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Wspomnienie wizyty u Lennarta  

i jego dziewczynek 

oraz 

odpowiedzi na pytania, dlaczego pszczo!y "#dl#, 
jakie s# sposoby na u"#dlenia i czy ochronna odzie" 

pszczelarska jest potrzebna

Zawsze mi!o jest odwiedzi" Lennarta Kuylenstiern#. 
On te$ hoduje pszczo!y i%mieszka na tej samej ulicy co 
ja, tylko kawa!ek dalej. Kiedy by!am u%niego ostatnio, 
kosi! traw# w%ogrodzie, jak zawsze elegancko ubrany: 

w%marynarce, koszuli z%krawatem i%lnianych spodniach. Prawdziwy 
d$entelmen. Lennart w%samej koszuli to tak nieprawdopodobny wi-
dok jak Lennart w%dresie, d$insach czy krótkich spodenkach. Albo 
w% kombinezonie pszczelarskim. Kapelusz pszczelarski to szczyt 
jego mo$liwo&ci, je&li chodzi o%odzie$ ochronn'.

Teraz mia! na sobie kapelusz z%opuszczon' siatk'.
– Nie zbli$aj si# do uli – zawo!a!. – Moje dziewczynki s' dzi& 

wybitnie nie w%humorze.
W!a&nie wykona! przegl'd uli, usun'! kilka mateczników, a%po-

tem zacz'! ha!asowa" kosiark'. Pszczo!y zrobi!y si# naprawd# 
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nabzdyczone i%lata!y wokó! niego z!owrogo. Ale Lennart nic sobie 
z%tego nie robi!, tylko kosi! dalej. Przecie$ robota sama si# nie zrobi.

Swoje trzy ule dosta! od sióstr dominikanek z%Rögle pod Lun-
dem. Chcia!y spróbowa" swoich si! w%pszczelarstwie, ale po kilku 
latach si# podda!y. Lennart pomalowa! pszczele domki na miodo-
wy kolor, a%ich naro$niki na bia!o i%opatrzy! je tabliczkami z%nazwa-
mi: BIFROST, VISINGSBORG, DROTTNINGHOLM.

Bifrost? W%mitologii nordyckiej by! to most !'cz'cy ziemi# z%nie-
bem i%prowadz'cy do Asgardu, gdzie mieszkali bogowie. Visings-
borg – podwójny ul z%dwoma wej&ciami – swoj' nazw# bierze od 
zamku rodu Brahe na wyspie Visingsö, a%nazwy Drottningholm 
chyba nikomu w%Szwecji nie trzeba t!umaczy"*. Wokó! uli od wcze-

* Drottningholm – rezydencja rodziny królewskiej, wpisana na list# 
&wia towego dziedzictwa UNESCO. Wszystkie trzy szwedzkie nazwy uli s' 
oparte na dowcipie j#zykowym, ich pierwsze cz!ony s' zwi'zane z%pszcze-
larstwem: ett bi – pszczo!a, en vise – pszczela matka, en drottning – królowa – 
przyp. t!um.

Lennart Kuylenstierna i%jego pi#kne ule.
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snej wiosny do pó(nej jesieni kwitnie to, co lubi' pszczo!y: wierzba 
iwa, rannik zimowy, krokus, cebulica, janowiec, drzewa owocowe, 
malina, lawenda, oregano, tymianek, koper w!oski, ogórecznik le-
karski, aksamitka, budleja, s!onecznik, zawilec i%bluszcz. Niewiele 
pszczó! w%Lundzie ma tak dobrze jak te u%Lennarta.

Kiedy wy!'czy! kosiark#, usiedli&my w% altanie, $eby porozma-
wia" na pszczele tematy. Ale gdy tylko podniós! siatk#, nadlecia!a 
pszczo!a i%u$'dli!a go prosto w%czo!o.

