się bez właściciela. Skarży się na 

obowiązek noszenia przez psy poruszające się po ulicy kagańców i przyznaje się, że czasami 

wychodzi z domu bez niego: „Jakkolwiek […] posiadam aż dwa kagańce: rzemienny i 

żelazny, sam jednak żadnego włożyć nie potrafię, a mój pan nie zawsze domyśli się, kiedy 

mianowicie mam naglącą potrzebę wyjścia”. Dodaje, że od kiedy boi się wychodzić na ulicę 

bez kagańca, żeby nie zostać złapanym przez rakarzy, stał się „źródłem wielkich 

nieporządków w mieszkaniu”, choć wcześniej był „tak wzorowy pod tym względem”. To 

jedynie opowieść Filusia, ale warto zwrócić uwagę nie tylko na to, że sam przemieszcza się 

                                                 

156 B. Prus, Lalka, Warszawa 1981, s. 23. 
157 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski” 1886, nr 114b, s. 4.  
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po mieście, ale również na to, że ani on, ani jego właściciel nie są przyzwyczajeni do rytmu 

regularnych spacerów, które mają pozwolić psu załatwić potrzeby fizjologiczne. O 

wypuszczaniu psów, a nawet wysyłaniu, na podwórza, ulice i miasto pisali też inni ówcześni 

dziennikarze warszawscy158. Ci jednak zazwyczaj używali tych określeń – wypuszczanie i 

wysyłanie – w pewnej próżni, nie rozbudowywali tak jak Prus kontekstu, nie opisywali 

sytuacji, nie wchodzili w szczegóły, a to uniemożliwia stwierdzenie na podstawie samych 

tych źródeł, co dla ich autorów znaczyły te słowa. Trzeba więc zaufać ich znaczeniom. Choć 

oczywiście nie wszystko trafia do słowników, warto zauważyć, że słowniki języka polskiego 

z XIX wieku i początku XX nie odnotowują znaczeń czasowników „wypuszczać” i „wysyłać” 

zupełnie innych od dzisiejszych159. Co ważniejsze, w ówczesnej prasie warszawskiej 

wypuszczanie pojawiało się jako praktyka osobna i różna od wyprowadzania160. Pewnych 

wskazówek dotyczących sposobów poruszania się psów po dziewiętnastowiecznej Warszawie 

dostarczają także wydawane w drugiej połowie XIX wieku przepisy regulujące sprawę ich 

obecności w mieście. W notatce oberpolicmajstra warszawskiego opublikowanej w 1865 roku 

można znaleźć potwierdzenie tego, że psy nie zawsze pojawiały się wówczas w przestrzeni 

miasta pod nadzorem, ze swoimi właścicielami: „[…] nadmienia się, że poleconym zostało 

zwracać szczególną baczność, aby w mieście nie było psów bez nadzoru”161. Z kolei w 

rozporządzeniu z 1871 roku wśród wszystkich większych psów objętych nowymi przepisami 

osobną grupę stanowiły psy „idące przy swoich panach”, w której nie mieściły się nie tylko 

„psy znajdujące się w bramach albo przed sklepami, aptekami, magazynami i na trotuarach”, 

ale też „psy myśliwskie, pudle, psy z tabliczkami”162. Ze względu na to wszystko można 

zaryzykować stwierdzenie, że w dziewiętnastowiecznej Warszawie istniało więcej niż dzisiaj 

praktyk organizujących sposób przemieszczania się psów po mieście, że wypuszczanie i 

wysyłanie psów na miasto było czymś innym niż ich wyprowadzanie i że psy mieszkające 

wówczas w mieście miały więcej swobody niż ich następcy, mogły bowiem przebywać w 

przestrzeni publicznej zarówno z właścicielem, jak i bez niego, a w związku z tym samotny 

pies w przestrzeni publicznej niekoniecznie oznaczał psa bezpańskiego. Być może 

                                                 

158 Zob. Psy, dzięki uprzejmości…, „Nowiny” 1879, nr 119, s. 3; J.H., O kagańcach, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, 
nr 4, s. 6.  
159 Zob. Słownik języka polskiego, red. S. B. Linde, t. 6, Warszawa 1814; Słownik języka polskiego, red. A. 
Zdanowicz, Wilno 1861; Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 7, 
Warszawa 1919.  
160 St. Rewieński, Czy kagańce dla psów odpowiadają celowi?, „Opiekun zwierząt domowych i pożytecznych” 
1883, nr 7, s. 52. 
161 Dostrzeżonem zostało…, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1865, nr 59, s. 1. 
162 W rozkazie Warszawskiego Oberpolicmajstra do Policji Wykonawczej za nr 62, „Warszawska Gazeta 
Policyjna” 1871, nr 49, s. 2. 
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wypuszczanie i wysyłanie psów na miasto różniło się od wyprowadzania rodzajem spełnianej 

funkcji. Być może inne psy wypuszczano, a inne wyprowadzano, może zależało to od pozycji 

społecznej i zamożności właściciela. Zarówno te kwestie, jak i pytania: która z tych praktyk 

była popularniejsza, a która wcześniejsza, muszę na razie pozostawić bez odpowiedzi. 

Wszystkie te uwagi dotyczą psów posiadających właścicieli i mieszkających z nimi w 

domach lub mieszkaniach. W dziewiętnastowiecznej Warszawie żyły również psy 

podwórzowe, które strzegły obejścia i były, przynajmniej w ciągu dnia, uwiązane na 

łańcuchu, oraz psy bezpańskie. Jeśli przyjąć, że psy posiadające właściciela pojawiały się 

czasami w Warszawie w XIX wieku na ulicy same, nie wiadomo, jak odróżniano je od psów 

bezpańskich. Na pewno w drugiej połowie XIX wieku pojęcia te – psy posiadające 

właściciela i psy bezpańskie – przeszły ewolucję wraz z pojawianiem się nowych przepisów i 

nowych przedmiotów. Warto zauważyć, że przynajmniej do początku XX wieku w innym 

kierunku niż dzisiaj odbywał się ruch wywożenia psów niechcianych. W 1886 roku na 

zebraniu zarządu warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przedstawiono 

wniosek „niewiadomego b. członka Towarzystwa o wystaranie się u właściwej władzy 

rozporządzenia, aby włościanom i innym osobom przybywającym do Warszawy 

wzbronionym było wprowadzanie z sobą psów, których wiele pozostaje w mieście”163. 

Wprost napisał o tym w 1902 roku redaktor „Przyjaciela Zwierząt”. Wśród psów bezdomnych 

wyróżnił on grupę „psów przywożonych przez włościan, którzy nie chcąc lub nie mogąc ich 

dłużej trzymać, pozostawiają ich na ulicach naszego miasta i w ten sposób się ich 

pozbywają”164. 

2.2. PODATEK, KAGANIEC I SMYCZ 

W tym samym roku, w którym warszawski oberpolicmajster polecił pilnować, by psy 

nie przebywały w mieście bez nadzoru, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 

wprowadziła w Warszawie podatek od posiadania psów165. Opłata w wysokości jednego rubla 

rocznie za każdego posiadanego psa została nałożona na wszystkich stałych i czasowych 

mieszkańców Warszawy i Pragi. Zdaniem autorów książki Opodatkowanie posiadania psów 

podatek ten miał w XIX wieku w Europie przede wszystkim charakter podatku od luksusu, 

                                                 

163 Protokół miesięcznego zebrania członków zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, „Przyjaciel 
Zwierząt” 1886, nr 4, s. 4 
164 P. P. Pawlicki, Przytułek dla psów, „Przyjaciel Zwierząt” 1902, nr 2, s. 16.  
165 W Imieniu Najjaśniejszego Alexandra II…, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1865, nr 63, s. 1. W Anglii 
podatek od psów wprowadzono w 1796, zaś we Francji w 1856, zob. S. Barles, dz. cyt., s. 181. 
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który trzeba było płacić jedynie za psy trzymane dla rozrywki, i dopiero z czasem zaczął 

spełniać funkcje policyjno-sanitarne166. W Warszawie od początku podatek dotyczył 

wszystkich trzymanych psów niezależnie od rasy, nieważne więc było, czy pies służył do 

zabawy czy do pracy. Z innych źródeł wiadomo, że opłata ta obowiązywała również ludzi 

ubogich167. Podstawą do rozliczenia miały być listy tworzone przez właścicieli domów, 

którym za utajenie posiadania przez lokatora psa lub podanie nieprawdziwej liczby 

trzymanych czworonogów groziła kara tak jak właścicielowi zwierzęcia. Wprowadzenie 

podatku tłumaczono względami ekonomicznymi – uzyskane środki miały zasilić kasę 

miejską168 – i bezpieczeństwem publicznym, czyli przede wszystkim walką ze wścieklizną. 

Ponieważ zakładano, że psy opłacone będą lepiej pilnowane przez właścicieli, liczono, że w 

ten sposób uda się ją zwalczyć, a przynajmniej ograniczyć jej zasięg. Podatek miał także 

przyczynić się do zmniejszenia liczby psów w mieście – zgodnie z przepisami tylko psy 

opłacone mogły przebywać w mieście, pozostałe miały być wyłapywane przez rakarzy. Z 

kolei dla funkcjonowania psów w przestrzeni publicznej ważniejsze od samego 

wprowadzenia podatku było nałożenie na właścicieli obowiązku zawieszania psom u obroży 

znaku blaszanego potwierdzającego wniesienie opłaty, który otrzymywali wraz z kwitem z 

księgi sznurowej. Ten nowy element miejskiej ikonosfery pozwalał zmaterializować się, jeśli 

nie zaistnieć, różnicy między psami legalnie i nielegalnie przebywającymi w Warszawie. 

Rakarze mieli usuwać psy pozbawione blaszanego znaczka. Podatek od posiadania psów 

rzeczywiście płacono. W 1894 roku w „Kurierze Warszawskim” opisano zamieszanie w 

kolejce do kasy poborowej niedługo przed upłynięciem terminu płatności: „dwie panie w 

tłoku zemdlały, a sporo osób, przeczekawszy do godz. 2-ej po południu, wyszło bez możności 

uiszczenia podatku”169. Nie oznacza to, że udało się osiągnąć stan zaprojektowany w 

przepisach z 1865 roku. Niecałe dwadzieścia lat po ich ogłoszeniu tylko za połowę psów 

przebywających w Warszawie płacono podatek. Wprowadzenie tej opłaty i jej późniejsze 

obowiązywanie nie wywołało w prasie warszawskiej większych sprzeciwów. Jedno z 

odważniejszych stanowisk zajął Bolesław Prus, który i w tej psiej sprawie zabrał głos. 

Pozornie protestował jedynie przeciwko podniesieniu podatku, ale w gruncie rzeczy podważał 

sensowność argumentów przyjętych m.in. przez Radę Administracyjną. Pisał, najwyraźniej 

                                                 

166 C. Kosikowski, J. Matuszewski, Opodatkowanie posiadania psów, czyli płacz ze śmiechu wokół budy, 
Warszawa 2002, s. 157164.  
167 Protokółu posiedzeń Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, „Przyjaciel Zwierząt” 1904, nr 4, s. 9. 
168 Wysokość wpływów do kasy miejskiej z podatku od posiadania psów zob. H. Radziszewski, dz. cyt., s. 
393394. 
169 Na ostatnią chwilę…, „Kurier Warszawski” 1894, nr 97, s. 5. 
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lekceważąc zamysł prawodawców albo też negatywnie oceniając jego skuteczność: „psi 

podatek z jadem wścieklizny nie mają najmniejszego związku i […] pies wałęsający się tym 

się różni od innych, iż zazwyczaj nie posiada właściciela, który by płacił za niego nie wyższy, 

ale jakikolwiek podatek”170. Dodawał, że pozwala sobie na takie sądy, ponieważ zapłacił już 

30 rubli za małego kundelka, który nie stał się wcale od tego zdrowszy. „Spostrzegłem nawet 

rzecz gorszą, że z każdym rokiem ja ulegam cięższym prześladowaniom sądu i policji, a mój 

pies coraz bardziej tyje i staje się słabszym”171. Głos Prusa był jednak głosem odosobnionym. 

Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami protestowało jedynie wtedy, gdy władze 

lub osoby prywatne proponowały podatek od posiadania psów podnieść. Kontrowersje z nim 

związane były niczym w porównaniu z batalią przeciwko kagańcom.  

W 1871 roku namiestnik Królestwa Polskiego, uznawszy, że dotychczasowe sposoby 

walki ze wścieklizną nie przynoszą pożądanych efektów, zarządził, aby wszystkie większe 

psy nosiły przez cały rok kagańce. Ten nakaz nie dotyczył psów nieprzyzwyczajonych do 

kagańców i małych psów pokojowych, ale te mogły pojawiać się na ulicy tylko „na sznurkach 

lub łańcuszkach”, i „psów złośliwych”, które powinny być trzymane na uwięzi. Jednocześnie 

oberpolicmajster nie rezygnował z podatku od posiadania psów, choć przyznawał, że warto 

go utrzymać jedynie po to, by nie zmniejszyć dochodów kasy miejskiej. Swoją funkcję 

zachowała tylko tabliczka potwierdzająca uregulowanie podatku. Zgodnie z nowymi 

przepisami w przestrzeni publicznej mogły przebywać legalnie wyłącznie psy wyposażone 

właśnie w tabliczkę i w kaganiec. Wszystkie inne miały być usuwane przez „uprzątaczy”172. 

