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Małgorzata Krzysztofik: Mentalne granice kultur. Obraz innych nacji (Żydzi, Turcy, 

Tatarzy, mieszkańcy krajów egzotycznych) w krakowskich kalendarzach XVII-

wiecznych. 

 

 

XVII-wieczny Kraków słynął z druku kalendarzy autorstwa profesorów akademickich. 

Tłumaczono je na języki: niemiecki, łaciński, węgierski, rosyjski oraz przedrukowywano w 

innych miastach Europy. Kalendarze były bardzo popularne i niejednokrotnie stanowiły 

jedyną książkę rokrocznie kupowaną i czytaną w dworach szlacheckich, dlatego 

prezentowane w nich poglądy łatwo przenikały do mentalności zbiorowej
1
.  

Wśród wielu tematów poruszanych przez kalendarzystów znajdują się liczne opisy 

innych narodów oraz mieszkańców krajów egzotycznych. Lektura tych opisów jest ciekawym 

przyczynkiem do antropologii kultury, ukazującym mentalne stereotypy i uprzedzenia, a 

zarazem świadectwem doświadczania i rozumienia w XVII wieku rzeczywistości 

postrzeganej jako inna, obca. 

 

Żydzi 
 Autorzy kalendarzy XVII-wiecznych wielokrotnie opisywali naród żydowski, co było 

pochodną mapy etnicznej epoki. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów ludność żydowska, 

zamieszkująca głównie miasta, stanowiła około 3% społeczeństwa
2

. Stosunki polsko-

żydowskie układały się w XVII wieku różnie, nieraz dochodziło do zatargów na tle 

narodowościowym. 

Kalendarzyści wypowiadają się o ludności żydowskiej negatywnie. Przykładowo 

Stanisław Słowakowic często przestrzega czytelnika słowami: „Żydów się chroń” – to stały 

kalendarzowy zwrot, powielany chętnie przez innych autorów
3
. Słowakowic ma do Żydów 

bardzo niechętny stosunek. Analizując sytuację krakowskiego kupiectwa, z trwogą zauważa: 

 
Żydzi górę biorą, a tymczasem niepowetowana tak sławnego miasta [Krakowa – M.K.] zguba 

następuje. Zginęły już cechy kuśnierskie, szmuklerskie, pasamunicze, introligatorskie, bo je 

złość żydowska poniszczyła. Ustąpiły handle kupieckie, bo je chciwość żydowska z rąk 

chrześcijańskich odjęła i wydarła. Żydzi handlują, zyskują, szachrują. Nasi zaś panowie kupcy, 

zdumiawszy się na to, co się z nimi ostało, moventes capita sua, handlującym tylko przed 

swojemi sklepami przypatrują się Żydom. Lud niszczeje, kamienice się walą, podatki się z 

trudnością wybierają, a czemu, bo wszytkie lucra, modosque, vivendi, chytrość żydowska do 

siebie przewabiła
4
.  
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W almanachu na rok 1693 autor dodaje: „Wszytkie handle i niektóre rzemiesła przejęli 

Żydzi i nie masz takiej rzeczy, której by się Żydowi (etiam contra leges et pacta) nie 

godziło”
5
. 

W opinii kalendarzysty Żydzi stanowią naród chytry, zły, podstępny i przewrotny, 

który sprytnie przejął wpływy w handlu, co prowadzi do upadku polskich kupców, a w 

konsekwencji Krakowowi wróży zagładę. W rzeczywistości byli oni świetnymi kupcami, 

umiejącymi zdobyć sobie wysoką pozycję na rynku. Zdaniem Andrzeja Gierowskiego: 

 
Była to ludność bardzo pracowita, zadowalająca się nawet niewielkim zyskiem. W wielu 

miastach, zwłaszcza mniejszych, potrafiła też zapewnić sobie dominujące stanowisko w 

produkcji rzemieślniczej i w handlu. Gminy żydowskie, kahały, prowadziły rozległe operacje 

kredytowe, zwłaszcza z klerem i bogatą szlachtą. (...) Wzrost pozycji ludności żydowskiej w 

miastach zaostrzał wystąpienia przeciwko niej mieszczaństwa chrześcijańskiego, które starało 

się pozbyć konkurenta przez wprowadzenie nowych ograniczeń i zakazów co do produkcji 

rzemieślniczej i handlu
6
. 

 

Jako lekarz Stanisław Słowakowic przestrzega przed zasięganiem u Izraelitów porad 

medycznych, ponieważ rzekomo mają oni zabijać co dziesiątego pacjenta. Nakazuje również 

ostrożność w piciu żydowskich napojów, szkodliwych dla chrześcijan: „Trunki wszytkie 

żydowskie chrześcijanom do używania są bardzo niebezpieczne, które oni radzi nie radzi pić 

muszą, gdyż w niektórych miasteczkach nie obaczysz na szynku piwa, gorzałki albo miodu 

etc. tylko u Żyda”
7
.  

W kalendarzu na rok 1678 autor zapowiada: „Naród żydowski tego roku świątnicom 

Pańskim siła będzie szkodził i panom wielkim na zdradzie będą”
8
, a w roku 1695 pisze: 

„Żydzi rzeczy w kościołach kradzione chciwie skupować będą”
9
. 

Wyłaniający się z almanachów autora obraz narodu izraelskiego jest bardzo 

niepochlebny – to oszuści, chciwcy, mordercy, truciciele, paserzy, zdrajcy, w postępowaniu z 

którymi należy zachować szczególną ostrożność. Szkodzą oni na różne sposoby 

Rzeczypospolitej, wiodąc nasz kraj do upadku. Nawet Bóg brzydzi się Żydami z powodu ich 

fałszu
10

. 

Inne almanachy stulecia o kwestii żydowskiej wypowiadają się w podobnym tonie, np. 

w kalendarzu z roku 1666 autorstwa Tomasza Głazowskiego znajduje się opis zamieszek 

wywołanych podczas procesji: 

 
Roku przeszłego 1665 w niedzielę intra octavam Corporis Christi, wedle postanowienia i 

zwyczaju świętego ojcowie dominikanie z Najświęt. Sakramentem procesyją do kościoła 

Bożego Ciała na Kazimierz przy Krakowie odprawowali. Żydzi krakowscy, przebrawszy się 

po żołniersku w niemieckie kaftany, muszkietów, pik i obuchów sobie napożyczawszy, nie 

tylko ludzi za procesyją Bogu cześć wyrządzających, ale też i dominikanów w przód z 

krzyżem idących z wielką irrewerencyją Przenaświętszego Sakramentu i despektem 

obrządków Kościoła Bożego, pikami potrącali, zatrzymawali, w tym tumulcie niektórzy z 

pospólstwa postrzegszy, że to Żydzi, okrzyknęli ich, zatym oni od bramy Kazimierskiej 

pierzchnęli. (…) Uważcież, że te myszy spiżarniej, zbiorów i sprzętów naszych niszczyciele! 

Te smrodliwe żaby chropawe, w kałuzie niedowiarstwa swego gnijące, Żydzi złośliwi, nie 

mieli żadnej do wojny z Chrystusem i wiernymi Jego, z niebieskich influksów okazyjej
11

. 
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Tomasz Głazowski stosuje słownictwo bardzo dosadne, obraźliwe (myszy, smrodliwe 

żaby). Jego nienawiść wypływa z przekonania, iż Żydzi są nieprzyjaciółmi Kościoła Bożego 

oraz Chrystusa. Bez powodu wszczynają niepotrzebne zamieszki (nie przymusiły ich do tego 

nawet wpływy astralne) i szargają największe świętości Polaków.  