– Ullo-Stino, to nie by!o za m'dre z%twojej strony – westchn'!.
I%mia! racj#. Pszczo!a po u$'dleniu traci $'d!o razem z%worecz-

kiem jadowym i%umiera. )egnaj, Ullo-Stino. Trzyma!am mu luster-
ko, $eby móg! wyj'" $'d!o. Pó(niej przyniós! cebul#, przekroi! j' 
szwajcarskim scyzorykiem, który zawsze mia! przy sobie, jak przy-
sta!o na d$entelmena, i%przetar! ni' opuchlizn#.

– Cebula najlepiej pomaga na u$'dlenie – wyja&ni!.
Pó(niej wskaza! na ule, wokó! których m!ode pszczo!y z%g!o&-

nym bzyczeniem "wiczy!y umiej#tno&ci latania, a%ich skrzyd!a l&ni-
!y w%s!o*cu.

– Spójrz na moje dziewczynki, czy$ nie s' cudowne? – zapyta!.
Lennart kocha swoje pszczo!y. Jedno u$'dlenie w%t# czy w%t# ni-

czego nie zmienia.

Dlaczego i kogo "#dl# pszczo!y?
Ju$ staro$ytni Rzymianie u$ywali surowej cebuli do z!agodzenia 
bólu po u$'dleniu przez pszczo!#. Do &rodków zalecanych na prze-
strzeni dziejów nale$' ponadto posiekana pietruszka, miód, ciep!e 
krowie odchody rozcie*czone z%octem, rozgniecione li&cie paster-
naku, prze$uta malwa, mleko ludzkie ubite z%bia!kiem jajka i%wod' 
ró$an', tyto*, pasta do z#bów, mokra glina, w!asny mocz, mocz 
ma!ego ch!opca, wapno palone, olej skorpionowy i%bry!ki lodu.

Kto pracuje z%pszczo!ami przez jaki& czas, zauwa$a, $e niektó-
rych ludzi pszczo!y nigdy nie $'dl', a% inni nie mog' si# nawet  
zbli$y" do ula, nie wywo!uj'c ataku rozw&cieczonych owadów.  
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Nie pomaga nawet spokojne, ostro$ne poruszanie si#, jedna z%pod-
stawowych zasad, które musi sobie przyswoi" ka$dy pszczelarz.

Mo$e chodzi o%zapach? Ju$ Arystoteles twierdzi!, $e pszczo!y ro-
bi' si# agresywne nie tylko od nieprzyjemnych zapachów, ale i%od 
pachnide!. Zdaniem rzymskiego pisarza Kolumeli do uli nie powi-
nien zbli$a" si# kto&, kto jest pod wp!ywem alkoholu, jad! czosnek 
albo si# nie my!. Ani ten, kto niedawno odby! stosunek p!ciowy. 
Czarna lista wed!ug Pliniusza wygl'da!a podobnie, doda! jednak, 
$e pszczo!y nie znosz' miesi'czkuj'cych kobiet.

Studia anatomiczne ró$nych cz#&ci z!o$onego aparatu jadowego pszczo!y 
robotnicy. Robert E. Snodgrass !e Anatomy of the Honey Bee (Anatomia pszczo!y 
miodnej). O%samym $'dle P. Gullander i%J. O. Hagström w%+,,- roku napisali tak: 
„jest spiczaste, grubsze u%góry ni$ u%do!u, na ko*cu niejako rozdzielone i%puste 
w%&rodku na ca!ej d!ugo&ci, dzi#ki czemu mo$e nim p!yn'" jadowita ciecz”.
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Wzmianki o%stosunkach p!ciowych i%menstruuj'cych kobietach 
brzmi' osobliwie. Staro$ytni Rzymianie nie nale$eli do morali-
stów, a%ludzie zapewne pachnieli intensywniej, szczególnie w%nie-
których momentach, zanim dezodoranty i% codzienne prysznice 
sta!y si# oczywisto&ci'. Zw!aszcza w% odczuciu pszczó!, których 
zmys! powonienia jest sto razy czulszy ni$ u%cz!owieka.