Choć w 1879 roku dziennikarz „Nowin” skarżył się: „Wprawdzie przepisy policyjne w tym 

względzie [zakładania psom kagańców] istnieją, ale stały się one tylko sentymentem, nikt nie 

uważa sobie za obowiązek do nich się stosować”, można podejrzewać, że przynajmniej w 

pewnym stopniu były one egzekwowane, inaczej bowiem nie wywołałyby pewnie sprzeciwu. 

Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami musiało wystąpić przeciwko kagańcom 

jeszcze w latach 70., ponieważ w rozporządzeniu z 1880 roku, w którym powtórzono przepisy 

z 1871, zresztą nie po raz pierwszy, generał-gubernator w odpowiedzi na prośbę zarządu 

towarzystwa pozwolił zastąpić istniejący model kagańca modelem wygodniejszym dla psów. 

W kampanii przeciwko kagańcom brali udział też publicyści „Przyjaciela Zwierząt”. Choć 

                                                 

170 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny 1887, nr 335, s. 2. 
171 Tamże.  
172 W rozkazie Warszawskiego Ober-policmajstra do Policji Wykonawczej za Nr 62 wydanym, „Warszawska 
Gazeta Policyjna” 1871, nr 49, s. 12. 
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protest ten ograniczał się do bardzo wąskiego środowiska – osoby spoza kręgu opiekunów i 

przyjaciół zwierząt czasami zabierały głos w tej w sprawie, ale stosunkowo rzadko – nie był 

tylko nic nieznaczącym epizodem, ale realnie wpływał na decyzje władz. Debatę 

zdominowały trzy argumenty. Pisano, że kagańce nie sprawdzają się jako środek walki ze 

wścieklizną. Zwracano uwagę na cierpienia fizyczne i „moralne”, które przeżywają psy 

zmuszone do noszenia kagańców. Wreszcie, podkreślano, że kagańce same mogą wywoływać 

wściekliznę, ponieważ są bardzo szkodliwe dla zdrowia czworonogów, „czyli że ochraniając 

siebie, pomagamy rozwijać się tej chorobie u psów zamiast przyczyny jej usuwać”, jak pisał 

Julian Heppen173.  

Ten sposób walki ze wścieklizną budził kontrowersje nie tylko na ziemiach polskich – 

był on przedmiotem debaty publicznej również w innych częściach Europy, m.in. w Anglii. 

Za Johnem Waltonem większość badaczy zajmujących się przypadkiem angielskim powtarza, 

że protestowano tam przeciwko kagańcom przede wszystkim dlatego, że obawiano się 

ingerencji państwa w sprawy prywatne obywateli – psy, jak zauważa Walton, należały do 

rodziny – i tym samym ograniczenia wolności174. W Anglii, zdaniem Philipa Howella, 

kagańce były dla ich przeciwników zaprzeczeniem liberalizmu, symbolizowały ucisk państwa 

i kojarzyły się z rządami autorytarnymi, a to wszystko było całkowicie obce wartościom 

kultury brytyjskiej175. Co ważne, według niektórych badaczy nie była to tylko kwestia odczuć 

obywateli – państwo brytyjskiego faktycznie chciało za pomocą kagańców i dyscyplinować 

właścicieli psów, i wciąż im o tym fakcie przypominać176. Z warszawiaków występujących 

przeciwko porządkom wprowadzonym rozporządzeniem oberpolicmajstra z 1871 roku być 

może najbliższy temu sposobowi myślenia był Bolesław Prus, który wprawdzie nie 

posługiwał się tego typu argumentami, gdy zabierał głos w sprawie kagańców, ale w jednej ze 

swoich kronik tygodniowych występował w obronie wolności osobistej, atakując za 

Spencerem zwolenników protekcjonizmu: 

                                                 

173 J.H., O kagańcach, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 4, s. 7. Inne głosy w tej dyskusji zob.: St. Rewieński, Czy 
kagańce dla psów odpowiadają celowi?, „Przyjaciel Zwierząt” 1883, nr 7, s. 5253; B. Prus, Kronika 
tygodniowa, „Kurier Warszawski” 1886, nr 114b, s. 4; C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 
3, s. 4; Sprawozdanie z działań warszawskiego oddziału…., „Przyjaciel Zwierząt” 1889, nr 11, dod. , s. 2. 
174 J. Walton, Mad dogs and Englishmen: the Conflict over Rabies in the Late Victorian England, „Journal of 
Social History" 1979, nr 2, s. 219239; H. Kean, Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 
1800, London 1998, s. 9191; P. Howell, Between the Muzzle and the Leash: Dog-walking, Discipline, and the 
Modern City, [w:] Animal Cities: Beastly Urban Histories, red. P. Atkins, Farhnam 2012; N. Pemberton, M. 
Worboys, Mad Dogs and Englishmen: Rabies in Britain, 18302000, New York 2007.  
175 P. Howell, dz. cyt., s. 230. 
176 P. Howell, dz. cyt., s. 236; N. Pemberton, M. Worboys, dz. cyt., s. 162. 
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To powszechne żądanie protekcji dla jednostek pociąga za sobą konieczność przymusu i 

ograniczenia osobistej swobody. Jeżeli ktoś ma obowiązek czuwać nad tym, abym ja nie 

skoczył z mostu w Wisłę, to ów ktoś musi mieć zarazem prawo chwytać za kark każdego, 

kto zbliży się do poręczy mostu. Jeżeli ktoś troszczy się, abym ja nie otruł się fałszywymi 

pokarmami, to zarazem wszyscy dostawcy pokarmów muszą przed nim otwierać swoje 

kobiałki i radle. […] Sens moralny książki Spencera […] jest, że trzeba jak najmniej 

protegować i jak najmniej zmuszać jednostki. Niech każdy ma jak najwięcej swobody177. 

Nie można wykluczyć, że warszawiacy, którzy protestowali przeciwko obowiązkowi 

zakładania psom kagańców, myśleli o nim w sposób podobny do tego, który zdaniem badaczy 

zdominował umysły Brytyjczyków. Ponieważ jednak brak na to dowodów w materiale 

źródłowym, warto poszukać innych odpowiedzi na pytanie, dlaczego wprowadzenie 

kagańców budziło kontrowersje.  

Z trzech przytoczonych wcześniej argumentów pierwszy wydaje się najmniej ważny. 

Wszak podatek od posiadania psów również okazał się nieskuteczny w walce z wścieklizną, a 

jednak nikt przeciwko niemu tak uparcie nie protestował, jak przeciwko kagańcom. Dwa 

pozostałe argumenty każą zwrócić uwagę na inny aspekt tej dyskusji, w jakiś sposób 

oczywisty, czyli na pojawiającą się w niej wizję relacji ludzko-psich czy szerzej: ludzko-

zwierzęcych. Przeciwnicy obowiązku kagańcowego zgadzali się – co do tego nie ma 

wątpliwości – że zwierzęta mogą cierpieć i że człowiek nie powinien ich męczyć czy raczej 

nie powinien niepotrzebnie ich męczyć zgodnie z perspektywą wielokrotnie artykułowaną w 

„Przyjacielu Zwierząt”, bliską pewnie większości protestujących. Z kolei twierdzenie, że 

kagańce wywołują wściekliznę, było ściśle związane z popularną mimo odkryć Pasteura 

teorią „wścieklizny spontonima”178, czyli teorią spontanicznego rozwoju tej choroby (w 

wydanej w 1895 roku w Krakowie broszurze Wścieklizna u psów179 obydwie teorie służą 

autorom do wyjaśnienia mechanizmu rozwoju wścieklizny). Twierdzono, że nie musi dojść 

do wymiany płynów między psem zdrowym a psem chorym, żeby u pierwszego rozwinęła się 

wścieklizna. Powtarzano, że „właściwą przyczyną wścieklizny u psów jest niedbałość 

ludzi”180, miały tę chorobę wywoływać, jak pisali autorzy wspomnianej broszury, „pastwienie 

się nad [psami] i zupełne zaniedbanie, życie nienaturalne i rażący niestosunek płci obojej” 

oraz „brak wody i pożywienia”181. Do tej listy z łatwością dodawano kagańce, ponieważ i 

                                                 

177 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski” 1885, nr 317b, s. 13. 
178 C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 11, s. 12. 
179 J. Limbach, B. Gustawicz, Wścieklizna u psów, Kraków 1895. 
180 Rozmaitości, „Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt” 1876, nr 2, s. 30. 
181 J. Limbach, B. Gustawicz, dz. cyt., s. 7, 11. Zob. też C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, 
nr 11, s. 1–2. 
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były torturą dla psów, i zmuszały je do „życia nienaturalnego”, uniemożliwiając zaspokajanie 

podstawowych potrzeb fizjologicznych, takich jak picie i chłodzenie się. Taka etiologia 

wścieklizny pozwalała przeciwnikom kagańców zmienić sposób myślenia, który zadecydował 

o ich wprowadzeniu i był umacniany przez ich obecność w przestrzeni publicznej. Kagańce 

noszone przez psy musiały przypominać warszawiakom, a przynajmniej przeciwnikom 

kagańców, o tym, że są to zwierzęta zagrażające porządkowi publicznemu, czy raczej musiały 

sprawiać, że psy je noszące w oczach obserwujących takie się stawały. Kagańce wytwarzały 

nieprzekraczalną granicę między gatunkami. Frances Power Cobbe, irlandzka 

antywiwisekcjonistka, tak o tym mechanizmie pisała: „To, co mnie niepokoi w kagańcach, to 

to, że uczą one publiczność brytyjską patrzeć podejrzliwie i ze strachem, a w końcu z 

nienawiścią na zwierzęta, których przywiązanie do ludzkości było zawsze źródłem czystej i 

humanizującej przyjemności dla milionów”182. Ten właśnie sposób myślenia narzucany przez 

kagańce ich przeciwnicy odwracali za pomocą teorii o spontanicznym rozwoju wścieklizny. 

Ich zdaniem to człowiek był winny, a nie pies i to jego trzeba było chronić przed 

człowiekiem, a nie na odwrót. W tej perspektywie „pies z natury nie jest złym lub złośliwym; 

[…] pies spokojny staje się takim dopiero przez złe, nieludzkie obchodzenie się z nim”183, jak 

podkreślali autorzy już wspomnianej broszury o wściekliźnie. W tym mechanizmie 

„uniewinniania”, w twierdzeniu, że psy są z natury dobre i dopiero przez człowieka stają się 

złe, w teorii tłumaczącej rozwój wścieklizny złym traktowaniem psa przez człowieka, a 

zwłaszcza w wypowiedziach, w których główne przyczyny wścieklizny upatrywano w 

pozbawianiu psa możliwości zaspokajania popędu płciowego i zmuszaniu go do „życia 

nienaturalnego”, pobrzmiewały echa krytyki antycywilizacyjnej184. Wprost pisali o tym 

Limbach i Gustawicz:  

Turcy nie znają psów wściekłych, bo też tam psy żyją życiem naturalnym, a Turek nie 

znęca się nad nimi. […] Nawet u dzikich Australczyków psy są w poszanowaniu […] 

Zastanawiając się nad tymi objawami u ludzi mniej cywilizowanych lub zupełnie dzikich, 

przychodzimy mimo woli do przekonania, iż oni żyjąc życiem naturalnym, lepiej znają 

naturę w jej tajnikach i nauczyli się lepiej ją szanować185. 

                                                 

182 Cyt. za: N. Pemberton, M. Worboys, dz. cyt., s. 142 (tłum. A.J.).  
183 J. Limbach, B. Gustawicz, dz. cyt., s. 9. 
184 O krytyce nowoczesności, a zwłaszcza o krytyce kultury mieszczańskiej w ramach dyskusji o wścieklizny we 
Francji pisze K. Kete, La rage and the Bourgeoisie, [w:] taż, The Beast in the Boudoir. Petkeeping in 
Nineteenth-Century Paris, Berkeley 1994. 
185 J. Limbach, B. Gustawicz, dz. cyt., s. 7. 
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Na „uniewinnianiu” wywody o psiej naturze zazwyczaj się nie kończyły. Limbach i 

Gustawicz podkreślali:  

Pies nie ogra cię w karty, nie oszuka, nie jest mściwy, liże nawet rękę, która go 

poniewiera, pies ci nie zakłóci spokojnego życia, nie oczerni, pies cię nie zdradzi, nie 

doradzi popełnienia złego czynu, […] nie opuści w nieszczęściu, chorobie i starości, 

podziela twoją radość i smuci się twoim smutkiem […]. Pies całym życiem zasługuje 

sobie tylko na miano „wiernego”. Przymiot ten jest z istotą jego ściśle złączony, jest 

wyrazem jego istoty, bez którego nawet pomyśleć się nie da […]186. 