Etiologię wzajemnej niechęci Izraelitów i chrześcijan Mikołaj Żórawski wyjaśnia 

czytelnikowi wpływami astralnymi: 

 
Brzydzi się chrześcijanin Żydem, Żyd chrześcijaninem, obawaj mahometanem. Mahometan 

obiema. Co tego za przyczyna? Żydzi subiacent signo Saturni et Mercuii, dlategoż die Saturni 

sabas swój odprawują, a propter Mercurium handlami i kupiectwem się bawią, w którym są 

mille artifices
12

. 

 

Turcy i Tatarzy 
 

Równie niechętnie kalendarze siedemnastowieczne wypowiadają się na temat Tatarów 

i Turków. Zdaniem Stanisława Słowakowica: „Narody te pogańskie, okrutne i krwie 

chrześcijańskiej zawsze pragnące”
13

 stanowią olbrzymie zagrożenie polityczne i religijne dla 

całej Europy, dlatego autor gorąco pragnie ich zguby. Analizując mapę nieba w 

prognostykarskiej części kalendarzy, ukazuje najlepszy czas astrologiczny do pokonania 

„zjadliwych pogan”: „(…) dlatego gdy tu o nich piszę, czynię to per accidens, in quantum 

Christianitati potrzeba widzieć czas sposobny do wyniszczenia sprośnej sekty 

mahometańskiej”
14

. 

Walka z Turkami oraz Tatarami urasta do rangi boju całego chrześcijańskiego świata 

przeciw zalewowi okrutnego pogaństwa. Zdaniem Słowakowica wymaga on olbrzymiej 

mobilizacji sił oraz powszechnej zgody wśród władców narodów europejskich, bo dopiero 

taka postawa wyjedna pomoc Boga. W kalendarzu na rok 1693 autor przestrzega chrześcijan: 

 
Turcy i Tatarzy. Zazdrość dobrej sławy przywodzi rzeczy do tego, że ten poganin, cuius 

occasum upatrowaliśmy in ortu, zmocniwszy siły swoje, na ukontentowanie zajadliwości 

swojej przeciwko chrześcijaństwu dalszych jeszcze będzie szukał sposobów
15

.  

 

Zatrwożony potęgą nieprzyjacielską kalendarzysta jednakże nie traci nadziei, 

ponieważ wierzy w opiekę Boską, przejawiającą się m.in. w korzystnym dla chrześcijan 

układzie planet, wróżącym zwycięstwo. O losie państw i narodów decyduje w ostateczności 

wszechmocny Stwórca, który w kalendarzach autora jest mścicielem chrześcijańskiej krwi, 

wymierzającym sprawiedliwość okrutnym „niewiernym”. Wiktoria wiedeńska oraz inne 

zwycięskie wojny stanowią widomy dowód Boskiej prowidencji:  

 
Oto już pełnią się prognostyki, oto czas pożądany przychodzi, kiedy Bóg, miserus nad 

jęczącym w okowach pogańskich chrześcijaństwem, wziąwszy w ręce swoję polską szablę, 

niemiecką, włoską szpadę, sam wam jawnie hetmani, sam przywodzi, sam gromi i konfunduje 

tak strasznego (...) nieprzyjaciela; któż się kiedy spodziewał, żeby tak wielka potęga turecka i 

tatarska, która przechodziła trzykroć sto tysięcy, w roku 1683 pod Wiedniem szwankować 

miała? (...) Bóg to sam sprawił. Bóg nam otworzył do pogaństwa bramę
16

. 

 

Kalendarzysta przytacza kilka powodów, dla których, jego zdaniem, nadszedł 

najlepszy czas do wystąpienia narodów Europy przeciw Turcji. Skarb turecki jest pusty, a 
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każde państwo, które pozostaje w konflikcie zbrojnym z innymi, potrzebuje pieniędzy. Co 

więcej, wielkie wojsko należy odpowiednio wyżywić, a wyprawy wojenne do dalekich 

krajów wymagają olbrzymiego wysiłku logistycznego i aprowizacyjnego. Argumentacja 

Słowakowica jest logiczna i rzeczowa: 

 
(...) dla wygody trzechkroć sto tysięcy żołnierzów musi się drugie trzykroć sto tysięcy 

prowadzić ludzi, kolas, dobytków, tłomoczków, kupców, pacholików, żywicielów za 

wojskiem, a takiej wielkości ledwie by wystarczyły pola zbożem, rzeki wodą, zaczym 

musiałoby wojsko prędko zniszczeć
17

. 

 

Naród turecki, „dalekością drogi strudzony”, jest zbyt „słaby i mdły”. Wojsko źle 

znosi długie wyprawy, ponieważ nie toleruje odmiennego powietrza, wody, pożywienia. Z 

wyczerpania oraz chorób padają konie, umierają ludzie, a ci, którzy przeżyją, nie mają siły do 

walki. Długotrwałe ataki na twierdze Turcy okupują olbrzymimi stratami. Wszystkie te 

argumenty przemawiają za koniecznością szybkiego pokonania pogan, którzy są ludźmi 

„niewojennymi” i słabymi, zwyciężającymi jedynie dzięki przewadze liczebnej, a nie męstwu. 

Powszechna niechęć do Turcji cechuje wypowiedzi innych kalendarzystów, Kasper 

Ciekanowski w almanachu na rok 1692 pisze: 

 
Tureckie państwo. Lubo na pozór sygnifikatorowie państwa tego stanęli na niebie i jeden z 

nich od dobrych płanet łaskawe odbiera aspekty. Jednak drugi z nich przeciwnym promieniem 

od Jowisza potężnie uderzony, wielce osłabiony został, do tego że sami sygnifikatorowie, 

uczyniwszy między sobą rozerwanie i żadnym aspektem na się nie poglądając, feralną państwu 

temu i obywatelom jego grożą rewolucyją. Co aby się tym skuteczniej sprawdzieło i wiara ś. 

katolicka w pokoju obficie kwitnęła, a pogaństwo w pohańbieniu zostawało, Majestatowi 

Boskiemu nieprzestannie suplikować powinniśmy
18

. 

 

Podobny obraz Turków i Tatarów znajdujemy w kalendarzach z początku stulecia, np. 

u Jerzego Lemki czytamy: 

 
O Turcech, Tatarzech. Okrutny i niepobożny lud obrzezański miałby wedla myśli rok niniejszy 

w sprawach swych potocznych i wojennych, gdyby ich samaż niezgoda a sąsiad bliski 

zewnętrzny nie turbował. (…) Zaczym pokumawszy się z Żydami, zdrady chrześcijaństwu 

obawiać się trzeba
19

. 

 

 Obraz Turków, Tatarów i Żydów stanowi pochodną mapy politycznej, społecznej oraz 

religijnej Europy. Wzajemna wrogość rodzi się z odmienności kulturowej, napięć na tle 

ekonomicznym i z poczucia zagrożenia, którego świadectwem są opinie zawarte w 

kalendarzach.  

Negatywne oceny innych nacji nie są jedynie wymysłem autorów, ale znajdują 

odzwierciedlenie w nieustannie toczonych w XVII stuleciu wojnach. Podżeganie do 

nienawiści i pragnienie zagłady Turków oraz Tatarów otrzymują również podbudowę 

religijną, niewiernych należy wygubić, w czym ma pomóc sam Bóg – obrońca krwi 

chrześcijańskiej. Autorzy almanachów zgodnie przemilczają przykazanie miłości 

nieprzyjaciół, nawołując do powszechnej wojny krajów europejskich przeciw zalewowi 

pogaństwa. 