Moralistami byli za to uczeni chrze&cija*scy teologowie, którzy 
pisali o%pszczelarstwie jaki& tysi'c lat pó(niej. Dobrze znali dzie!a 
staro$ytnych autorów i%najwyra(niej polegali na nich bardziej ni$ 
na w!asnych obserwacjach. Byli te$ pobo$ni i% dostrzegali wol# 
Bo$' we wszystkim, nawet w%u$'dleniu pszczo!y. Traktowali je bo-
wiem jak pogro$enie palcem przez Boga, gdy cz!owiek zszed! na 
z!' drog#. „Je&li chcesz by" w%!asce u%pszczó!, tak by ci# nie u$'dli-
!y, musisz unika" rzeczy, które s' im niemi!e. Nie mo$esz by" nie-
obyczajny i%nieczysty, albowiem nie znosz' one brudu i%spro&no&ci, 

Drzeworyt z%Historii ludów Pó"nocy Olausa Magnusa z%+... roku przedstawiaj'cy, 
jak pszczo!y reaguj' na zbli$aj'cych si# do ula pijanych ludzi o%cuchn'cym 
oddechu, „swoj' najstraszliwsz' zmor#”. Atakuj'! Para na !awce prawdopodobnie 
równie$ mo$e znale(" si# w%niebezpiecze*stwie, bo zdaniem Olausa Magnusa 
pszczo!y nie znosz' te$ tych, którzy uprawiali seks.
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jako $e same s' bardzo obyczajne i%czyste”, pisa! duchowny Char-
les Butler, nazywany ojcem angielskiego pszczelarstwa. Szwedzki 
biskup Olaus Magnus w% Historii ludów Pó"nocy poszed! o% krok  
dalej: 

»% Nigdy nie musz' tak zawzi#cie walczy" z%wrogim intruzem jak wtedy, 
gdy kieruj' $'d!o przeciwko cz!owiekowi, który si# upi! i%ma cuch-
n'cy oddech – swojej najstraszliwszej zmorze – gdy ten zbli$a si# do 
ich siedzib. (...) Z!odzieje, sutenerzy i%kobiety maj'ce krwawienie 
miesi#czne, gdy zbli$aj' si# do uli, wywieraj' wielce niekorzystny 
wp!yw na pszczo!y. To samo dotyczy tych, którzy spó!kuj' i% tych, 
którzy spo$ywaj' potrawy ostre i%o%nieprzyjemnym zapachu, a%tak$e 
wszelkiego rodzaju s!one potrawy.%«

Tymczasem Samuel Linneusz, w%przeciwie*stwie do Olausa Ma-
gnusa, który najwyra(niej przede wszystkim plagiatowa! staro$yt-
nych pisarzy, opiera! si# na w!asnych do&wiadczeniach. Tym, którzy 
weszli w%posiadanie nowej kolonii, radzi! ka$dego wieczoru chu-
cha" przez wylotek tak, by pszczo!y w%ulu pozna!y zapach opieku-
na i%czu!y si# przy nim bezpiecznie. Twierdzi! te$, $e „pszczo!y roz-
poznaj' tego, kto codziennie si# nimi zajmuje, i%wol' go nie $'dli", 
nawet gdyby pali! tyto* i%pi! gorza!k#”.

Prawdopodobnie duchowny sam pali! i%pi! przed wizytami w%pa-
siece. Mo$e to chwiejno&" ruchów nietrze(wego cz!owieka dra$ni 
pszczo!y bardziej ni$ zapach alkoholu? Sama znam pij'cych i%pa-
l'cych pszczelarzy, którzy nie wzbudzaj' w&ciek!o&ci pszczó!, ale 
te$ podczas pracy z%pszczo!ami zachowuj' si# spokojnie.