Ten sposób pisania o psach ma oczywiście długą tradycję, ale w XIX wieku, a w 

Warszawie w drugiej połowie tego stulecia można zaobserwować nasilenie się tej tendencji. 

Coraz popularniejsza była sentymentalna, tak ją nazwijmy, wizja psiej natury i relacji ludzko-

psich. Choć w „Przyjacielu Zwierząt” niejednokrotnie krytykowano przesadnie sentymentalny 

stosunek do zwierząt, zwłaszcza psów, ukazywały się w nim, w pewnym okresie regularnie, 

artykuły o wiernych psach ratujących swoich właścicieli z różnego rodzaju opresji i o psach 

tracących ochotę do życia po śmierci swoich panów187. Tę samą wizję przedstawiano na 

drukowanych w piśmie rycinach:  

 

Il. 3. Pożegnanie („Przyjaciel Zwierząt” 1904, nr 1, s. 8). 

                                                 

186 Tamże, s. 8. 
187 Wierny pies, „Przyjaciel Zwierząt” 1905, nr 7, s. 11; St. Polaczek, Wierny, „Przyjaciel Zwierząt” 1907, nr 8, 
s. 127129. 
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Zważywszy na to wszystko, wydaje się, że w sposób uzasadniony można konflikt o 

kagańce interpretować nie tylko jako próbę ulżenia cierpieniom psów, ale również jako spór o 

wizję psiej natury i relacji ludzko-psich. Kagańce ostentacyjnie przeczyły wizji psa 

niegroźnego, z natury dobrego i wiernego (tabliczki potwierdzające opłacenie podatku za psa 

miały zacznie mniejszy potencjał znaczeniotwórczy i były zdecydowanie mniej widoczne). W 

tym kontekście wymowniejszy staje się argument przeciw kagańcom, którym miał posłużyć 

się zarząd warszawskiego TOZ-u, „iż używanie namordników należy uważać za środek 

przeciwny estetyce”188.  

Równie ważne, co argumenty przeciwko kagańcom, były proponowane przez osoby je 

zwalczające rozwiązania alternatywne. Wszyscy, którzy protestowali przeciwko kagańcom, 

chcieli bowiem nie tyle je znieść, co czymś je zastąpić. Propozycje były bardzo różne, od 

zachowawczego postulatu reformy kształtu kagańców, o czym już była mowa, po odważny 

głos Bolesława Prusa, który, najwyraźniej skłaniając się ku teorii tłumaczącej rozwój 

wścieklizny niedostatkiem pożywienia i brakiem świeżej wody, zalecał „ustawić na ulicach 

korytka z wodą, […] rzucać pokarm psom ubogim […] jako prezerwatywy”189. Pomiędzy 

tymi skrajnościami mieściły się projekty Juliana Heppena i Stanisława Rewieńskiego, którzy 

chcieli ustanowienia wyższej niż obowiązujący podatek opłaty za trzymanie psów i 

wprowadzenia surowych kar dla właścicieli za nieodpowiednie zachowanie się ich pupili (z 

wysokiej opłaty Heppen chciał zwolnić suki, „których brak – jak pisał, zainspirowany 

najwyraźniej teorią wścieklizny spontomina – przyczynia się też do rozwinięcia 

wścieklizny”190). Z kolei autor kronik miesięcznych ukazujących się w „Przyjacielu Zwierząt” 

proponował obejść obowiązek kagańcowy tak, żeby nie łamać przepisów, a wykorzystać 

możliwości przez nie stwarzane. Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem z 1880 roku „psy 

prowadzone na sznurkach lub łańcuszkach” były zwolnione z noszenia kagańców, radził: 

„Niech [właściciel] sobie zada trud i prowadzi psa w obroży, a wtedy kaganiec będzie 

zbyteczny”191; że felietoniście o smycz chodziło, wiadomo z jednej z kolejnych jego kronik, 

opublikowanej kilka numerów później, w której pisał: 

W jednej z poprzednich kronik miesięcznych, mówiąc o kagańcach dla psów i oceniając 

ich szkodliwość, wyraziliśmy odczucie, że za najwłaściwsze uważamy prowadzenie psów 

                                                 

188 Opieka nad zwierzętami, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1897, nr 134, s. 3. 
189 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny 1887, nr 335, s. 2. 
190 J. Heppen, O kagańcach, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 4 , s. 7.  
191 C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 3, s. 4.  
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na smyczy. Zdanie nasze miało widocznie pewną rację bytu, gdyż dowiadujemy się, że 

dyrekcja policji w Wiedniu od 1-go maja r.b. zniosła nakaz nakładania psom kagańców 

[…]. Psy jednak wolno wyprowadzać na miejsca publiczne tylko na smyczy. Do 

naśladowania…192 

Ton i postulatywny tryb tych artykułów, a także to, że przepisy odnosiły się do 

rzeczywistości, w której przynajmniej jakaś część psów mieszkających w mieście nie 

poruszała się na smyczy, świadczą o tym, że praktyka wyprowadzania pupili na linewce  

używając jeszcze innego funkcjonującego wówczas określenia  nie była powszechna. W 

przepisach policyjnych zawsze służyła jako rozwiązanie dodatkowe, nigdy nie została 

narzucona jako obowiązkowa. Nie była też przez wszystkich aprobowana. Kilku ze 

wspomnianych już autorów w smyczy widziało podobne zagrożenie dla zdrowia psa, co w 

kagańcu. Tak jak kaganiec, smycz miała uniemożliwiać czworonogom zaspokajanie 

naturalnych potrzeb. Jak przekonywał Stanisław Rewieński: „Jeśli przechadzka miarowym 

krokiem jako środek higieniczny jest dla człowieka wystarczająca, to będzie ona zupełnie 

niedostateczna dla psa, który potrzebuje się wybiegać, węszyć po kątach, szukać zabawy z 

innymi psami, a nie kroczyć powoli jak kryminalista na łańcuchu”193. Takie ograniczenie 

swobody psa, zdaniem tego samego autora, powoduje, że nawet najłagodniejszy 

przedstawiciel psiego gatunku będzie, rozdrażniony, atakował na ulicy inne psy i 

przechodniów. Józef Limbach i Bronisław Gustawicz łączyli więzienie czworonogów w 

domach i wyprowadzanie ich na smyczy z pojawianiem się u nich różnych chorób, w tym 

wścieklizny. Echa tych kontrowersji pobrzmiewają w opowiadaniu Stanisława Polaczka o 

psie Azorze: „Gdy pan był w biurze, Azor całymi godzinami siadywał w oknie i patrzył 

swymi psimi oczyma […] na towarzyszów biegających swobodnie po ulicy. Po południu 

wychodził z panem na przechadzkę, ale i tak wówczas nie był wolnym. Pan prowadził go na 

sznurku – jego rówieśnicy podbiegali często ku niemu i, drwiąc z jego niewoli, śmiechem mu 

w oczy parskali”194.  

Warto wreszcie zastanowić się nad tym, co zostało już zasygnalizowane, czyli 

wielością terminów, którymi w XIX wieku określano w prasie urządzenie znane dzisiaj jako 

smycz: sznurek, łańcuszek, obroża, linewka, linka, rzemień. W wydawanych wówczas 

słownikach języka polskiego smycz definiowano wąsko, tylko w jeden sposób, jako „rzemień, 

                                                 

192 C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 6, s. 4. 
193 St. Rewieński, Czy kagańce…, dz. cyt., s. 5253. 
194 St. Polaczek, dz. cyt., s. 127. 
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na którym charty na polowanie prowadzą, a potem je z niego zmykają” (wcześniejsza forma 

słowa „smycz” to „smyk”)195. Tę definicję, podaną po raz pierwszy przez Samuela Bogumiła 

Lindego, powtarzali wszyscy dziewiętnastowieczni leksykografowie, a nawet autorzy 

wydanego już w początkach XX wieku tzw. słownika warszawskiego. Jednocześnie w 

żadnym z tych słowników przy innych z podanych powyżej określeń nie odnotowywano 

znaczeń zbliżonych do dzisiejszego znaczenia słowa „smycz”196. Wyłącznie w kontekście 

myśliwskim pojawia się ono również w osiemnastowiecznym Nowym dykcyonarzu Michała 

Abrahama Trotza197. Być może więc ten panujący w dziewiętnastowiecznej prasie 

warszawskiej, i nie tylko, chaos terminologiczny wynikał z tego, że wykorzystanie urządzenia 

dzisiaj nazywanego smyczą do regularnego wyprowadzania psów w mieście lub 

spacerowania z nimi nie miało wówczas długiej tradycji i w związku z tym nie zdążyła się 

jeszcze przyjąć jedna nazwa. Na to, że do XIX wieku posługiwano się nim przede wszystkim 

podczas polowań, wskazują nie tylko hasła słownikowe, ale również źródła ikonograficzne. 

Na obrazach Canaletta przedstawiających osiemnastowieczną Warszawę pies na smyczy 

pojawia się bardzo rzadko, w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Na obrazie Widok Warszawy 

z Pałacem Ordynackim na smyczy trzymane są trzy charty, właśnie przez myśliwych i tak 

naprawdę nie w mieście, a na wsi, czyli na Powiślu. Co w tym kontekście ważniejsze i 

ciekawsze, malarz, żeby oddać taki właśnie charakter Powiśla, umieścił na pierwszym planie 

owych myśliwych z psami na smyczy i grupę bosych wieśniaczek wypasających zwierzęta, co 

jest tym wymowniejsze, że przedstawione przez niego na innych obrazach psy biegające po 

mieście poruszają się swobodnie, bez smyczy, bez obroży. Wyjątkiem jest pies z obrazu 

Krakowskie Przedmieście w kierunku kolumny Zygmunta III, ale nie jest to zwykły 

przedstawiciel swojego gatunku, a członek grupy kuglarskiej, osiodłany, z małpą na grzbiecie, 

ubraną we frak. A zatem, biorąc to wszystko pod uwagę, można przypuszczać, że ten sposób 

poruszania się psów i ich właścicieli po przestrzeni miejskiej nie tylko nie był wówczas 

praktyką powszechną i przez wszystkich aprobowaną, ale także był czymś nowym. 

                                                 

195 Słownik języka polskiego, red. S. B. Linde…, dz. cyt., t. 3.  
196 Zob. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz…, t. 6.; Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, dz. 
cyt.; E. Rykaczewski, Słownik języka polskiego podług Lindego i innych nowszych źródeł, Berlin 1866; A. 
Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927. W znaczeniu współczesnym słowo „smycz” 
pojawia się dopiero w wydanym po drugiej wojnie światowej Słowniku języka polskiego Witolda 
Doroszewskiego, co należy traktować jako jeszcze jeden dowód na opóźnienie stanu słownikowego względem 
rzeczywistości. 
197 M.A. Trotz, Nowy dykcyonarz to iest mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 1764. 
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 W wyniku dyskusji prasowych o kagańcach, a przede wszystkim w wyniku 

działalności warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i powołania specjalnej 

komisji, warszawski oberpolicmajster w 1889 roku wydał rozporządzenie modyfikujące 

obowiązujące do tej pory przepisy. Obowiązek kagańcowy nie został zniesiony, ale pojawiła 

się alternatywa: psy zamiast kagańców mogły nosić obroże z nazwiskiem i adresem 

właściciela. Oprócz tego, aby legalnie przebywać w przestrzeni publicznej miasta, powinny 

być wyposażone – tak jak wcześniej – w tabliczkę potwierdzająca opłacenie za nie podatku. 

Nowością w stosunku do wcześniejszych rozporządzeń było obciążenie właścicieli 

odpowiedzialnością sądową za niestosowanie się do przepisów198.  

2.3. KIERUNKI DZIAŁANIA I MYŚLENIA 

We wszystkich tych rozporządzeniach, działaniach warszawskiego Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami i debatach prasowych widoczne są pewne tendencje. Po pierwsze  

tak jak to zauważył w przypadku wiktoriańskiej Anglii John Walton199  niekontrolowany 

pies, a właściwie pies pozbawiony oznak świadczących o kontroli ze strony człowieka, 

przebywający w przestrzeni publicznej miasta zaczął być postrzegany jako coś nienormalnego 

i niepożądanego. Problemem stał się również, zwłaszcza w niektórych przestrzeniach (np. w 

ogrodach, o czym niżej), swobodnie biegający pies. Po drugie – w związku z tym, choć 

zależność przyczynowo-skutkowa nie przebiegała tu jednokierunkowo – władze Warszawy za 

zgodą szeroko pojętej opinii publicznej zaczęły dążyć do ograniczenia dostępu psów do 

przestrzeni publicznej przez zawężanie kategorii tych, które mogą legalnie w niej przebywać, 

a tym samym do zmniejszenia ogólnej liczby psów w mieście i objęcia ich ściślejszą kontrolą. 