 

Opisy krajów egzotycznych 
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 Popularnym tematem kalendarzy XVII-wiecznych były również opisy krajów 

egzotycznych. Odkrycia geograficzne doby renesansu i związana z nimi konfrontacja kultur 

obudziły olbrzymią ciekawość Europejczyków, żądnych wiedzy o odległych lądach i ich 

mieszkańcach. Janusz Tazbir pisze: „Dzięki dalekim wyprawom Europejczycy poznali do 

połowy XVII wieku jedną piątą część Ameryki, 57% terenów Azji oraz 16% powierzchni 

Afryki. Wrażenie wywołane odkryciami było ogromne”
20

. 

W XVII wieku obserwujemy wzrost liczby publikacji poświęconych opisom podróży 

do Nowego Świata, wypełnionych najczęściej fantastycznymi relacjami, traktowanymi 

serio
21

. Czytelnik staropolski wiedzę o odkrytych lądach czerpał również z listów 

podróżników, częściowo ze szkoły, kościoła oraz kalendarzy: 

 
Wiadomości przeciętnego szlachcica na ten temat przedstawiały się więcej niż ubogo; nieco 

przypadkowych informacji wyniesionych ze szkoły jezuickiej, trochę wiadomości o misjach, 

zasłyszanych z ambony, wreszcie kalendarzowe opowieści o monstrach ludzkich i zwierzęcych 

składały się na wiedzę głębokiej prowincji o innych kontynentach
22

. 

  

 Charakterystykę odległych krajów, ich mieszkańców i obyczajów znajdujemy w 

Nowym i starym kalendarzu Stanisława Słowakowica na rok 1688, gdzie autor opisuje 

mieszkańców wysp. W roku 1691 notuje różne ciekawostki geograficzno-kulturowe, a w roku 

1693 pisze o bałwochwalstwie i zabobonach pogan. Analiza tych trzech starodruków nie tylko 

stanowi przyczynek do naszej wiedzy o poglądach staropolskiego czytelnika na Nowy Świat, 

lecz także pokazuje podstawowe problemy antropologii kultury. Konfrontacja 

siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej z odległymi krajami oraz ich mieszkańcami daje 

odpowiedź na istotne pytania: jak staropolski kalendarzysta ocenia mieszkańców innego 

świata, jak postrzega własny kraj na tym tle, wreszcie gdzie stawia granicę kultur i kogo 

uznaje za człowieka cywilizowanego, a kogo za barbarzyńcę.  

Stanisław Słowakowic nie zwiedził odległych lądów, ale wiedzę o nich zaczerpnął z 

popularnej w całej Europie książki Jana Botera Relatiae powszechne
23

. Botero opisał w niej: 

Europę, Azję, Afrykę, Amerykę, morza, wyspy, ważniejszych monarchów, ludzi różnych 

narodowości oraz religii. Słowakowic w kalendarzach spopularyzował tę książkę, wybrał oraz 

skrócił stosowne fragmenty, a zarazem zachował ich pierwotną wymowę. Obraz odległych 

kultur zaprezentowany w kalendarzu ma charakter uniwersalny – jest obrazem powszechnym 

w ówczesnej myśli europejskiej. 

 W Nowym i starym kalendarzu na rok 1688 obok tablic komputystycznych 

Słowakowic zamieścił obszerną relację zatytułowaną O obyczajach ludzi na wyspach 

mieszkających, poprzedzoną wstępem, w którym zachęcał czytelnika do lektury: „(...) więc że 

i z ksiąg nie każdemu dostaje się wiedzieć, jakie są u ludzi na wyspach mieszkających 

                                                           
20

 J. Tazbir, Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973, s. 13. 
21

 Por. ibidem, s. 32. 
22

 Ibidem, s. 36. 
23

 Pełny tytuł utworu informuje o zawartości poszczególnych rozdziałów: Relatiae powszechne abo nowiny 

pospolite Jana Botera Benesiusa rozłożone na pięć części: W 1. Zamyka się cosmographia, to jest opisanie 

czterech części świata, Europy, Azjej, Afryki i Ameryki, kędy się pokazują granice krajów rozmaitych w tych 

częściach, miasta, bogactwa, obyczaje i insze przymioty każdej natiej. We 2. Zamyka się hydrographia, to jest 

opisanie morza w pospolitości, także wyspów i peninsuł, aż do tego czasu znalezionych. W 3. Zamyka się 

monarchologia, to jest daje się sprawa o przedniejszych monarchach na świecie. W 4. Mówi się o ludziach 

wszelakich sekt abo wiar, to jest o katolikach, heretykach, Żydach, poganach i odszczepieńcach. W 5. Traktuje 

się o superstitiach, w których żyły przedtym narody Nowego Świata, o śrzodkach też przez które tam 

wprowadzona jest religia chrześcijańska prawdziwa i jako się tam pomnaża, z włoskiego na polski język dla 

uciechy rozmaitego stanu ludzi i nabycia wiadomości rzeczy o wszytkim prawie w pospolitości, co się na świecie 

dzieje, przez jednego zakonnika od Bernardynów wiernie przetłumaczone i do druku za pozwoleniem starszych 

podane, cum gratia et privilegio S.R.M., w Krakowie w Drukarni Mikołaja Loba, Roku P. 1609. 



6 
 

obyczaje, jakie sposoby, życie i insze przymioty, krótką o tym na ten rok uczynię 

czytelnikowi memu relacyją”
24

. 

Almanach w zamierzeniu Słowakowica pełnił funkcję książki przybliżającej 

odbiorcom wiedzę z zakresu antropologii kultury ludów „odległych bardzo krajów”. 

Kształtował zarazem ich światopogląd oraz projektował konkretną wizję dalekiej przestrzeni 

– przestrzeni obcej
25

. 

 Stanisław Słowakowic wzorował się na drugiej części Relacji powszechnych, w której 

Botero scharakteryzował m.in.: Wyspy Salomonowe, Nową Gwineę, Archipelag św. Łazarza, 

Japonię, wyspy chińskie, Bandę, Wyspy Maurskie, Filipiny, Wyspy Amboinskie, Wyspy 

Moluki, Wyspy Selebejów, Morataj, Borneo, Polocondor, Sumatrę, Wyspy Morza 

Indyjskiego, Wyspy Morza Czerwonego, Wyspę św. Wawrzyńca, Wyspy Oceanu 

Atlantyckiego, Canariae, Maderę, Wyspy Karaibów, Jamajkę, Kubę, Wyspy Morza 

Lodowatego, Wyspy Morza Bałtyckiego, Wyspy Morza Adriatyckiego, Wyspy Morza 

Jońskiego
26

.  

Kalendarzowy opis ludów wyspiarskich zaczyna się od Molukanów, czyli 

mieszkańców Wyspy Moluka. Mają oni czarne ciało, krótkie włosy, są zdolni, ale złośliwi, 

kłamliwi i okrutni. Umieją świetnie polować i łowić ryby. Chleb robią z korzenia drzewa sagu 

(w smaku i barwie przypomina on nasz chleb żytni), a olej i wino z jego liści, z których 

wyciskają sok. Molukanie tak bardzo poważają króla, że nazywają go słońcem i nie ośmielają 

się na niego patrzeć.  

Po tej lakonicznej informacji autor przechodzi do prezentacji Japonii: „Japonia 

złożona jest z wielu inszych dobrze nasiadłych, różnemi odnogami morskiemi podzielonych 

wyspów”
27

. 

Podobnie jak w przypadku innych wysp, Słowakowic znacznie skraca relację Botera, 

który opisał: roślinność Japonii, budowle, kruszce, broń, pismo, ubiory mieszkańców, 

niektóre obyczaje, pokarmy, sposoby leczenia, zjawisko trzęsienia ziemi. Kalendarzysta z 

Relacji powszechnych wybiera te fragmenty, które uznał za najciekawsze dla swojego 

czytelnika. 