Linneusz natomiast pisze dalej: „Nowo$e*ców raczej nie toleru-
j', nie pomaga nawet to, $e ich znaj', tak samo rzecz ma si# z%ko-
bietami w%pewnych dniach”. Hm. „Nowo$e*cy” to zapewne eufe-
mistyczne okre&lenie tego, co dzi& nazywamy seksem, przed czym 
ostrzegali ju$ staro$ytni pszczelarze, tak jak przed miesi'czkuj'cy-
mi kobietami. Czy Linneusz i%to stwierdzenie opar! na w!asnej ob-
serwacji? Czy przekaza! po prostu wcze&niejsze przes'dy? Mo$e-
my tylko spekulowa". Albo przeprowadzi" w!asne obserwacje.
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Francuski zoolog Réaumur odrzuci! za to wszystkie dawne teo-
rie dotycz'ce sk!onno&ci pszczó! do $'dlenia. Te o%erotyce i%mie-
si'czce te$ uwa$a! za bzdury.

»% Je&liby wierzy" niektórym autorom, nie powinno si# zbli$a" do 
pszczó!, nie zbadawszy wpierw dog!#bnie swojego sumienia. Prze-
konuj' nas, $e pszczo!y nie znosz' ludzi nieczystych, a%zw!aszcza 
winnych cudzo!óstwa, i%$e nie okazuj' lito&ci z!odziejom. Te cnotli-
we owady kochaj' cnotliwych ludzi i%potra/' odró$ni" ich od tych 
zepsutych. Twierdzono tak$e, $e s' dni, kiedy damy nie mog' si# do 
nich zbli$a". Ale wszystkie te rzekome pszczele awersje to jedynie 
bajki i%zmy&lenia.%«

!"#$ %" !$&'('! (1683–1757) 
by! jednym z% najwybitniejszych naukowców epoki o&wiecenia. 
W&ród jego dzie! znajdziemy obszerny traktat o%historii owadów, 
Mémoires pour servir à l’histoire des insectes (Rozprawy maj'ce s!u-
$y" historii owadów), którego pi'ta cz#&" po&wi#cona jest mi#dzy 
innymi pszczo!om miodnym. Móg! szczegó!owo bada" ich $ycie 
dzi#ki szklanym ulom w!asnego pomys!u.

Fascynacja ludzkimi zapachami w&ród autorów pisz'cych o%pszczo-
!ach stopniowo gas!a dzi#ki temu, $e poprawia!a si# higiena, a%tek-
sty o% pszczelarstwie zacz#li publikowa" przedstawiciele innych 
grup zawodowych, nie tylko teologowie. Ostatni nieco obszerniej-
szy opis znaczenia zapachu znalaz!am w%ksi'$ce Bin och biodling 
(Pszczo!y i%hodowla pszczó!) Åkego Hanssona z%+012 roku:

»% Gdy kto& odczuwa niepokój, zaczyna si# poci", a%zapach potu dra$ni 
pszczo!y. Pszczelarz nie mo$e jednak unikn'" pocenia si#, bo jego 



Najdawniejsza odzie$ ochronna dla pszczelarzy w%Europie by!a rodzajem peleryny 
z%kapturem i%prze&wituj'c' tkanin' lub siatk' zakrywaj'c' twarz. Najcz#&ciej 
u$ywanym elementem stroju by! kapelusz z%siatk'. Dzi& pszczelarze w%Szwecji 
w%wi#kszo&ci hoduj' !agodne pszczo!y rasy Buckfast, ale mimo to zwykle zak!adaj' 
pe!ne kombinezony, w%których wygl'daj' jak astronauci.
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praca w%pasiece cz#sto wymaga wysi!ku. Z%tego wzgl#du przydatnym 
akcesorium jest miska albo wiadro z%wod', w%którym co jaki& czas 
mo$na przep!uka" twarz i%d!onie. Zapach alkoholu równie$ zach#ca 
pszczo!y do ataku, w%zwi'zku z%tym nie powinno si# rozpoczyna" 
pracy z%pszczo!ami tu$ po jego spo$yciu.%«

Je&li wspó!cze&ni autorzy publikacji o%pszczo!ach w%ogóle wspomi-
naj' o%zapachach, poza alkoholem wymieniaj' perfumy i%perfumo-
wane szampony.