Oprócz tego z niektórych przestrzeni ogólnodostępnych psy, niezależnie od posiadania lub 

nieposiadania atrybutów legalności, były usuwane. Dotyczyło to przede wszystkim ogrodów i 

parków publicznych oraz sklepów rzeźniczych, masarni, z czasem też innych sklepów 

spożywczych. W pierwszej połowie XIX wieku wydano zakaz wprowadzania psów do 

ogrodów Saskiego i Krasińskich200. Przepis ten w zmienionej postaci został m.in. powtórzony 

w 1880 roku: bezwarunkowo zakazywano wówczas „wpuszczania do ogrodów publicznych 

wszystkich bez wyjątku psów, chociażby na uwiązaniu lub na ręku, z tej uwagi, że nie ma 

możności dopilnowania, ażeby psy przyprowadzone w ten sposób do ogrodów, nie zostały w 

                                                 

198 Rozporządzenie Ober-Policmajstra m. Warszawy, „Warszawska Gazeta Policyjna” 1889, nr 102, s. 12. 
199 J. Walton, dz. cyt., s. 226. 
200 Władza Policyjna ogłosiła…, „Kurier Warszawski” 1841, nr 216, s. 1030. 
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czasie spaceru spuszczone swobodnie”201. Jeszcze w tym samym roku decyzja ta została 

powtórzona w osobnym rozporządzeniu dotyczącym ogrodu Krasińskich: psy wraz z 

żebrakami, pijakami, ulicznikami, osobami ubranymi nieprzyzwoicie i nieczysto, „izraelitami 

w odzieży długiej kroju wzbronionego”, dziećmi urządzającymi zbyt krzykliwe zabawy oraz 

ludźmi z noszami, tłumokami, ciężarami i koszami znalazły się na liście elementów 

zakłócających porządek w ogrodzie, które należało usunąć202. Z kolei do sklepów 

sprzedających mięso i inne artykuły spożywcze zakazano wpuszczania psów przede 

wszystkim ze względów higienicznych. Tendencja do ograniczania dostępu psów do miejskiej 

przestrzeni publicznej przyjmowała czasami skrajne postaci. Wojciech Szukiewicz na łamach 

„Nowin” w 1904 roku pisał: „ściśle biorąc, w tak wielkim i cywilizowanym mieście, jak 

Warszawa, psów wcale być nie powinno, bo to tylko źródło niebezpieczeństw i ofiar w 

ludziach”203. W tej wypowiedzi szczególnie wyraźnie widać jeszcze inną tendencję  do 

myślenia o przestrzeni miasta jako o przestrzeni, która powinna być bezpieczna. W mieście 

nie tylko człowiek nie powinien być „kaleczony”, „szarpany” czy „kąsany” przez psy, ale 

również nie powinien przez nie „nabawiać się silnego przestrachu”, zwłaszcza kobiety i dzieci 

– jak pisano w kolejnych rozporządzeniach policyjnych. Wspominany dziennikarz „Nowin”, 

który narzekał, że warszawiacy nie stosują się do przepisu o kagańcach, domagał się 

przestrzegania ich po to, żeby letnią porą rodzice mogli bez obawy „wysyłać na przechadzkę 

dzieci”204.  

Ograniczanie dostępu psów do przestrzeni publicznej Warszawy wiązało się także ze 

zwiększaniem roli ich właścicieli. Już samo wprowadzenie podatku od posiadania psów i 

blaszanego znaku, obowiązku kagańcowego czy obroży z nazwiskiem i adresem właściciela 

wymagało od niego większego zaangażowania się w opiekę nad pupilem. To przywiązywanie 

właściciela do psa, ale też psa do właściciela odbywało się na kilka sposobów, w różnych 

płaszczyznach. Podatek sprawiał, że właściciel zaczynał łączyć psa z określoną wartością 

pieniężną, a warto przy tym pamiętać, że utrzymanie psa w Warszawie w drugiej połowie 

XIX wieku mogło kosztować niewiele lub prawie nic. Jednocześnie w coraz większym 

stopniu stosunek ludzi do psów kształtowały emocje, i to w coraz szerszych kręgach. Do 

zacieśnianie tych relacji dochodziło również w przestrzeni. Duet właścicielpies obok 

                                                 

201 W rozkazie Warszawskiego Ober-Policmajstra do policji Wykonawczej za N 4 zamieszczono, „Warszawska 
Gazeta Policyjna” 1880, nr 7, s. 2. 
202 W dzisiejszym rozkazie p. oberpolicmajstra m. Warszawy…, „Kurier Warszawski” 1880, nr 102, s. 3. 
203 W. Szukiewicz, dz. cyt. 
204 Psy, dzięki uprzejmości…, dz. cyt.  
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samotnie poruszających się czworonogów zdobywał sobie stałe miejsce w krajobrazie 

warszawskiej ulicy. Funkcjonować mógł na różnych zasadach: mógł to być nadzór 

właściciela nad psem bez używania jakichś szczególnych narzędzi, związanie dosłowne – za 

pomocą smyczy lub symboliczne – poprzez noszoną przez psa obrożę z nazwiskiem i adresem 

właściciela. Nie dość tego, w związku z ograniczaniem dostępu psów do przestrzeni 

publicznej i właśnie przywiązywaniem do właściciela podstawowym i właściwym miejscem 

przebywania psa w mieście – tak jak to zauważył m.in. Philip Howell205 – zaczynał być dom 

właściciela zamiast ulicy czy podwórza. Wreszcie, ułatwienie identyfikacji psa z właścicielem 

umożliwiło realizację w pewnym stopniu tego, czego żądali Julian Heppen i Stanisław 

Rewieński: obarczenia właściciela odpowiedzialnością za zachowanie psa w przestrzeni 

publicznej. Do rozporządzenia z 1889 roku, które wprowadziło odpowiedzialność sądową 

właścicieli za niestosowanie się do przepisów, to pies przede wszystkim ponosił 

konsekwencje tego, że właściciel nie wyposażył go w odpowiednie atrybuty legalności. To on 

był łapany, wywożony do rakarza, gdzie albo przechowywano go przez kilka dni i 

sprzedawano, albo uśmiercano – właściciel był karany (finansowo) tylko wtedy, gdy 

postanowił wykupić psa od rakarza, ale robić tego nie musiał. Wszystkie te zmiany 

powodowały, że pies w coraz mniejszym stopniu był samodzielnym aktorem życia miasta. 

Zdaniem Philipa Howella taką interpretację zmian dotyczących obecności psów w 

modernizującym się dziewiętnastowiecznym mieście europejskim, którą on określa mianem 

dyscyplinującej, należy uzupełnić  jeśli nie podać w wątpliwości – historią o tym, jak 

przestrzeń takiego miasta otwierała się na psy i ich właścicieli, jak psy stawały się częścią tej 

nowoczesności. Tę pozytywną interpretację buduje na przykładzie wiktoriańskiego i 

edwardiańskiego Londynu, przeciwstawiając sobie dwa urządzenia: kaganiec i smycz. 

Kaganiec jest tu narzędziem represji, bezpośrednio, fizycznie dyscyplinującym zwierzę, 

smycz zaś „liberalną alternatywą”, poddającą kontroli przede wszystkim właścicieli, 

sprzyjającą kształtowaniu wśród nich odpowiedzialności za pupili, włączającą psy w 

przestrzeń publiczną. Tak Howell rekonstruuje stanowisko tych Brytyjczyków z końca XIX 

wieku, którzy uczestniczyli w debatach o warunkach, na jakich psy mogę być obecne w 

mieście. Można by się zastanawiać, w jakim stopniu taka interpretacja i takie 

przeciwstawienie kagańca i smyczy  które równie dobrze można by widzieć jako przejście 

od Foucaultowskiej kaźni do dyscypliny, mimo że Howell bardzo chce zerwać z tą tradycją  

                                                 

205 P. Howell, dz. cyt., s. 226. 
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są uzasadnione i w kontekście brytyjskim, i jako stwierdzenia dotyczące całej ówczesnej 

Europy. Tu muszę poprzestać na stwierdzeniu, że w warszawskich dyskusjach dotyczących 

miejsca psa w przestrzeni miasta tendencji takich raczej odnaleźć się nie da: kaganiec, 

owszem, był postrzegany jako narzędzie tortur i zniewolenia, ale smycz w najlepszym razie 

jedynie jako „sposób usunięcia jak na teraz […] przepisu policyjnego [dotyczącego 

kagańców]”206. Ale Howell wspomina również o innym aspekcie tego zapraszania psów i ich 

właścicieli do nowoczesnego miasta: o przekształcaniu przestrzeni publicznej zgodnie z 

potrzebami czworonogów. Skupia się na działalności Metropolitan Drinking Fountain and 

Cattle Trough Association, które od połowy lat 60. XIX wieku zajmowało się zakładaniem 

poideł dla psów w parkach i przy drogach. W Warszawie z inicjatywą taką wystąpiło się w 

latach 90. XIX wieku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i tu raczej – ostrożnie – należy 

szukać tendencji wskazanych przez Howella. Pomysł też dosyć szybko przeszedł z fazy apeli 

(pierwsza połowa lat 90.) do fazy realizacji (druga połowa lat 90.). Od początku miał poparcie 

władz miasta, czasem nawet finansowe. W 1896 roku sprawą zainteresował się działający 

przy warszawskim TOZ-ie Komitet Damski, który w związku z wystawą higieniczną poprosił 

budowniczych o przedstawienie projektów poideł dla psów. Zamiast budowania fontann 

zdecydowano się wmurowywać kamienne pojemniki pod kranami do polewania ulic 

znajdującymi się w ścianach domów. W 1899 roku donoszono, że takich poideł było w 

Warszawie pięć, dziesięć lat później było ich już zaś pięćdziesiąt. Pomysłodawcy konieczność 

zaprowadzenia takich urządzeń tłumaczyli skanalizowaniem miasta (kanalizację Warszawy 

ukończono właściwie do 1900 roku): dopóki były rynsztoki i kałuże, w nich psy mogły 

zaspokajać, wprawdzie wodą zanieczyszczoną, pragnienie. Można się zastanawiać, czy poidła 

nie są przede wszystkim wynalazkiem miasta skanalizowanego również dlatego, że dopiero w 

takich warunkach mógł upowszechnić się pogląd, zgodnie z którym zarówno ludzie, jak i 

zwierzęta powinni pić czystą i świeżą wodę. Na tym poziomie analizy nie ma wątpliwości, że 

za pomocą poideł przestrzeń skanalizowanej Warszawy była dostosowywana do potrzeb 

psów. Obraz ten trzeba jednak zniuansować, uważnie przyglądając się intencjom 

pomysłodawców, a te – jak się wydaje – między początkiem lat 90. XIX wieku a pierwszą 

dekadą XX wieku uległy zmianie. Nie przez przypadek członkinie Komitetu Damskiego 

warszawskiego TOZ-u zainteresowały się poidłami w związku z wystawą higieniczną, na 

której prezentowały urządzenia pomagające zachować warunki higieniczne w stosunku do 

                                                 

206 C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 3, s. 4. 
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zwierząt „wpływające bezpośrednio na zdrowie człowieka i na jego dobrobyt”207. Początkowo 

poidła traktowane były jako narzędzie walki ze wścieklizną208 (z powodu niezaspokojonego 

pragnienia pies może się wściec; taką funkcję poidłom przypisywał Prus), a przynajmniej 

sposób na uchronienie przechodniów przed atakami ze strony psów, „stanowczo 

niebezpiecznych dla [nich], bo często rozdrażnionych li tylko brakiem wody”209. Dlatego też 

w Warszawie poidła budowano z myślą  jeśli nie przede wszystkim, to także  o psach 

bezdomnych (zdaniem Howella w Londynie poidła były tak umieszczane, aby mogły z nich 

korzystać głównie psy posiadające właścicieli, czyli „szanowani psi obywatele”). Dopiero z 

czasem w warszawskiej dyskusji o budowaniu poideł ważnym argumentem stały się potrzeby 

i cierpienia psa: pisano o „poczuciach humanitarnych” (których – jak ubolewano – część 

warszawskiej publiczności była pozbawiona, ponieważ traktowała poidła jak popielniczki210), 

„nieszczęśliwych zwierzętach, biegających ulicami, na próżno szukających, gdzie by mogły 

ugasić pragnienie”, „najstraszniejszych mąkach” i „cierpieniach, jakie powoduje 

pragnienie”211. Pewne pomysły rozwiązań dostosowujących nowy sposób funkcjonowania 

Warszawy wynikający z modernizacji infrastruktury do potrzeb psów pojawiły się również po 

uruchomieniu tramwajów elektrycznych. Jak donoszono na łamach „Przyjaciela Zwierząt”: 

„W pierwszych miesiącach uruchomienia tramwajów elektrycznych w Warszawie 

przejeżdżano, jak wskazują dane, zaczerpnięte w naszym Tow. op. n. zw., po 30 psów 

tygodniowo!”212. Tej „formalnej epidemii przejeżdżania, przeważnie na śmierć, psów”213 

przeciwdziałali przede wszystkim opiekunowie cyrkułowi z TOZ-u (uważano, że 

przynajmniej część z wypadków to wina właścicieli psów, zaczęto więc pociągać ich do 

odpowiedzialności), ale też na zebraniu towarzystwa w 1909 roku jeden z członków, p. A. 