Największym miastem i „głową wszytkiej Japoniej” jest Meako. Mieszkają tu ludzie 

dzicy, mający długie brody i tak dziwne wąsy, że kiedy piją, muszą je podnosić laską. To 

srodzy wojownicy, którzy rany leczą słoną wodą. „Nic inszego nie chwalą, tylko niebo”. 

Obyczajami znacznie różnią się od nas – mężczyźni i kobiety chodzą z odkrytą głową 

zarówno w czasie deszczu, jak i słońca; radość oznacza u nich kolor czerwony i czarny, 

natomiast smutek i żałobę – biały; przy witaniu przyjaciół dla okazania im szacunku wyjmują 

nogi z pantofli. Latem i zimą piją ciepłą wodę. Gdy ktoś zubożeje, nie traci godności 

szlachectwa, ani też bogactwo jej nie przyczynia. Wobec japońskich rzemieślników należy 

postępować grzecznie i łagodnie, w przeciwnym razie nie chcą pracować. Japończycy nie 

kradną, są natomiast okrutnymi dzieciobójcami: „Dzieci swoje częstokroć duszą, skoro się 

urodzą, żeby nie pracowali około wychowania ich”
28

. Ulubionym posiłkiem Japończyków jest 

zbierany we wrześniu ryż. Osobliwość tamtych stron stanowi podobne do palmy drzewo, 

które nie lubi wody, ponieważ pod jej wpływem kurczy się, schnie i próchnieje. 

Bardzo krótko i zwięźle Stanisław Słowakowic opisuje kolejną wyspę – Bandę, długą 

na trzy mile francuskie i szeroką na jedną milę. Rodzą się tu gałki muszkatołowe. „Obywatele 

                                                           
24

 Nowy i stary kalendarz ... na Rok Pański MDCLXXXVIII ..., przez M. Stanisława Słowakowicza ..., k. A3r. 
25

 Por. również renesansowe opisy wysp zawarte w Kronice wszytkiego świata Marcina Bielskiego. 
26

 Por. J. Botero, op. cit., Wtórej części wtóre księgi. O wyspach, s. 20. 
27

 Nowy i stary kalendarz ... na Rok Pański MDCLXXXVIII ... przez M. Stanisława Słowakowicza ..., k. A4r. 
28

 Ibidem, k. B2r. 
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tamteczni są cery śniadej, cieliści i srodzy chłopi, bawią się kupiectwem, a niewiasty rolą 

orzą”
29

.  

 Niedaleko od Bandy, na Wyspach Maurskich mieszkają Maurczykowie. Ich kraina 

słynie z ryżu i sagu. Obywatele tamtejsi są kształtnego wzrostu; pływają po morzu w 

czółnach. Osobliwością wyspy są dzikie kury, które nie wysiadują jaj, ale znoszą je w jeden 

dołek, z którego kurczęta wychodzą same. Morze oblewające wyspę obfituje w wielkie 

żółwie, których mięso jest podobne do baraniny. Samice żółwi potrafią znieść do pięciuset jaj, 

które składają w piasku, a po pewnym czasie wylęgają się z nich młode. Nie ma tam krów, 

natomiast jeden gatunek tamtejszych ryb je przypomina: „Jedna jest ryba, którą oni zowią 

krową dla głowy, brzucha i wątroby podobnej do krowiej. Piersi ma jak u niewiasty, a sierść 

jak u świnie”
30

. 

Lakonicznie Słowakowic charakteryzuje Wyspy Amboińskie – mieszkają tam ludzie 

niecnotliwi, rozbójnicy, ludożercy, którzy jedzą starych rodziców. Relatiae powszechne 

Botera zawierają taki sam opis, mieszkańcy Wysp Amboińskich są: „niecnotliwi i 

samojedźcy, dawają jedni drugim rodzice swe i powinne, gdy się zstarzeją, ku zjedzeniu”
31

. 

Kalendarzysta notuje również ciekawostkę obyczajową: „kto się chce ożenić, płaci posag 

powinnym oblubienice”
32

. 

Niedaleko Moluki zachodniej rozciągają się Wyspy Selebejów, których obywatele 

chodzą nago, chwalą bałwany, jedzą ludzkie mięso, noszą brody i długie włosy. Do 

budowania zamiast żelaza używają rybich ości. 

Na Borneo, wyspie większej od Hiszpanii, mieszkają Bornejczycy. Największe miasto 

tej wyspy liczy dwadzieścia pięć tysięcy ceglanych domów pokrytych liśćmi palmy; podobnie 

jak Wenecja założone jest na palach na słonej wodzie. W czasie przypływu środkiem miasta 

można płynąć gondolą. Słowakowic dodaje: „Mieszka tam król mahometański z wielkim 

dworem”
33

. Na Borneo nie ma owiec, osłów ani wołów, są natomiast małe i chude konie. 

Kraina ta obfituje w diamenty i żywność.  

Żyzna wyspa Zeilan nazwana została „rajem ziemskim”. Panuje tam tak dobre 

powietrze, że zapewnia ludziom zdrowie i długie życie. Pola są wiecznie zielone, kwitną 

drzewa rodzące owoce; z tej wyspy pochodzi cynamon: 

 
Cynamon jest skóra jednego drzewa podobnego bobkowemu, tak go zbierają, przerzynają tę 

skórę wokoło drzewa z wierzchu i ze spodku; potym ją rozparają wzdłuż i tak obłupią drzewo i 

suszą onę skórę na słońcu i dlategoż też owo jako baczemy zwija się w trąbki
34

.  

 

Po scharakteryzowaniu cynamonu Słowakowic opisał palmę maldywską, która jest 

wielka, piękna oraz pożyteczna, ponieważ stanowi cenny materiał na budowę okrętów, 

powrozów do żagli, wydaje owoce wielkości ludzkiej głowy, z których otrzymuje się cukier, 

mleko, wino i ocet; liście jej służą za papier do pisania, z pnia natomiast robi się deski.  

Wyspa Socotera jest górzysta i wietrzna. Rodzą się na niej różne owoce (m.in. 

daktyle). Tamtejsi ludzie mieszkają w jaskiniach lub „klatkach chrostowych”, ubierają się w 

grube suknie i zwierzęce skóry. Do walki stosują proce oraz szpady, „do czego tak są 

sposobne białegłowy, jako i mężczyzna”
35

. 

                                                           
29

 Ibidem, k. B3r. 
30

 Ibidem, k. B3r-B4r. 
31

 J. Botero, op. cit., cz. 2, s. 34. 
32

 Nowy i stary kalendarz ... na Rok Pański MDCLXXXVIII ... przez M. Stanisława Słowakowicza ..., k. B4r. 
33

 Ibidem, k. C2r. 
34

 Ibidem, k. C3r. 
35

 Ibidem, k. D1r. 
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Niedaleko Socotery są dwie wyspy, na jednej mieszkają same kobiety, na drugiej – 

sami mężczyźni: „Nawiedzają się jednak czasów pewnych, lecz nie godzi się im mieszkać na 

cudzej wyspie dłużej nad trzy miesiące dla niesposobności powietrza przeciwnego”
36

. 

„Zacna i sławna” Wyspa św. Wawrzyńca obfituje w ryż, korzenie, cytryny, 

pomarańcze, trzcinę cukrową, bawełnę, wosk, miód, bursztyn, srebro, miedź. Zamieszkują ją 

czarni bałwochwalcy z kręconymi włosami, którzy chodzą nago, a w czasie wojny walczą za 

pomocą zakrzywionych kijów; mieszkają w lasach i na wsiach. 