Eva Crane, znakomita historyczka pszczó!, opowiada, $e ju$  
w%XV wieku istnia!a specjalna odzie$ ochronna dla pszczelarzy, 
jednak w%tamtym okresie nie trzeba by!o jej wiele. Codzienne ubra-
nia, zarówno m#skie, jak i% damskie, zakrywa!y wi#kszo&" cia!a,  
wystarcza! wi#c kaptur z%siatk' zas!aniaj'c' twarz i%ewentualnie r#-
kawice. Na intryguj'cym szkicu Pietera Bruegla z%1568 roku pszcze-
larze – czy raczej z!odzieje pszczó! – maj' na sobie odzie$ chroni'c' 
ich od stóp do g!ów, a%twarze zakrywaj' wiklinowymi plecionkami.

")& *!&#" (1912–2007) 
by!a Angielk', doktoryzowa!a si# z%/zyki atomowej, ale ostatecz-
nie przerzuci!a si# na badanie pszczó! i%pszczelarstwa. Odwie-
dzi!a oko!o sze&"dziesi#ciu krajów, by zebra" materia! do ksi'$ek 
i%artyku!ów. Jej g!ówne dzie!a to Bees and Beekeeping (Pszczo- 
!y i%pszczelarstwo, +002) oraz !e World History of Beekeeping and 
Honey Hunting (3wiatowa historia pszczelarstwa i%bartnictwa, 
+000). 

»% Cho" uwa$amy u$'dlenie pszczo!y za niewarte wzmianki, chcemy 
z% praktycznych wzgl#dów zaleci" u$ywanie s!omkowego kapelu- 
sza z%tkanin', któr' mo$na w!o$y" pod p!aszcz. Jednak$e zak!adanie 
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uniformu, gdy idzie si# do pszczó!, jest &mieszne i%nikt z%odrobin' 
godno&ci tego robi" nie b#dzie.%«

Ten protekcjonalny cytat pochodzi z% 1909 roku ze Stora biboken 
(Wielkiej ksi#gi pszczó!). W%dzisiejszych czasach uniform – kombi-
nezon pszczelarski – raczej dodaje godno&ci, bo identy/kuje tego, 
kto go nosi, jako prawdziwego pszczelarza.

Peter Vingesköld, hodowca pszczó! z%Gotlandii, nale$y do tych 
szcz#&ciarzy, których pszczo!y prawie nigdy nie $'dl', nawet gdy 
sobie wypije, i%dlatego nie nosi odzie$y ochronnej. Ale kiedy do 
artyku!u w%gazecie potrzebne by!o jego zdj#cie, fotograf zaprote-
stowa!. Przecie$ nie wida", $e Peter jest pszczelarzem, skoro nie ma 
na sobie bia!ego kombinezonu, r#kawic i%kapelusza z%siatk'! Nie 
mia!o znaczenia, $e sta! w&ród uli i%brz#cz'cych pszczó!. W%ko*cu 
zrobiono mu zdj#cie w%zwyk!ym ubraniu, ale w%znacznej odleg!o-
&ci od uli.
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Ten intryguj'cy szkic Pietera Bruegla (starszego) z%lat 42. XVI wieku, 
przedstawiaj'cy trzech m#$czyzn w%pszczelarskich strojach i%jedn' posta" 
w%zwyk!ym ubraniu siedz'c' na drzewie, doczeka! si# ró$nych interpretacji. 
To bez w'tpienia scena alegoryczna, a%nie przedstawienie pszczelarskich 
praktyk. Co w!a&ciwie robi' te trzy podejrzane postacie? Jedna z%teorii mówi, 
$e rysunek nawi'zuje do kon5iktu mi#dzy hiszpa*sk' inkwizycj' 
a%5amandzkim protestantyzmem. By" mo$e przedstawia nikczemnych 
protestantów, którzy kradn' i%niszcz' ule – symbole ko&cio!a katolickiego. 
Bruegel by! zreszt' katolikiem. Ale mo$e wyra$a" co& zupe!nie innego: ukryt' 
krytyk# inkwizycji. 



Patrzcie, roje pszczó!! Ilustracja do Georgików Wergiliusza autorstwa Václava 
Hollara, siedemnastowiecznego czeskiego gra/ka i rysownika.
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