Funk, zaproponował, żeby „zaprowadzić przy tramwajach sikawki, celem odstraszania psów, 

które w tak znacznej liczbie są przejeżdżane”214. Tym jednak razem zamiast dostosowywać 

przestrzeń miasta do psów postanowiono dostosować psy i ich właścicieli do istniejących 

warunków i nauczyć ich w tych warunkach funkcjonować. 

                                                 

207 Wystawa Komitetu Damskiego, „Przyjaciel Zwierząt” 1896, nr 7, s. 2. 
208 Zob. np. Od Zarządu warszawskiego Tow. Opieki nad Zwierzętami, „Przyjaciel Zwierząt” 1893, nr 10, s. 12. 
209 Poidła dla psów, „Kurier Warszawski” 1908, nr 207, s. 3.  
210 Zob. Poidła uliczne dla psów w Warszawie, „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 6, s. 9091; Przed kilku laty…, 
„Kurier Warszawski” 1909, nr 143, dod. por., s. 2; Poidła dla psów, „Kurier Warszawski” 1908, nr 207, s. 3.  
211 Poidła uliczne dla psów w Warszawie, „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 6, s. 9091; Opieka nad zwierzętami 
c.d., „Warszawska Gazeta Policyjna” 1897, nr 137, s. 2. 
212 Przejeżdżanie psów, „Przyjaciel Zwierząt” 1908, nr 12, s. 188. 
213 M. Malcz, Głosy członków, „Przyjaciel Zwierząt” 1908, nr 5, s. 73. 
214 Protokół posiedzenia Zarządu Warszawskiego Towarzystwa opieki nad zwierzętami z d. 2/15 października 
1909 r., „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 12, s. 189.  
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Nie ma jednak wątpliwości, że tendencja do myślenia o psach w kategoriach ich 

potrzeb i odczuć oraz do szukania rozwiązań pozwalających jednocześnie sprostać wymogom 

nowoczesnego miasta i jak najmniej szkodzić psom była widoczna i nad Wisłą, a jej 

najbardziej wyrazistym przykładem była dyskusja wokół kagańców i innych środków 

regulujących obecność psów w przestrzeni publicznej. Choć ograniczała się do określonego, 

niezbyt licznego środowiska opiekunów i przyjaciół zwierząt, była nie mniej ważna niż 

ograniczanie dostępu psów do przestrzeni publicznej miasta i zwiększanie roli właściciela; 

miała realny wpływ na decyzje władzy i w jakimś stopniu kształtowała rzeczywistość. 

Działania i dyskusje dotyczące sposobu funkcjonowania psów w modernizującej się 

Warszawie były więc rozpięte między tymi dwoma biegunami. Najlepiej to napięcie oddaje 

wypowiedź cytowanego już Wojciecha Szukiewicza, który w jednym i tym samym zdaniu 

pisał o smutnym i pożałowania godnym losie psów i o tym, że psy „to tylko źródło 

niebezpieczeństwa i ofiar w ludziach”; zaraz też dodawał, że psy to plaga, ale też niewinne 

stworzenia: „[…] plagę też znosić musimy i musimy usiłować niewinne te stworzenia chronić 

od niezasłużonego cierpienia, na jakie obecnie większość psów jest niestety narażona”215. 

                                                 

215 W. Szukiewicz, Popierajmy!, „Ziarno” 1904, nr 12, s. 229. 
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ROZDZIAŁ TRZECI: 

KLATKI, BUDKI, KRZAKI 

W obydwu poprzednich rozdziałach podział natura/kultura nie odgrywał ważnej roli: 

nie był potrzebny jako narzędzie porządkowania, analizowania i interpretowania 

rzeczywistości historycznej, a w wypowiedziach ówczesnych warszawiaków jakoś 

zaangażowanych i w sprawę rzeźni miejskich, i w reformowanie sposobu przebywania psów 

w przestrzeni publicznej miasta pojawiał się wyjątkowo. Wydaje się, że w obu przypadkach 

można mówić albo o zwierzętach całkowicie zagarniętych przez kulturę, albo – posługując się 

terminem wprowadzonym przez Donnę Haraway – o naturokulturze216. Ustalenie, które z tych 

określeń lepiej opisuje doświadczenie warszawiaków w XIX wieku w stosunku do tych 

dwóch gatunków zwierząt, wymaga osobnych badań. W przypadku ptaków i ich obecności w 

mieście, a interesować będą mnie tu przede wszystkim ptaki żyjące na wolności, podział 

natura/kultura w źródłach odgrywa ważną rolę. W związku z tym, ale również w związku ze 

specyfiką funkcjonowania ptaków wolno żyjących, które z łatwością przekraczają wszelkie 

granice, w tym granice miasta, i ja będę musiała się poza nie udać.  

 3.1. MOŻLIWE PYTANIA BADAWCZE 

Badanie obecności w przestrzeni miasta ptaków wolno żyjących wymaga 

wypracowania innego podejścia niż w przypadku zwierząt rzeźnych czy psów. Pytanie 

odpowiadające tym otwierającym dwa poprzednie rozdziały: gdzie ptaki wolno żyjące 

pojawiały się w przestrzeni Warszawy końca XIX wieku i początku wieku XX, nie jest 

zupełnie poza zasięgiem badaczy, ale baza źródłowa jest bardzo skromna. O ptakach żyjących 

dalej od człowieka niż psy czy zwierzęta rzeźne pisano niewiele. Były one chyba jeszcze 

bardziej przezroczystym elementem krajobrazu miejskiego i trzeba było szczególnie 

nastawionego obserwatora, żeby je zauważyć i opisać. W związku z tym w rozdziale trzecim 

w większym stopniu niż w poprzednich muszę się ograniczyć do relacji publikowanych w 

„Przyjacielu Zwierząt”. To one przede wszystkim umożliwiają szukanie odpowiedzi na tak 

postawione pytanie. Pozwalają ustalić, że w latach 80. XIX wieku w Łazienkach można było 

spotkać wrony217, że dekadę później przed pałacem Zawiszów przy ulicy Bielańskiej i w 

                                                 

216 D. Haraway, When species meet, LondonMinneapolis 2008. 
217 Polowanie na wrony, „Kurier Warszawski” 1887, nr 135, s. 3–4; B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier 
Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
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Ogrodzie Saskim przy ulicy hr. Kotzebue regularnie obradowały wróble218, a w okolicach 

Krakowskiego Przedmieście i na Powiślu grasował pewien jastrząb szukający strawy wśród 

hodowanych w tej dzielnicy gołębi219. Ponieważ możliwości kontrolowania w mieście, ale też 

i poza nim, obecności ptaków wolno żyjących były – i są – znikome, tak pisana historia 

byłaby poświęcona przede wszystkim ptakom i ich zwyczajom, w mniejszym zaś stopniu 

człowiekowi. Problem w tym, że ze względu na niedostatek źródeł raczej byłaby to kronika 

pojedynczych wydarzeń. Trudno bowiem na podstawie takich punktów na mapie miasta 

budować jakąkolwiek interpretację i narrację dotyczącą ptasich praktyk. Aby móc szukać 

jakichś zależności i na tej podstawie formułować wnioski dotyczące obecności lub 

nieobecności ptaków w danych przestrzeniach, przyczyn tego czy skutków, potrzebny byłby 

bardziej rozbudowany obraz. Powinnam więc zacząć od innych pytań. Wprawdzie obecności 

w mieście ptaków wolno żyjących nie da się kontrolować, ale za to można im uniemożliwiać 

osiedlanie się czy przebywanie w niektórych miejscach. Pytania otwierające mogłyby zatem 

brzmieć: gdzie ptaki wolno żyjące w przestrzeni ówczesnej Warszawy nie mogły się 

pojawiać, gdzie były tępione, skąd przepędzane i dlaczego. Niestety i tym razem źródła nie 

dostarczają zbyt wielu przykładów, czy to dlatego że nie odnotowywano takich przypadków, 

czy to dlatego że nie tak często się to zdarzało. Mnie udało się znaleźć tylko jeden taki 

przykład, ale ponieważ jest bardzo wymowny i ciekawy interpretacyjnie, od niego właśnie 

zacznę. Poza tym w związku z taką, a nie inną bazą źródłową oraz charakterem obecności 

ptaków wolno żyjących w mieście w rozdziale tym będę musiała odejść od triady 

wykorzystanej w dwóch poprzednich: przestrzeń – przedstawiciele wybranego gatunku 

zwierząt – ludzie, i skupić się na praktykach w mniejszym stopniu związanych z przestrzenią 

czy też praktykach, w których przestrzeń odgrywała mniejszą rolę. Pytanie organizujące 

pierwszy podrozdział będzie więc brzmiało: w jaki sposób warszawiacy na co dzień stykali 

się z ptakami wolno żyjącymi. W odtwarzaniu tych praktyk, które czasami miały charakter 

interakcji, będę uzależniona od tego, co zauważyli i odnotowali autorzy publikujący w 

„Przyjacielu Zwierząt”, dobór będzie więc to specyficzny, dający jednak pewne wyobrażenie 

o stosunku warszawiaków do ptaków wolno żyjących, ich obecności w mieście i samej tej 

przestrzeni. 

                                                 

218 Kilka drzew podwórza…, „Przyjaciel Zwierząt” 1890, nr 1, s. 10; Uprzywilejowanym miejscem zlotu…, 
„Przyjaciel Zwierząt” 1897, nr 12, s. 11.  
219 Na kościele św. Krzyża…, „Przyjaciel Zwierząt” 1895, nr 1, s. 11; Skrzydlaty rabuś, „Przyjaciel Zwierząt” 
1897, nr 12, s. 11. 
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3.2. „PTAKI LUBIĘ ALBO W KLATKACH, ALBO NA PÓŁMISKU” 

Tępiono wrony, w parku Łazienkowskim i na terenie Parku Promenada za rogatkami 

belwederskimi. W 1887 roku w „Kurierze Codziennym” Bolesław Prus donosił, że 

„amatorowie zabijają ich po 30 do 40 dziennie”220, a w „Kurierze Warszawskim” dodawano, 

że „gdy w Pomarańczarni urządzono zakład cukierniczy i restauracyjny właściciele wyrobili 

sobie prawo urządzać polowania na wrony”221. Tę konieczność – bo w takich kategoriach o 

tym pisano – tłumaczono tym, że wrony nadmiernie rozmnożyły się w Łazienkach i że 

zanieczyszczają powietrze222, ale przede wszystkim wydawanymi przez nie dźwiękami i 

hałasem przez nie robionym. Nie była to kwestia indywidualnych upodobań, lecz przekonanie 

podzielane społecznie. „Kogóż z warszawiaków odwiedzających park Łazienkowski nie razi 

przykre krakanie całej gromady wron […]?”223 – pytał dziennikarz „Kuriera Warszawskiego”. 

Krakanie miało niepokoić przechodniów, sprawiać, że „urocze” Łazienki przestawały takie 

być, a nawet prowadzić do tego, że „osoby bardziej nerwowe powstrzym[ywały] się od 

spaceru w parku”224. Tak o tej niechęci przynajmniej niektórych warszawiaków w sposób 

prześmiewczy i przerysowany pisał Prus: 

Krzyczą one [wrony] wciąż, krzyczą tak głośno jak trąby jerychońskiej i duszę bawiących 

się gości napełniają czarnymi myślami. Idziesz do strzelnicy – krzyk wrony przypomina 

ci nieszczęsne wypadki z bronią. Jesz mizerię – stado wron kracze nad tobą, jak gdybyś 

już był nieboszczykiem. Siadasz w łódkę – krążą nad twoją głową jak nad głową topielca. 

Ściskasz jakąś „białą dłoń i patrzysz w „błękitne oczy”, a wrony przypominają ci, że i 

miłość należy do tych rzeczy, o których śpiewa poeta: Miłe złego początki, lecz – koniec 

– żałosny...225 

Na podstawie tych fragmentów można na pewno stwierdzić, że w przestrzeni zabawy i 

rozrywki krakanie było dla pewnej części warszawiaków dźwiękiem nieprzyjemnym, 

wywołującym jednoznacznie negatywne skojarzenia. To oznaczałoby zaś, że krakanie nie 

mieściło się w ówczesnym wyobrażeniu pewnych grup społecznych o fonosferze rozrywki i 

wytchnienia (np. w Ogrodzie Saskim utrzymywano wówczas łabędzie, kaczki indyjskie i 

żurawie226). Prus zdawał się sugerować, że zgodnie z oczekiwaniami publiczności przestrzeń 

taką powinny raczej wypełniać dźwięki orkiestry muzycznej. Pisał: „[…] złowrogie okrzyki 

                                                 

220 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
221 Polowanie na wrony, „Kurier Warszawski” 1887, nr 135, s. 4. 
222 M…ski, Polowanie na wrony, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 8, s. 56. 
223 Tamże. 
224 M…ski, Polowanie na wrony, dz. cyt.; Polowanie na wrony, dz. cyt. 
225 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
226 Na żywność dla ptactwa..., „Przyjaciel Zwierząt” 1891, nr 6, s. 10. 
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[wron] nadaremnie sili się zagłuszyć orkiestra p. Sonnenfelda”227. Niewykluczone jednak, że 

krakanie było przykre dla warszawiaków również w innych przestrzeniach i sytuacjach. 