Gdy znaleziono Wyspę św. Tomasza, „była zarosła drzewem niepożytecznym”, 

obecnie też nie przynosi większych zysków. Pszenica nie ma dobrego ziarna, figi rodzą się 

dwa razy do roku, a dynie przez cały rok, melony zbiera się w czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Obywatele wyspy czerpią zyski z cukru, a do pracy zatrudniają Murzynów. Odpadami z 

trzciny są karmione wieprze, dzięki czemu ich mięso jest bardzo smaczne. 

Wysp zwanych Canarie jest dwanaście. Panuje na nich dostatek jęczmienia, cukru, 

kaszy, kóz, serów, skóry oraz ocicelu (czyli specjalnej rośliny służącej do farbowania ubrań, 

przynoszącej zyski w handlu). Tamtejsi ludzie są zdolni, ale zanim dotarł do nich biały 

człowiek, nie umieli nawet posługiwać się ogniem i nie znali wagi złota ani srebra. Bili się 

kijami, golili brody ostrymi kamieniami. Matki nie karmiły dzieci piersią, „ale je podsadzały 

pod kozy”. Wierzą w jednego Boga Stworzyciela świata. Z tych wysp przywozi się 

śpiewające ptaki.  

Kolejna z opisywanych przez Stanisława Słowakowica wysp, Madera, po odkryciu 

przez białego człowieka była przez siedem lat wypalana, co uczyniło jej ziemię wyjątkowo 

żyzną. Rodzi teraz w obfitości owoce, cukry, wina.  

W odległości 40 mil od Madery znajduje się Port Święty – wyspa obfitująca w woły, 

wieprze, miody i pszenicę oraz króliki: „Króliki tak się tam mnożą, iż z jednej samice kotnej, 

którą tam (…) przywiózł jeden Portugalczyk, tak się ich wiele namnożyło, że już zwątpili byli 

mieszkańcy, aby mogli zabieżeć zgubie swej i szkodom, które czyniły”
37

. 

Tak pokrótce przedstawia się kalendarzowy opis odległych wysp oraz ich 

mieszkańców. Dodatek do nich stanowią zawarte w kalendarzu na rok 1691 Wiadomości 

różne czytania godne, czytelnikowi dla zabawy sporządzone, które miały w zamierzeniu 

Stanisława Słowakowica stanowić rozrywkę, wypełniającą wolny czas pożyteczną lekturą.  

Narracja poświęcona egzotycznym krajom przeplatana jest ciekawostkami, 

przykładowo czytelnik dowiaduje się o angielskich szczupakach mających szczególne 

właściwości
38

 czy o gołębiach pocztowych, przenoszących przywiązane pod skrzydłami 

informacje. Oprócz różnego rodzaju kuriozów starodruk zawiera opisy odległych lądów, 

wysp i kontynentów, podobne do tych z almanachu na rok 1688.  

Wiadomość pierwsza poświęcona jest Brazylii, znajdującej się w Nowym Świecie 

odkrytym przez Kolumba. Mieszkańcy tego kraju są: „grubi, bestialscy, nie mają pisma ani 

religijej ani praw, chodzą nago”
39

. Ludzie ze stanów wyższych odziewają się w wykonane z 

kolorowych ptasich piór szaty sięgające od pasa do kolan. Brazylijczycy jedzą wszelkie 

zwierzęta, m.in. małpy, jaszczurki, węże „i insze gadziny”. Chleb sporządzają z trującego 

korzenia, którego nie wolno spożywać na surowo, gdyż może się to skończyć śmiercią. Są 

okrutnymi ludożercami: „Jedzą też ludzi, których na wojnie pojmają i czynią sobie z nich 

                                                           
36

 Ibidem. 
37

 Ibidem, k. D2v. 
38

 „O szczukach angielskich. Powiadają o nich rzecz niepodobną do wierzenia, atoli jednak taką, którą w 

Londynie każdy obaczyć może. Trafia się podczas, iż rybitwi, chcąc pokazać, jak by była tłusta szczuka 

angielska, otwierają jej brzuch nożem, a potym, gdy jej nie przedadzą, zaszyją jej onę dziurę nicią i puszczą ją 

do sadzawki, tedy zbiegłszy się i dotknąwszy linów, zdrowa zostaje i żyje”, Nowy i stary kalendarz ... na Rok 

Pański MDCXCI ... przez M. Stanisława Słowakowica ..., k. B2r. 
39

 Ibidem, k. A3r. 
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biesiady zapustne”
40

. Natomiast kobietom ciężarnym rozcinają brzuchy, wyjmują z nich 

nienarodzone dzieci, a następnie „żrą je surowo”. 

W Brazylii po urodzeniu dziecka sześciotygodniowy połóg odbywa mężczyzna – 

przyjmuje gości, otrzymuje prezenty i zdrowo się odżywia. Kraj ten zamieszkują dziwne 

zwierzęta, jedne mają pod brzuchem torby, w które w razie niebezpieczeństwa wkładają 

swoje młode, inne są tak leniwe, że nie ruszają się ze swego miejsca, jeszcze inne zjadają 

mrówki, które wyciągają językiem z mrowiska. 

Kilka wiadomości (II, IX, XIV, XV) dotyczy Afryki – krainy niedostatku wód oraz 

rozmaitych olbrzymich pustyń. Kontynent ten trudno przejechać, ponieważ wody w studniach 

są gorzkie, słone lub zasypane piaskiem, dlatego też wielu podróżnych umiera z pragnienia. 

Tamtejsi kupcy do przewozu towarów i napojów używają wielbłądów: „Abowiem każdy 

wielbłąd napije się na dwanaście dni i więcej i gdzie by nie mieli tych bestyi, nie mogliby 

handlować w tych krajach”
41

. 

Towary oraz metale szlachetne mają w Afryce zupełnie inną wartość niż w Europie, 

kalendarzysta dla przykładu notuje, że: „nie masz droższej rzeczy u nich nad sól, za którą 

wiele złota zamieniają”
42

. Mieszkańcy tamtejsi spożywają bardzo drogie psie mięso „i przeto 

ich bardzo wiele biorą i tuczą po psiarniach”
43

.  

W jednej z krain afrykańskich, zwanej Chinea, z powodu upałów można pracować 

tylko w nocy, nie rosną tam drzewa owocowe, a ludzie mają bardzo krótkie, kędzierzawe 

włosy. „Obywatele tameczni przedają własne dzieci”
44

. Plagę tych stron stanowi szarańcza, 

która niszczy uprawy, ale jest zabijana i spożywana przez tubylców, ponieważ ma smaczne 

mięso.  

Na jednej z afrykańskich wysp, zwanej Monomotapa, jest tak wiele słoni, że dla 

pozyskania cennych kłów rocznie zabija się ich do pięciu tysięcy. Słowakowic opisuje 

czytelnikowi wygląd słonia: „A jest to zwierz wysoki na 9 łokci, a szeroki na pięć, ma uszy 

długie i szerokie, oczy małe, ogon krótki, a brzuch wielki”
45

. Na Monomotapie domy buduje 

się z drzewa oraz słomy; jedynie wielcy panowie mają drzwi do mieszkań, „chłopi zaś muszą 

oknem łazić jak psi”. Obywatele są miernego wzrostu, mają czarną skórę, wierzą w jednego 

Boga, ubierają się w bawełniane szaty. Pan wyspy ma dwieście psów stanowiących jego 

wierną straż. Nie ma tam więzień. Srogo karane jest złodziejstwo, zdrada i cudzołóstwo. 