Warto zauważyć, że nie tylko odgłosy wydane przez wrony traktowano wówczas z niechęcią. 

Karol Erg. – co należy podkreślić: obrońca ptaków – w artykule, w którym namawiał do 

zakładania karmników, radził, by umieścić je „w podwórzu w głębi, najbardziej oddalonym 

jego kącie, by głośny świergot ptactwa nie przeszkadzał […] podczas pracy”, wróble nazywał 

krzykaczami, a całość kończył apelem: „Wtedy to [na wiosnę] ich [wróbli] krzyk niech was 

nie przeraża, nie żalcie się, że wróble świergotem napełniają powietrze, kto wie?... Może w 

ich mowie to hymn dziękczynny...”228.  

Zgoła inny był stosunek warszawiaków do odgłosów wydawanych przez gołębie, 

czyżyki, kosy, szpaki, szczygły, zięby, skowronki czy słowiki. Śpiew tych ptaków – bo 

takiego określenia używano – bardzo się podobał i ptaki te chętnie kupowano i trzymano w 

domach w klatkach. Jak pisał w 1901 roku publicysta „Ziarna”: „[…] w Warszawie nie ma 

dziś prawie mieszkania bez klatki, w wielu spotkamy parę, a nawet kilka klatek”229. Zdaniem 

opiekuna cyrkułowego warszawskiego TOZ-u nomen omen, Szpacka, te „ogrody 

zoologiczne” urządzały w mieszkaniach przede wszystkim osoby zamożniejsze230, ale w 

innym numerze „Przyjaciela Zwierząt” podawano, że tego typu „miłośników” ptactwa należy 

raczej szukać w klasie uboższej231. Mimo kolejnych wprowadzanych zakazów łowienia 

ptaków śpiewających – a po raz pierwszy taki zakaz wprowadzono w 1871 roku232 – 

zainteresowanie kupujących nie malało i nie malał też w związku z tym rynek zbytu. 

Dostarczaniem ptaków na sprzedaż zajmowali się przede wszystkim chłopcy z okolic 

podmiejskich, ale czasami też dorośli, np. murarze w okresie jesiennym i zimowym, gdy w 

inny sposób nie mogli zarobkować233. Ptaki chwytano przede wszystkim poza granicami 

miasta (na Wilczej i Saskiej Kępie, w Wierzbnie, na cmentarzu żydowskim), rzadziej w 

parkach miejskich (np. w parku Aleksandryjskim)234. Sprzedaż odbywała się na ulicy, na 

                                                 

227 Tamże. 
228 Karol Erg., Pamiętajmy o ptaszkach!, „Przyjaciel Zwierząt” 1897, nr 11, s. 56. 
229 Cyt. za: W niewoli, „Przyjaciel Zwierząt” 1901, nr 12, s. 140. 
230 [List do redakcji opiekuna cyrkułowego Szpacka], „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 6, s. 9394.  
231 A.C., Ludzie i ptaki, „Przyjaciel Zwierząt” 1905, nr 8, s. 2. 
232 Opieka nad zwierzętami (ciąg dalszy), „Warszawska Gazeta Policyjna” 1897, nr 125, s. 2. W 1893 roku 
gubernator warszawski powtórzył przepisy z 1871 roku, wydając rozporządzenie okólnikowe, zob. Opieka nad 
zwierzętami (ciąg dalszy), „Warszawska Gazeta Policyjna” 1897, nr 139, s. 3. 
233 O ile nam wiadomo…, „Przyjaciel Zwierząt” 1887, nr 6, s. 10; O.C.XI, Tępienie ptaków, „Przyjaciel 
Zwierząt” 1903, nr 1, s. 13.  
234 Zob. np. O.C.XI, Tępienie ptaków, dz. cyt.; Wiadomości z Towarzystw Opieki nad Zwierzętami. Warszawa, 
„Przyjaciel Zwierząt” 1906, nr 1, s. 1819  



77 
 

targach i w sklepach; w zależności od okresu ptaki śpiewające można było kupić na: 

Zapiecku, Piwnej, Gołębiej, za Żelazną Bramą, na placu Witkowskiego i na Kercelaku235. 

Gdyby trzymanie ptaków śpiewających w domach rozważać osobno, poza przedstawionym 

powyżej kontekstem, łatwo można by poprzestać na interpretacji, zgodnie z którą praktyka ta 

była przejawem tęsknoty warszawiaków za światem przyrody, jeśli tylko uznać, że ptaki tak 

właśnie były traktowane. W kontekście polowania na wrony warto jednak zastanowić się 

również nad inną interpretacją. Być może tak jak wrony tępiono – co zauważył Prus – ze 

względów estetycznych236, tak też ze względów estetycznych ptaki śpiewające trzymano w 

klatkach. Takie ptaki byłyby zatem obiektem kontemplacji estetycznej, rodzajem rozrywki, a 

to, że mogły przypominać o świecie przyrody, nie miałoby żadnego znaczenia.  

O takim właśnie stosunku do ptaków wolno żyjących świadczyłaby również moda 

kapeluszowa, która zawitała do Warszawy w latach 80. XIX wieku i dosyć długo się 

utrzymywała (pisano o niej i na początku XX wieku). Chodziło o ozdabianie nakryć głowy, 

ale też sukien „wypchanymi ptakami począwszy od nietoperzy, a skończywszy na 

kolibrach”237 czy – jak pisano gdzie indziej – zasuszonym drobnym ptactwem238 (jako ozdoby 

służyły też pióra i skrzydła ptaków). Autor kroniki miesięcznej publikowanej w „Przyjacielu 

Zwierząt” donosił, że „tę ozdobę ornitologiczną nosi […] bogata pani na co dzień, nosi 

straganiarka we święta”239.  

Polowanie na wrony w parku Łazienkowskim każe zwrócić uwagę na jeszcze inny 

możliwy aspekt stosunku ówczesnych mieszkańców Warszawy do ptaków wolno żyjących. I 

Prus, i cytowany publicysta „Kuriera Warszawskiego” twierdzili, że zabijane w parku 

Łazienkowskim wrony trafiają do konsumpcji. Prus podsumowywał tę sprawę jednym 

zdaniem: „Dyskretna fama głosi, że śmiertelne szczątki terenów łazienkowskich dostają się 

kucharzom i pod zaklęciem ich sztuki przybierają formę pasztetów…”240, zaś dziennikarz 

„Kuriera Warszawskiego” rozwodził się: 

                                                 

235 Zob. np. „Handel ptakami…, „Przyjaciel Zwierząt” 1891, nr 9, s. 11; [List do redakcji członka honorowego 
M. Malcza], „Przyjaciel Zwierząt” 1909, nr 4, s. 5657; O ile nam wiadomo…, dz. cyt. 
236 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
237 C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 10, s. 4. 
238 Czynności Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, „Przyjaciel Zwierząt” 1886, nr 2, s. 9. 
239 C.R., Kronika miesięczna, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 10, s. 4. 
240 B. Prus, Kronik tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
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Ktoś ze służby parku Łazienkowskiego zapewniał nas, iż zabite wrony chętnie są 

nabywane przez kilku restauratorów warszawskich, którzy urządzają z nich buliony stałe 

i sosy mięsne. Jeden z nich nawet podaje wrony na pieczyste zamiast kuropatw241. 

I choć najbezpieczniej byłoby obydwie uwagi potraktować jako anegdotę, rodzaj legendy 

miejskiej, może odpowiednik dwudziestowiecznej legendy o przyrządzaniu w restauracjach 

azjatyckich kurczaka w cieście z gołębi, warto przyjrzeć się tym przypuszczeniom bliżej. 

Ponieważ trudno stwierdzić, czy rzeczywiście warszawiacy kosztowali w restauracjach 

wrony, niekoniecznie o tym wiedząc, ważniejsze będzie tu dla mnie to, jak o tym pisali 

wspomniani publicyści. Ciekawy w tym kontekście jest ciąg dalszy artykułu z „Kuriera 

Warszawskiego”: 

Taka mistyfikacja kulinarna udaje się dzięki odpowiedniemu przyrządzeniu przez 

uzdolnionego kuchmistrza. Wszakże słynny stanisławowski kucharz Tremeau 

przyrządzał pieczenie sarnie z baraniny bez możności poznania różnicy242. 

Wynikałoby z niego, że dziennikarz „Kuriera Warszawskiego” nie widział różnicy 

między zastępowaniem sarniny baraniną a podawaniem wron zamiast kuropatw. Choć 

podstawa wnioskowania to krucha, można postawić hipotezę, że wrony znajdowały się 

wówczas w granicach tego, co jadalne. Jakąś wskazówką może być również to, że pod koniec 

XIX wieku na wsi mazowieckiej wrony, ale też wróble, uchodziły za przysmak, o czym pisze 

w swoich wspomnieniach Wincenty Jastrzębski: 

Cztery młode wrony zostały oczyszczone, ułożone w glinianym garnczku i zasypane 

jałowcowymi jagodami. W czwartek pieczono je w tłuszczu i przyprawach, w którym 

zdaje się przeważał jałowiec. Ojciec ze swym gościem zajadali się ze smakiem i zapijali 

okowitą. Nikt w rodzinie, prócz ojca, nie brał tego specjału do ust. […] Wróble 

upieczone, rumiane, chrupiące były podobne do włoskich orzechów. Obżartuchy, 

zachęcając jeden drugiego, brali dwoma palcami taki orzech za sterczące nóżki, wkładali 

od razu do ust i zjadali z kostkami243. 

Dlaczego jednak informacja o takim wykorzystywaniu wron miałaby funkcjonować poza 

oficjalnym obiegiem, jak wynika to z użytych w obydwu artykułach sformułowań: „dyskretna 

fama głosi”, „ktoś ze służby parku Łazienkowskiego zapewniał”? I dlaczego Prus swoją 

wzmiankę na ten temat kończył uwagą: „Biedni amatorowie pasztetów…”244? Sugerując się 

współczesnymi standardami, odpowiedzi na te pytania należałoby szukać w normach 

                                                 

241 Polowanie na wrony, „Kurier Warszawski” 1887, nr 135, s. 4. 
242 Tamże.  
243 W. Jastrzębski, Wspomnienia 18851919, Warszawa 1966. 
244 B. Prus, Kronik tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
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higienicznych czy normach ustanawiających tabu żywieniowe. Odpowiedzi tych można 

jednak szukać również w ramach przedstawionej powyżej hipotezy. Może informacja ta 

funkcjonowała poza oficjalnym obiegiem, ponieważ wrony były tańszym zamiennikiem i być 

może tak jak gołębie ustrzelone podczas tir aux pigeons245, popularnego wówczas w 

Warszawie strzelania do gołębi w locie, były posiłkiem przede wszystkim ludności uboższej. 

Uwaga Prusa byłaby zatem albo ubolewaniem nad losem oszukanego klienta, albo kpiną ze 

smakoszy. 

Warto wreszcie wspomnieć o zupełnie innej praktyce niż te, o których do tej pory była 

mowa: o karmieniu ptaków wolno żyjących. Z artykułów publikowanych w „Przyjacielu 

Zwierząt” i „Kurierze Codziennym” wynika, że głównie zajmowali się tym ludzie starsi. W 

Ogrodzie Saskim ziarno i okruchy chleba rzucali wróblom wiekowi urzędnicy, w ogrodzie 

Krasińskich gołębiami gnieżdżącymi się w dzwonnicy kościoła św. Anny opiekowała się 

pewna staruszka, a w Alejach Ujazdowskich i ogrodzie botanicznym zajmował się tą 

działalnością pan M., emeryt, pojawiający się codziennie wśród wróbli w czapce sukiennej i z 

woreczkiem pełnym ziarna246. Z kolei „na skwerze, na Krakowskim Przedmieściu, przy 

kościele pokarmelickim obficie chleb syp[ali] żebracy, obdarzeni wielokrotnie zamiast 

gotówki – kromką chleba…”247. Ptaki dokarmiano też na parapetach, niektórzy konstruowali 

specjalne karmniki. Ptaki – jak pisano w „Przyjacielu Zwierząt” – i znały swoich właścicieli, i 

wiedziały, gdzie ich szukać. Była to zatem nie tylko praktyka, ale też interakcja. „Niska, 

zgarbiona postać [pani W., 70-letniej staruszki] i [jej] torba dywanowa pełna zawsze ziarna 

była dobrze znana warszawianom i… wróblom”248.  

W większości tych praktyk uderza to, w jak dużym stopniu w ówczesnej Warszawie 

zazębiały się światy ludzi i ptaków wolno żyjących, w jak dużym stopniu ptaki wolno żyjące 

mimo wszystko pozostawały w orbicie działań człowieka, jak bliskie były to światy. 