„Wyspa nazwana Islandia” ma dzień długości dwóch naszych miesięcy. Obywatele 

tamtejsi mieszkają w jaskiniach, jamach lub górach, pod jednym dachem ze zwierzętami, 

które traktują na równi z własnymi dziećmi. Osobliwością wyspy są wulkany: „Są tam góry, 

które około brzegów goreją, a wierzchy nigdy nie są bez śniegu i lodu”
46

. Przechodząc koło 

jednej z takich gór, można usłyszeć wycia, stękania i narzekania wydobywające się z lodu, 

które zdaniem Islandczyków pochodzą od dusz skazanych na oczyszczenie z grzechów.  

Po opisaniu Islandii Stanisław Słowakowic wymienia liczne ciekawostki, np. na 

wyspach Hebrydach żyją gęsi rodzące się z drzew rosnących nad brzegiem morza. Owoce 

tych drzew wpadają do wody, po pewnym czasie powstają z nich robaki, a następnie rośnie 

im głowa, nogi, skrzydła oraz pierze. 

Z wyspą Hibernią graniczy Mononia, na której jest źródło posiadające dziwną moc – 

gdy ktoś napije się z niego wody, osiwieje. Jest też źródło mające właściwości przeciwne – 

skosztowanie z niego wody sprawia, że człowiek nigdy nie osiwieje. Na jednym z 

                                                           
40

 Ibidem, k. A4r. 
41

 Ibidem, k. B1r. 
42

 Ibidem, k. C4r. 
43

 Ibidem, k. B4r. 
44

 Ibidem, k. C4r. 
45

 Ibidem, k. D1r. 
46

 Ibidem, k. B2r. 
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tamtejszych jezior znajdują się dwie wyspy, jeżeli samica jakiegokolwiek rodzaju zwierząt 

wejdzie na pierwszą, zdycha, na drugiej zaś żadne zwierzę nie umiera naturalną śmiercią.  

Na jednej z wysp niedaleko Hibernii nie próchnieją ludzkie ciała, dlatego mieszkańcy 

nie grzebią ich, ale „chowają na powietrzu nieskazitelnie”
47

. 

Laponię zamieszkują „rangifery”, które mają rogi podobne do jelenich; są zaprzęgane 

do wozów, gdyż odznaczają się wielką siłą. Noc trwa tam trzy miesiące, dlatego wielkim 

świętem jest powrót Słońca. Lapończycy dobrze strzelają z łuku, noszą kożuchy ze skóry 

„cielca morskiego” lub niedźwiedzia, „okrywają się i z głową, nie zostawując, tylko dla oczu 

dziurę”
48

. 

W Nowym Świecie Hiszpanie odkryli górzystą wyspę pokrytą lodami i śniegiem, na 

której założyli miasto Święty Krzyż. Krainę tę zamieszkują okrutni ludożercy, którzy 

napadają, zabijają, a następnie gotują swoich wrogów. Rodzą się tam długie na łokieć 

jadowite jaszczurki, mające pod ogonem dzwoneczki, ich ukąszenie jest śmiertelne. Kraina ta 

obfituje w strusie, mające ogromne i pożywne jaja („jednego jaja dosyć będzie na pięćdziesiąt 

i więcej żołdaków”). Ludzie żyją tam długo, jedzą pieczone mrówki, ogony krokodyli, 

szarańczę, jaszczurki. Przy liczeniu pomagają sobie palcami rąk i nóg. Chodzą nago, jedynie 

mężatki noszą liście lub fartuch bawełniany. Połóg odbywają tam mężczyźni.  

W odległości 90 mil polskich od Wyspy św. Krzyża mieszka plemię, które dla 

okazania swej szlachetności dziurawi sobie uszy, nosy, wargi i ozdabia je srebrną oraz złotą 

biżuterią. Za Wyspą św. Krzyża mieszka okrutny i mściwy naród Caryguanów.  

Opisując „prowincyję nazwaną Gwatymala”, Stanisław Słowakowic nadmienia o 

wybuchu wulkanu: „Słyszeć było na ten czas grzmoty straszliwe, widzieć było ognie srogie i 

wieloryby i strzały ogniste i płomienie rozchodzące się po powietrzu, niewymownie 

straszne”
49

. 

Autor pisze również o okrągłych owocach podobnych do migdałów, służących jako 

pieniądze. Notuje także m.in. następujące ciekawostki: w Chinach okna domów nie wychodzą 

na ulicę, ale na tyły, „a to dlatego, aby ich białegłowy nie patrzyły na świat”. W Indiach 

natomiast z biedy rodzice sprzedają własne dzieci.  

Ostatnia z wiadomości dotyczy połowu indyjskich pereł. Słowakowic dokładnie 

opisuje pracę nurków, którzy z dna morskiego wybierają macice perłowe, a następnie je 

suszą, otwierają, wyciągają cenne perły, szacują ich wartość i sprzedają Portugalczykom oraz 

mieszkańcom Indii Wschodnich. 

 Istotne ze względów antropologiczno-kulturowych dopełnienie opisu cudzoziemskich 

krajów oraz ich mieszkańców stanowi rozprawa O bałwochwalstwach i zabobonach, 

zamieszczona przez Stanisława Słowakowica w kalendarzu na rok 1693, poprzedzona 

krótkim wstępem do czytelnika, uzasadniającym celowość poruszania tego tematu: 

 
Lubo nie masz tego kraju świata, dokąd by Ewangelia Chrystusa Pana nie doszła, znajdują się 

jednak tak niepojętni i grubi w odległych narodach ludzie, którzy nie przyjmując światła 

Ewangelijej świętej, w ciemnościach chodzą i bałwochwalstwa przy różnych zabobonach i 

superstycyjach poniechać nie chcą, o których jawnym szaleństwie, aby każdy wiedział i za 

nich Pana Boga o upamiętanie się prosił, niektóre ich bałamuctwa tu opisać umyśliłem
50

. 

 

Rozprawa ma w zamierzeniu autora cel przede wszystkim religijny, odbiorca 

kalendarza powinien modlić się o nawrócenie narodów pogańskich, żyjących w zabobonach.  

Charakterystyka pogan zaczerpnięta została również z książki Jana Botera, której autor 

pisze m.in.: O bałwochwalstwach Chineńczyków, O bałwochwalstwach Siamczyków, O 

                                                           
47

 Ibidem, k. B4r. 
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 Ibidem, k. C1r. 
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 Ibidem, k. C3r. 
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bałwochwalstwach Peuginów, O bałwochwalstwach Narsingów, O bałwochwalstwach 

Indiańskich, O bałwochwalstwie Japończyków
51

. 

Charakterystykę narodów pogańskich Słowakowic rozpoczyna opisaniem 

„bałwochwalstwa Chineńczyków”, którzy chwalą niebo, Słońce, Księżyc, wynalazców 

różnych rzemiosł, bohaterów, przyjaciół, a nawet „diabłów z piekła”. Nie mają szacunku dla 

swoich bogów, ponieważ się z nich naśmiewają, złorzeczą im, a nawet kopią, biją kijami i 

wrzucają do ognia. Bałwanom ofiarowują kury, kości, ryż, głowy wieprzowe oraz wino. 

Ludzie świeccy noszą długie włosy, ponieważ są przekonani, że po śmierci „za włosy będą 

podniesieni do nieba”; kapłani natomiast przeciwnie – uważają, że do raju wejdą bez takiej 

pomocy. 

Wiara Syjamczyków zakłada istnienie Boga stworzyciela nieba i ziemi, który odpłaci 

ludziom stosownie do ich uczynków. Uznają oni, że każdy człowiek ma przy sobie dwa 

duchy – dobrego i złego; budują liczne kościoły; kapłani Syjamczyków noszą długie żółte 

szaty, przez cały rok wiele poszczą, a do ich domów nie mogą wchodzić kobiety („nawet i 

kokoszy nie chowają dlatego, iż są samice”). Za picie wina kapłanom grozi ukamienowanie. 