                                                 

245 O tym, że gołębie ustrzelone podczas tir aux pigeons kupowała przede wszystkim ludność uboższa, pisał 
autor artykułu opublikowanego w „Świecie”: „[…] sport strzelania do gołębia wywołuje obfitszą hodowlę tych 
ptaków i rzuca na targ setki ich po niskiej cenie – więc uboższe «mięsożernie» nie mają powodu się skarżyć. 
Można dodać, iż warszawskie koło sportowe pokaźną część trofeów odsyła bezpłatnie do szpitali…” (Redivivus, 
Otwarcie placu do strzelania gołębi w Warszawie, „Świat” 1908, nr 23, s. 18). W „Przyjacielu Zwierząt” 
donoszono zaś, że gołębie te kupowano również na pasztety: „Nie stając w obronie tego sportu, zaznaczamy 
jednak, że zabawa ta ma miejsce we wszystkich krajach i że zabite gołębie ochotnie są kupowane (jak to ma 
miejsce i u nas) przez zajmujących się wyrobem pasztetów”, przypis redakcji „Przyjaciela Zwierząt” do listu 
nadesłanego przez czytelnika, „Przyjaciel Zwierząt” 1887, nr 8, s. 10. 
246 Przyjaciele i wrogowie, dz. cyt.; Prawie każdej zimy…, „Przyjaciel Zwierząt” 1893, nr 1, s. 10; Śnieg, 
pokrywający bruki…, „Kurier Codzienny” 1896, nr 4, s. 2. 
247 Opiekunowie ptaków rozwinęli swoją działalność, „Kurier Codzienny” 1895, nr 9, s. 2. 
248 Corocznym zwyczajem…, „Przyjaciel Zwierząt” 1897, nr 1, s. 11. 
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Warszawiacy ze swobodą rozporządzali obecnymi w mieście ptakami wolno żyjącymi, 

zagarniali je dla siebie i podporządkowywali własnym potrzebom. Jednocześnie nie wydaje 

się, by w tych praktykach traktowali ptaki jako przedstawicieli świata przyrody, by miało to 

dla nich jakiekolwiek znaczenie. Być może postawa, którą w opowiadaniu Jaskółki, 

drukowanym w „Przyjacielu Zwierząt”, prezentuje główny bohater, prawdziwy warszawiak, 

nie była tylko narzędziem służącym dydaktyce, ale też w jakimś stopniu odpowiadała 

rzeczywistości. Mówi on: 

Przyznam się szczerze, że ja, jako prawdziwy warszawiak, nie jestem wcale rozmiłowany 

w naturze; nie rozumiem zachwytów nad jakimiś tam pejzażami lub nad życiem zwierząt. 

Ptaki lubię albo w klatkach, albo na półmisku, stworzenia te są zresztą nieprzyjemne, 

dowodem czego Ogród Saski, gdzie na ławce nie można usiąść bez obawy o czystość 

swego kapelusza249. 

3.3. STAN WYJĄTKOWY: PROTOEKOLODZY 

Na opisane powyżej praktyki autorzy publikujący w „Przyjacielu Zwierząt” zwracali 

uwagę, ponieważ uważali, że niektóre z nich godne są pochwalenia, inne zaś wymagają 

nagany. Krytykę – zwłaszcza w ramach dyskusji o łapaniu i trzymaniu w klatkach ptaków 

śpiewających, modzie kapeluszowej i polowaniu na wrony – zdominował jeden typ 

argumentów, wprowadzających do dyskusji o obecnych wówczas w Warszawie ptakach 

wolno żyjących przywołany we wstępie do tego rozdziału podział na naturę i kulturę, a także 

– zgodnie z zapowiedzią – zmuszających do wyjścia poza granice miasta. Tego rodzaju 

argumenty pojawiały się zresztą nie tylko w „Przyjacielu Zwierząt”.  

Po pierwsze wskazywano, że w wyniku takich praktyk niektóre gatunki ptaków mogą 

wyginąć. Przeciwnicy mody kapeluszowej alarmowali:  

Jeśli niedorzeczna ta moda miałaby istotnie potrwać jeszcze lat parę i ogarnąć wszystkie 

miasta za przykładem Paryża, w takim razie jaskółkę będziemy mogli niedługo oglądać 

jedynie w gabinetach ornitologicznych250. 

Jednocześnie też donosili, że np. „w przeważnej części Stanów Zjednoczonych ptaki w 

ozdobnym upierzeniu już wytępione zostały”251. Po drugie podkreślano, że ptaki śpiewające i 

wrony, ale też wróble, żywią się owadami, i w związku z tym zwracano uwagę na ich rolę w 

świecie przyrody i znaczenie dla człowieka. Ten ciąg zależności przedstawiał się następująco: 

                                                 

249 Z.L.S., Jaskółki, „Przyjaciel Zwierząt” 1890, nr 1, s. 6. 
250 Dziwaczna moda zimowa…, „Przyjaciel Zwierząt” 1889, nr 9, s. 11. 
251 Mr., Barbarzyństwo mody, „Przyjaciel Zwierząt” 1910, nr 1, s. 7. 
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ptaki owadożerne żywiły się szkodnikami, chroniły więc przed nimi lasy, pola i ogrody, a tym 

z kolei przyczyniały się do zwiększenia plonów i zysków m.in. rolników252. Twierdzono, że 

nawet jeśli niektóre z tych gatunków oprócz owadów zjadają też ziarno czy owoce, i tak 

więcej przynoszą korzyści, niż wyrządzają szkód253. Ci, którzy z takimi argumentami 

występowali, byli przekonani, że nastały czasy wyjątkowe. Na początku XX wieku Bohdan 

Dyakowski, autor wielu prac o ptakach, pisał: „Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach 

ilość ptaków zmniejszyła się u nas w sposób bardzo wyraźny”254. Dekadę później dla autora 

artykułu Ochrona ptaków i budowniczowie opublikowanego w „Przeglądzie Technicznym” 

był to fakt niepodlegający dyskusji. Moc tych argumentów wzmacniała dodatkowo wizja 

nadciągającej, a czasami już dokonującej się, katastrofy, wywołanej zerwaniem w wyniku 

działalności człowieka przywołanego ciągu zależności. Przy okazji polowania na wrony w 

parku Łazienkowskim Prus w drugiej połowie lat 80. XIX wieku wieszczył: „I może wybić 

godzina, że w parku Łazienkowskim krzyk wrony stanie się taką osobliwością, jak metaliczny 

rubel, ale za to na drzewach zamiast liści będziemy podziwiać… robaki…”255. Zdaniem Jana 

Barszczewskiego tak się też stało; w 1899 roku pisał: „Razem z wronami wytępiono inne 

ptaki i oto robactwo tak się rozmnożyło, że drzewa świeciły nagimi konarami”256. 

Wspomniany publicysta „Przeglądu Technicznego” donosił zaś o pladze komarów257, a 

jeszcze czarniejsze wizje przedstawiał Dyakowski:  

Gdyby nie [ptaki owadożerne], owady rozmnożyłyby się tak licznie, że nie mielibyśmy 

ani zboża w polu, ani warzyw i owoców w ogrodach. […] Rozmnożywszy się 

nadmiernie, owady mogłyby nawet doszczętnie zniszczyć całą roślinność w danej 

miejscowości […]258. 

Te dwa argumenty i kilka wypowiedzi naznaczone są określonym spojrzeniem na świat 

przyrody i jego mechanizmy oraz na zależności między nim a światem człowieka, a więc 

także między miastem a rzeczywistością zewnętrzną wobec niego. W Warszawie przełomu 

XIX i XX wieku perspektywa ta wprowadzała nowy sposób myślenia o obecności w mieście 

                                                 

252 Czasami wywody na temat pożyteczności ptaków owadożernych opatrywano dokładnymi wyliczeniami, ile 
wynoszą straty spowodowane ich brakiem w sadzie czy na polu, zob. np. W kwestii mody barbarzyńskiej, 
„Przyjaciel Zwierząt” 1906, nr 1, s. 11. 
253 B. Dyakowski, Jak urządzać gniazda i opiekować się ptakami, Warszawa 1901, s. 6. Broszura ta została 
wydana w Bibliotece dla Młodzieży, ale kilka razy była przedrukowywano w „Przyjacielu Zwierząt” (zob. np. 
„Przyjaciel Zwierząt” 1905, nr 4, s. 41 i nr 5, s. 5354; „Przyjaciel Zwierząt” 1907, nr 2, s. 2529 i nr 3 s. 
4145). 
254 Tamże, s. 1213. 
255 B. Prus, Kronik tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
256 J. Barszczewski, Czy tępić wrony?, „Przyjaciel Zwierząt” 1899, nr 1, s. 6. 
257 Wawel, Ochrona ptaków i budowniczowie, „Przegląd Techniczny” 1912, nr 7, s. 86. 
258 B. Dyakowski, dz. cyt., s. 12. 
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ptaków wolno żyjących, ich roli i stosunku do nich jego mieszkańców. Z tego powodu 

postaram się ją uporządkować i poddać wstępnej analizie. 

Z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, że w przywoływanych wypowiedziach i 

argumentach przyroda stanowi pewną całość, rządzącą się własnymi, niezależnymi od 

człowieka prawami, które – zdaniem cytowanych autorów – należało przynajmniej w części 

respektować. Dostrzegano bowiem zależności między nieraz odległymi elementami tego 

świata i jego zdolność do samoregulacji – jednym z takich mechanizmów samoregulacyjnych 

miało być właśnie zjadanie owadów przez ptaki. By jeszcze raz zacytować Prusa: „Nie 

poprawiajmy […] praw natury, która za pomocą krzykliwych wron utrzymuje w karbach 

wielce mnożne i żarłoczne robactwo”259. Zaufanie do mechanizmów samoregulacyjnych było 

jednak ograniczone. Zauważano i doceniano te, które służyły człowiekowi – świat przyrody 

podporządkowywano bowiem ludzkim potrzebom i z tego punktu widzenia dzielono go na to, 

co pożyteczne, i na to, co szkodliwe (pod tym względem nie była to wizja daleka od tej, która 

wyłaniała się z opisanych w poprzednim podrozdziale praktyk). Niektóre mechanizmy 

samoregulacyjne były jednak szczególnie ważne, ponieważ nie widziano wówczas innej 

możliwości rozwiązania niektórych problemów. Dyakowski, pisząc o ptakach owadożernych, 

stwierdzał: „Walkę [z owadami] prowadzić mogą z prawdziwie dobrym skutkiem jedynie 

ptaki: żadne inne zwierzęta, żadne największe nawet wysiłki ludzkie, nie zdołają wytępić tyle 

owadów, co one”260. W związku z tym należało ptakom pożytecznym nie tylko nie szkodzić, 

lecz również im pomagać, chroniąc np. przed drapieżnikami: „koty i ptaki drapieżne straszyć i 

odpędzać, a najlepiej zastrzelić od razu, jeżeli zauważymy, że zbyt często podkradają się do 

gniazda”261. Szkodniki262 należało tępić bezwzględnie i nikt nie miał nic przeciwko, żeby to 

na nie właśnie polować czy żeby ich pióra wykorzystywać do ozdoby damskich kapeluszy.  

Z drugiej strony widać, że zależności dostrzegano nie tylko w obrębie świata 

przyrody, ale również pomiędzy nim a światem ludzi. Pisano o tych zależnościach zarówno 

wtedy, gdy zwracano uwagę na pozytywne mechanizmy, jak i wtedy, gdy podkreślano zgubne 

                                                 

259 B. Prus, Kronik tygodniowa, „Kurier Codzienny” 1887, nr 147, s. 1. 
260 Tamże, s. 2.  
261 Tamże s. 1011. 
262 Na liście ptaków, które „przeciwdziałały kulturalnej pracy człowieka” – jak pisano – znajdowały się wówczas 
m.in. orły, „pierwszorzędne szkodniki”, „zawsze […] groźne i godne prześladowania”, zob. M. Brzeziński, Nasi 
wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, Warszawa 1890, s. 4. Co do niektórych zaś gatunków nie było pewności, 
czy bardziej pomagają, czy bardziej szkodzą – tak było w przypadku sów, wron i wróbli (być może wybory 
estetyczne warszawiaków jakoś wiązały się z tym, że ptaki te uważano m.in. za szkodliwe). Ich pożyteczności 
lub nie dowodzono najczęściej, badając „zawartość żołądków świeżo zabitych ptaków”, zob. Ptaki pożyteczne i 
szkodliwe, „Przyjaciel Zwierząt” 1905, nr 2, s. 1. 
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skutki działalności człowieka. Obserwacje dotyczące tych ostatnich nie ograniczały się zaś do 

polowania na wrony, mody kapeluszowej i trzymania w klatkach ptaków śpiewających. 

Interesowano się również tym, i to nie tylko na łamach „Przyjaciela Zwierząt”, jaki wpływ na 

świat przyrody mają takie procesy jak industrializacja czy urbanizacja263. Z tym myśleniem w 

skali makro wiązała się coraz powszechniejsza świadomość, że zasoby świata przyrody nie są 

niewyczerpane: oprócz wspomnianych jaskółek rychłe wyginięcie wróżono żubrom, łosiom, 

bobrom i bardziej egzotycznym zwierzętom takim jak żyrafy, słonie czy foki264. Analizując 

przyczyny zmniejszania się liczby ptaków, szczególną uwagę zwracano na procesy 

urbanizacji i zagospodarowywania lasów. Dyakowski pisał: 

Dziś miasta się rozrastają, zajmują coraz więcej przestrzeni, a i wewnątrz zabudowują się 

coraz gęściej. I po wsiach nie inaczej się dzieje: lasy ulegają wykarczowaniu, a za to 

przybywa coraz więcej pól. Tam, gdzie dziesiątki, a nawet setki różnych ptaków osiedlały 

się wygodnie w starym lesie, dziś na polu, co najmniej przepiórki i skowronki mogą słać 

swe niewyszukane gniazda265. 

Na zgubne skutki gospodarki leśnej w tym kontekście zwracano uwagę również na łamach 

„Przyjaciela Zwierząt”: 

Współczesna gospodarka leśna stopniowo, ale bezwzględnie prowadzi ptactwo do 

zagłady: leśne poręby, uprzątanie chrustu, wycinanie zarośli i gałęzi dolnych, wszystko to 

pozbawia ptaki możności gnieżdżenia się266.  

Z kolei szczegółowej analizy wpływu przemian w strukturze tkanki miejskiej na życie ptaków 

dokonał cytowany autor artykuły opublikowanego w „Przeglądzie Technicznych”: 

Kanalizacje i wodociągi przeprowadzone są pod ziemią. W starych miastach dostarczały 

ptactwu wystające piętra i okapy dachowe oraz źle utrzymane budowle znakomitych 

warunków zagnieżdżania. Wylewanie ścieków wraz z ich nieczystościami na otwarte 

przestrzenie, dawało im pożywienie a szczególniej jaskółkom dostarczało bogatego 

materiału budowlanego dla gniazd. Wszystko to w nowożytnych siedliskach ludzkich 

odpadło i skutkiem tego utrudniły się znacznie warunki życia dla ptaków267. 

                                                 

263 Hannu Salmi pisał, że zarówno w Europie Zachodniej, jak i w krajach skandynawskich dosyć szybko 
zwrócono uwagę na zgubne skutki industrializacji na środowisko naturalne, zob. tegoż, Europa XIX wieku. 
Historia kulturowa, tłum. A. Szurek, Kraków 2010, s. 17. 
264 W drugiej połowie lat 90. XIX wieku zaczęło się pojawiać w „Przyjacielu Zwierząt” dosyć dużo takich 
doniesień, zob. np. Zwierzęta znikające [o hipopotamach], „Przyjaciel Zwierząt” 1895, nr 10, s. 78; 
Wiadomości bieżące [o żubrach], „Przyjaciel Zwierząt” 1895, nr 11, s. 11; Żyrafy wymierają, „Przyjaciel 
Zwierząt” 1904, nr 3, s. 68. 
265 B. Dyakowski, dz. cyt., s. 12. 
266 A. Kudelski, Zwierzęta a cywilizacja, „Przyjaciel Zwierząt” 1906, nr 1, s. 4.  
267 Wawel, dz. cyt., s. 86. 
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Zarówno zwracanie uwagi na mechanizmy samoregulacyjne w świecie przyrody, jak i 

dostrzeganie zależności między nim a działalnością człowieka można potraktować jako 

zalążek nowoczesnej myśli ekologicznej. Gdyby bowiem przywołany powyżej ciąg 

zależności związany z ptakami owadożernymi odpowiednio uzupełnić, można by w nim 

znaleźć ślady jednego z rozpoznań, które zdaniem Stanisława Zięby przygotowały grunt pod 

rozwój kształtującej się w XIX wieku ekologii jako nauki. Zgodnie z tym rozpoznaniem 

„ziemia jest utrzymywana przez człowieka, a człowiek przez ziemię”, dlatego że: „śmierć 

zwierząt służy powiększaniu próchnicy, której istnienie przyczynia się do ekspansji roślin; 

rośliny stanowią pokarm dla zwierząt, którymi żywi się człowiek; jego ciało ulega 

rozkładowi, co wzmacnia siły natury”268. W tym przypadku wprawdzie ważniejsze były 

działania niż obieg materii, ale mechanizm myślenia pozostawał ten sam. 

3.4. SENTYMENTALNI MIESZCZANIE, BUDKI I KRZAKI 

Koncepcje protoekologiczne spod znaku „Przyjaciela Zwierząt” wprowadzały w 

sposób myślenia o obecności ptaków w mieście dwie ważne zmiany. Jedna z nich wiązała się 

z wydobyciem związku między obecnymi w mieście ptakami wolno żyjącymi a przyrodą. W 

„Przyjacielu Zwierząt” dokonywano tego – niekoniecznie świadomie – nie tylko poprzez 

ciągłe powtarzanie informacji o roli ptaków w świecie przyrody. W naznaczonych 

antyurbanizmem opowiadaniach i artykułach, w których podkreślano zbawienny wpływ 

kontaktów z przyrodą na kondycję fizyczną oraz moralną mieszkańców miasta i w których 

kontakty te stawały się „warunkiem zdrowia i szczęścia” ludzkiego, a czasem pozwalały 

nawet stać się w pełni człowiekiem – w tego typu wizjach obecne w mieście ptaki wolno 

żyjące stawały się figurą przyrody i tęsknoty za nią. Wspominanemu prawdziwemu 

warszawiakowi jaskółki przypominały o „naturze, którą tak mało znał […], o życiu na łonie 

natury, wśród lasów dyszących aromatyczną żywicą, starych sosen i świerków […]”269. Inny 

autor pisał zaś, że ptaki są jednym z nielicznych sposobów na kontakt z przyrodą w mieście, 

co więcej sposobem poniekąd dostosowanym do trybu życia jego mieszkańców: 

W gorączkowej pogoni za szczęściem, zajęciem i majątkiem, w olbrzymiej pracy z jednej 

strony, w straszliwej żądzy używania obecnej chwili z drugiej, mało bardzo znajdujemy 

                                                 

268 S. Zięba, Historia myśli ekologicznej, Lublin 2008, s. 198. 
269 Z.L.S., Jaskółki, dz. cyt., s. 6. 
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czasu […] do zaprzyjaźnienia się i obcowania z przyrodą. Ptaki więc nas otaczające 

stanowią właściwie prawie jedyny węzeł, prowadzący nas do matki przyrody […]270. 

Wraz ze ściślejszym łączeniem obecnych w mieście ptaków wolno żyjących ze 

światem przyrody być może dokonywały się również zmiany w ocenie estetycznej dźwięków 

wydawanych przez niektóre ptaki. Jeden z autorów „Przyjaciela Zwierząt”, wypomniawszy 

elegantkom, że podczas poobiedniego spaceru przeszkadza im „radosne” – jak sam napisał – 

krakanie, wyznawał:  

Co do mnie, piszącego te słowa, wyznaję szczerze, iż z przyjemnością przysłuchuję się 

tym krakaniom na różne tony, czuć w nich bowiem radość rozpoczynającej się wiosny po 

długiej naszej zimie – czuć w nich życie nowe […]271. 

Druga zmiana łączyła się bezpośrednio z pierwszą. Uznanie, że miejskie ptaki wolno 

żyjące są ściśle związane z przyrodą, w której spełniają pewne funkcje, a szerzej: że przyroda 

to pewna całość, częściowo od człowieka niezależna i rządząca się własnymi prawami, 

pociągało za sobą wyjęcie ptaków miejskich spod absolutnej władzy mieszkańców miasta i 

przyznanie ptakom pewnej autonomii w jego granicach272. Nie chodziło jednak o zupełne 

oddzielenie tych dwóch światów, lecz o przedefiniowanie tej relacji. Zmianę tę może 

symbolizować przejście od trzymania ptaków w klatkach do zawieszania na budynkach i 

drzewach specjalnie dla nich przygotowanych budek.  

Sztuczne gniazda, bo tak je wówczas nazywano, najprawdopodobniej były 

wynalazkiem XIX wieku, a na pewno dopiero wtedy pojawiły się na ziemiach polskich. W 

1888 roku w Warszawie pojęcie o skrzynkach dla ptaków  by użyć jeszcze innego 

funkcjonującego wówczas określenia  było chyba niewielkie, ponieważ propozycję 

Antoniego Piaseckiego, by budować je z blachy, zarząd warszawskiego TOZ-u musiał 

weryfikować z ustaleniami genewskiego towarzystwa273. Wydaje się, że na dobre 

popularyzacja budek dla ptaków na ziemiach polskich rozpoczęła się dopiero w wieku XX. W 

1901 roku wydano cytowaną już broszurę Dyakowskiego, w części poświęconą temu właśnie 

zagadnieniu, w której autor pisał: 
                                                 

270 Ga. War., Ptaki w wielkim mieście, „Przyjaciel Zwierząt” 1891, nr 10, s. 11. 
271 Krukarnie, „Przyjaciel Zwierząt” 1889, nr 2, s. 9. 
272 Można się zastanawiać, czy zmiana ta nie była znacznie rozleglejsza i czy nie dotyczyła stosunku do 
przyrody w mieście w ogóle. Być może bowiem przez uznanie, że miasto stanowi element pewnej większej 
całości, pewnego ekosystemu, zaczęto różnicować je strukturalnie: nie było ono już monolitem stworzonym i 
zarządzanym przez człowieka, a hybrydą składają się zarówno z elementów od niego zależnych, jak i 
niezależnych. 

273 Z zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, „Przyjaciel Zwierząt” 1888, nr 4, s. 11.  
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Za granicą […] miłośnicy i przyjaciele ptaków wpadli na pomysł urządzenia jakby 

sztucznych dziupli, zawieszając na młodych i cienkich drzewach niewielkie skrzynki z 

okrągłymi otworami. […] U nas zwyczaj ten jest bardzo mało rozpowszechniony274. 

Cztery lata później w artykule dla „Przyjaciela Zwierząt” jego doniesienia mogły 

napawać miłośników ptaków większym optymizmem: 

Zawieszanie skrzynek dla ptaków, chociaż powoli, zaczyna jednak coraz bardziej 

rozpowszechniać się u nas. Na poparcie tego zdania przytoczę przykład Zakopanego, 

gdzie przed kilku laty nie było ani jednego domku dla ptaków, a gdzie obecnie skrzynki 

takie znajdują się tu i ówdzie275. 

W przywoływanej broszurze znaleźć można było szczegółową instrukcję, jak taką 

skrzynkę skonstruować, a także wytyczne dotyczące tego, jak dopasować jej kształt i 

wymiary do potrzeb poszczególnych gatunków ptaków. W Warszawie w 1904 roku można 

było modele takich sztucznych gniazd obejrzeć w Księgarni Polskiej przy ulicy Wareckiej276. 

Budki dla ptaków były więc wyrazem nowego sposobu myślenia o obecności w mieście 

ptaków wolno żyjących, ale były też dowodem na industrializację i urbanizację albo lęki z nią 

związane. W zamyśle tych, którzy pomysł ten popularyzowali, miał to być sposób na 

przeciwdziałanie zgubnym skutkom tego typu działalności ludzkiej: zmniejszaniu się liczby 

ptaków i zakłócaniu funkcjonowania świata przyrody. 

Budki nie były jedynym rozwiązaniem. Alternatywą było niewycinanie drzew 

dziuplastych, poprawianie dziupli już istniejących, sadzenie drzew i krzaków oraz 

utrzymywanie gęstych zarośli i żywopłotów zamiast płotów. Chodziło zatem o wprowadzenie 

do miast zieleni nie tylko miłej dla człowieka, ale też dającej schronienie ptakom. Z taką 

właśnie propozycją wychodził autor przywoływanego już artykuły Ochrona ptaków i 

budowniczowie: 

Przy projektowaniu nowych sieci ulic do niedawna kładziono główny nacisk na 

zakładanie parków i zielonych przestrzeni; zwróćmy na to uwagę, że w tych 

okolicznościach ptactwo nie zatrzyma się zbyt długo; […] Obok kosztownych do 

założenia i utrzymania kwietników, zasadzajmy tuż przy dróżkach i placach zabaw 

dziecięcych gęste zarośla, krzaki cierniowe, różane krzewy itp. i  d a j m y  i m  r o s n ą ć  

d z i k o 277. 

                                                 

274 B. Dyakowski, dz. cyt., s. 17.  
275 Tenże, Urządzanie gniazd dla ptaków i opieka nad nimi w lecie, „Przyjaciel Zwierząt” 1905, nr 5, s. 54. 
276 Z innych Pism, „Przyjaciel Zwierząt” 1904, nr 3, s. 9. 
277 Wawel, dz. cyt. 
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I choć utrzymywanie tego typu zieleni w mieście i zakładanie dla ptaków budek nie 

były propozycjami wykluczającymi się (u Dyakowskiego się uzupełniały), wyznaczały one 

dwa różne kierunki rozwoju miasta czy właściwie: rozwoju relacji między światem człowieka 

a światem przyrody w przestrzeni miasta. Prześledzenie tych relacji wymagałoby jednak 

osobnej analizy. 
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