Świat zdaniem Syjamczyków miał początek i będzie trwać osiem tysięcy lat (obecnie 

przeszedł szósty tysiąc), a następnie ziemia zostanie spalona na popiół, w którym przetrwają 

jedynie dwa jaja – z jednego urodzi się mężczyzna, a z drugiego kobieta, mający za zadanie 

odnowienie ludzkości. Wtedy nastanie powszechne szczęście, skończą się kłopoty, a ziemia 

będzie rodzić w obfitości. 

Mieszkańcy Pegu wierzą w „bałwany rękami porobione”, kształtem przypominające 

egipskie piramidy. Ich kapłani mieszkają w konwentach niedaleko kościołów, golą głowy, 

zapuszczają brody oraz noszą długie szaty z rękawami sięgającymi do nóg. „Nie bawią się z 

niewiastami, nawet i z mężczyzną mało co towarzyszą”. Klasztory żeńskie służą za miejsca 

przechowywania bożków. Peguini poszczą trzydzieści dni w roku, pokarmy spożywają w 

porze wieczornej; wierzą, że po śmierci złodziej będzie służącym tego, komu coś ukradł. 

Zabicie żywej istoty uznają za grzech, dlatego nie łowią ryb. 

Narsingowie wierzą zarówno w jednego Boga, jak i w diabłów, którym budują wiele 

„bogatych bałwanic”. W niektórych z tych budowli mieszkają zakonnicy służący bałwanom, 

w innych cudzołożne kobiety, czerpiące zyski z nierządu. Osobliwością tamtych krain są 

baneani, czyli ludzie uznawani za świętych. Nie godzi się im ani zabijać żywych istot, ani 

patrzeć na zabijanie, dlatego wykupują ptactwo przeznaczone na ubicie i wypuszczają je na 

wolność, co więcej: „nawet żeby muchom, komarom, motelicom nie szkodził ogień od świece 

zapalonej, tedy świece zapalone chowają w latarniach”
52

.  

Baneani żenią się tylko raz w życiu. Narsingów po śmierci pali się wraz z żywymi 

żonami, ubogie są palone od razu, a bogate po kilku dniach. Słowakowic z pasją opisuje 

ceremonię palenia żon: 

 
Wprzód albowiem kilka dni bankietują się i weselą, a potym, wsiadłszy na konia białego, jadą 

przez miasto, mając przy sobie śpiewaki, trębacze i inszych ludzi, którzy idąc przy nich, 

wysławiają męstwo onych białych głów i cześć tę, którą wyrządzają małżonkom. Trzeciego 

dnia, ubrawszy się w bogate szaty, jadą na owo miejsce, kędy był palony ich mąż. Tam (…) 

upominają białogłowy wokoło stojące, żeby pamiętały na powinność i miłość ku swym 

małżonkom, wyrządzając im taką cześć
53

. 

 

Następnie rozdają swoje szaty, klejnoty, polecają się „bałwanom” i giną w ogniu. Te wdowy, 

które nie decydują się na spalenie, popadają w niesławę i traktowane są jak cudzołożnice. 

                                                           
51

 Por. J. Botero, op. cit., Części czwartej księgi wtóre, w których się mówi o bałwochwalcach i o Żydach, o 

Mahumetanach, i o Chrześcijanach Azjatyckich i indyjskich, s. 132. 
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Cały opis kalendarzysta kończy trafną uwagą o charakterze dydaktycznym: „Tu każdy 

czytający takową superstycyją niech uważy, jak wiele może zwyczaj, w którym się 

rodziemy”
54

. 

Charakteryzując „religię indyjańską bałamucką”, Stanisław Słowakowic wymienia 

dwie sekty – brammanów (zawierających związki małżeńskie) oraz joghi (bezżennych, nie 

posiadających żadnych dochodów). Brammani za boga uznają Parabrammę, trzech jego 

synów, ludzi, którzy za życia odznaczali się dzielnością oraz zwierzęta – małpy i słonie. 

Szczególną czcią otaczają woły i krowy, ponieważ wierzą, że w te zwierzęta wchodzą dusze 

zmarłych ludzi. Joghi żyją bardzo skromnie; pielgrzymują po Indiach, utrzymują się z 

jałmużny, wstrzymują się od rozkoszy cielesnych, ale tylko do czasu, kiedy zostają uwolnieni 

od praw, a wtedy im „wolno grzeszyć bez grzechu i dlatego już się na ten czas rozpuszczają 

na wszelakie niecnoty i niewstydy”
55

. 

W religii japońskiej wyróżnić można jedenaście sekt. Kapłani tamtejsi szlachcie 

przekazują naukę o braku wiary w nieśmiertelność i opatrzność Bożą, co prowadzi do 

bezbożności, natomiast pospólstwu mówią o piekle i życiu wiecznym. Żyją w celibacie, 

wyznają wiarę w Słońce, gwiazdy, jelenie i inne zwierzęta. Niedaleko miasta Mekkao 

znajduje się świątynia poświęcona jaszczurce – bogini pisma oraz mądrości. W Japonii diabły 

wchodzą w ciała nieszczęsnych ludzi i okrutnie ich dręczą. Opisując szatana, Stanisław 

Słowakowic umiejętnie potęguje grozę sytuacji: „Jest też tam bóg piekielny pojrzenia 

strasznego, mający dwóch szatanów strasznych przy sobie, z których jeden pisze grzechy 

ludzkie, a drugi je czyta”
56

. 

Na murach kościelnych są namalowane męki, których doświadczają potępieni w 

piekle. Jeżeli ktoś „uprzykrzył sobie ten świat” i chce popełnić samobójstwo, wstępuje na 

wysoką górę, na której ukazuje mu się szatan i popycha go w przepaść. Wyznawcy boga 

Amidy, którzy chcą skończyć życie, wchodzą do głębokiej jaskini, gdzie poszczą i modlą się 

do śmierci. Inni natomiast przywiązują sobie kamienie do rąk, szyi i nóg, wypływają łodzią w 

morze, a następnie się topią. 

Japończycy są żądni czci i chwały, dlatego wydają olbrzymie sumy na pogrzeby. 

Ludzie ubodzy, których nie stać na takie wydatki, nocą potajemnie zakopują trupy w ziemi 

lub w gnoju.  

O „bałwochwalstwie moluckim” Słowakowic pisze krótko – początkowo Molukanie 

chwalili Słońce, Księżyc, gwiazdy, a następnie przyjęli „Mahometową sektę”. 

Tatarzy mieszkający przy rzece Obio wyznają „złotą babę”: „Ci mają jeden bałwan 

stary jako baba, trzymający dzieci na ręku jedno, a drugie u nóg”. Dają jej w ofierze futra, 

pokarmy, a twarz i oczy swojego bożka kropią krwią jeleni.  

Inny odłam Tatarów wyznaje dwóch bogów – niebieskiego i ziemskiego. Pierwszego z 

nich prosi się o zdrowie i rozum, drugiego o owoce, bydło i „insze różne rzeczy”. Bóg 

ziemski ma żonę, dzieci, troszczy się o zwierzęta oraz zboże. Tatarzy wierzą w 

nieśmiertelność, ale zarazem wyznają reinkarnację – dusza przechodzi ich zdaniem w drugie 

ciało, lepsze lub gorsze, w zależności od tego, na co zasłużyła, żyjąc we wcieleniu 

poprzednim. 

Kalendarzysta opisuje również odrażającą bałwochwalczą ceremonię: „Cyrkiessowie 

wieszają umarłych na drzewach, nad którymi ich księża czynią kazanie, kropiąc słuchaczów 

krwią zmieszaną z błotem, z gnojem i z ziemią i tę mieszaninę mają za boga swego”
57

. 
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W podsumowaniu rozprawy o bałwochwalstwach i zabobonach Stanisław Słowakowic 

pisze, że za łaską Bożą wiara święta rozszerza się obecnie w Indiach, Molukach, Japonii oraz 

na Filipinach. 

 

 Scharakteryzowane powyżej kalendarzowe opisy odległych ludów, ich obyczajów i 

wierzeń obrazują konfrontację dalekich kultur z cywilizacją europejską. Stanisław 

Słowakowic popularyzuje dostępną mu wiedzę naukową, przybliża czytelnikowi książkę Jana 

Botera, kształtującą w całej ówczesnej Europie wizję przestrzeni odległej. Podążając za 

pierwowzorem, nie podaje dokładnego położenia geograficznego opisywanych lądów, a 

stosowane przez niego miary odległości są bardzo różnorodne (np. mila polska, włoska, 

francuska). Ta relatywizacja miar długości stanowi zjawisko charakterystyczne dla 

mentalności siedemnastowiecznej, odnoszące się nie tylko do przestrzeni odległej, lecz także 

bliskiej.  

Słowakowic skraca tekst Botera w taki sposób, by wybrać fragmenty najbardziej 

atrakcyjne dla czytelnika. Opisuje wygląd mieszkańców odległych lądów i wysp, ich 

pokarmy, ubiory, moralność, religię. Z tego opisu egzotycznych krain wyłania się obraz fauny 

i flory tajemniczej, groźnej, a zarazem odmiennej od europejskiej. Nowy Świat zamieszkują 

dziwne bestie, śmiercionośne jaszczurki, osobliwe słonie (nota bene z opisu tego zwierzęcia 

trudno było wyrobić sobie pogląd o jego rzeczywistym wyglądzie), ryby o piersiach kobiety, 

mrówkojady itp. Tamtejsze rośliny (np. palma, drzewo cynamonowe) owiewa czar egzotyki. 

Grozą napawają natomiast góry, z których wydobywają się jęki pokutujących. Przerażenie 

budzą wulkany, mające niszczycielską siłę, oraz wody, których skosztowanie grozi 

osiwieniem.  

Z kalendarzowego opisu wyłania się jasny podział na przestrzeń poznaną, zbadaną, 

cywilizowaną (Europa) oraz obcą, daleką, tajemniczą i groźną. Centrum świta stanowi 

oczywiście nasz kontynent, to rozumienie miejsca zdaniem I-fu Tuana jest typowe dla każdej 

kultury: „Prestiż centrum jest mocno ugruntowany. W każdym miejscu ludzie uważają swój 

kraj za »środek« czy centrum świata”
58

. 

Przestrzeń rozciągająca się poza Europą ma cechy mityczne – zarówno w sensie 

poznawczym, jak i aksjologicznym: 

 
Można rozróżniać dwa zasadnicze rodzaje przestrzeni mitycznej. W jednym przestrzeń 

mityczna jest mglistym obszarem niedostatecznej wiedzy, otaczającym coś znanego 

empirycznie; jest ramą przestrzeni pragmatycznej. W drugim jest przestrzennym składnikiem 

światopoglądu, koncepcją lokalizacji wartości, w której obrębie ludzie prowadzą swoje zwykłe 

działania
59

. 

 

Czytelnik z pobłażliwością może potraktować informację np. o połogu odbywanym 

przez mężczyzn, ale musi wiedzieć, że w odległych krainach ludzie nękani są przez czartów, 

prowokujących nawet do popełnienia samobójstwa. Wyłaniający się z kalendarzy obraz 

innego świata oprócz zwykłej ciekawości związanej z egzotyką budzi również lęk i odrazę, 

jednak najwięcej kontrowersji wiąże się z opisami tamtejszych mieszkańców – barbarzyńców, 

którzy chodzą nago (więc są bezwstydni) lub mają prymitywne ubrania, żywią się budzącymi 

wstręt pokarmami (m.in. psami, jaszczurkami, ogonami krokodyla, mrówkami), mają domy 

wykonane z nietrwałych materiałów (np. słoma) lub mieszkają w jaskiniach, czyli są 

prymitywni. Przerażenie budzi ich amoralność – to kanibale zjadający nie tylko wrogów, ale 

nawet starych rodziców. Okrutni złośnicy, kłamcy pozbawieni miłosierdzia, którzy potrafią 

sprzedać własne dzieci lub je zabić, by pozbyć się obowiązku ich wychowywania. To 
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zarazem bezbożnicy i bałwochwalcy, nieznający jedynego i prawdziwego Boga, a wyznający 

„bałwany”; ludzie niemający szacunku dla życia, zdolni do samobójstwa lub palenia żywcem 

wdów.  

Warto na tym miejscu przypomnieć, że charakteryzując ponad sto lat wcześniej 

mieszkańców Ameryki, Marcin Bielski pisał: „Ameryka rzeczona, która największa na 

świecie na zachód Słońca, na której są ludzie rozmaitej urody, niektórzy ze psiemi głowami, 

drudzy z świnimi, drudzy z końskiemi”
60

.  

Po lekturze tego typu opisów w świadomości staropolskiego czytelnika musiało się 

zrodzić jasne rozróżnienie: „my”, czyli mieszkańcy Rzeczypospolitej, i „oni” – ludzie 

mieszkający gdzieś daleko i zupełnie nieprzystający do cywilizowanych norm obyczajowych. 

Jak pisze I-fu Tuan: 

 
Rozróżnienie między „my” i „oni” pojmują wszyscy ludzie. My jesteśmy t u t a j, my jesteśmy 

t ą  szczęśliwą rasą ludzi. Oni są t a m, oni nie są w pełni ludźmi i żyją t a m. Członkowie 

wewnątrz naszej grupy są sobie wzajem bliscy i dalecy wobec tych, którzy są na zewnątrz, 

wobec członków ich grupy
61

. 

 

Kalendarzowa konfrontacja kultur prowadzi do stwierdzenia niekłamanej wyższości 

Europy nad Nowym Światem – wyższości nie tylko technicznej i cywilizacyjnej, lecz także 

moralnej i religijnej. Mentalna granica kultur ukazana w kalendariografii epoki pokrywa się z 

granicami kontynentu europejskiego. Poza Europą rozciąga się świat tajemniczy, obcy, 

groźny, egzotyczny, budzący niejednokrotnie nie tylko lęk, ale wręcz odrazę
62

.  

Z punktu widzenia kalendarzowej antropologii kultury człowiek cywilizowany to ten, 

który nie tylko jest przyzwoicie ubrany, ale też kieruje się jasnymi zasadami etycznymi – 

wyznaje normy moralne Dekalogu i wierzy w jedynego Boga. Budowana na gruncie filozofii 

oraz etyki chrześcijańskiej tożsamość zbiorowa ukształtowała określone normy zachowań i 

wartości; czytelnicy almanachowych opisów Nowego Świata mogli więc być dumni z tego, że 

są mieszkańcami Rzeczypospolitej – kraju, w którym nie chodzi się nago, nie zabija się 

starych rodziców, nie sprzedaje się dzieci i nie zjada ludzi.  

Wobec takiego status quo dialog międzykulturowy z Żydami, Turkami, Tatarami czy 

mieszkańcami krajów egzotycznych w krakowskich kalendarzach XVII-wiecznych nie 

istnieje. Uniemożliwiają go: dystans cywilizacyjny i przestrzenny, sytuacja polityczna 

(nieustannie toczone wojny), różnice religijne, interesy ekonomiczne oraz myślowe 

stereotypy, brak rzetelnej wiedzy, uprzedzenia i lęki. 
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