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NOWE STANOWISK.Ą KOPALNE MAKU (PAPAVER 

SOMNIFERUM L) NA ZIEMtACH POLSKICH 


N asiona zachowane w kopalnych w.ar
stwach kulturowych wskazują, że znajo
mość maku sięga odległej przeszłości. 

N aj wcześniejsze europejskie znaleziska 
resztek tej rośliny pochodzą z neolitycz
ny ch osób palowych w Szwajcarii 1 oraz 
z palafitów włoskich 2, a więc z krajów 
leżących w kręgu śródziemnomorskim. 

Można jednak podejrzewać, że wybrzeża 

śródziemnomorskie stanowiły wtórny ośro
dek formotwórczości maku, a właściwa oj
czyzna tej rośliny leżała zgodnie z twier
dzeniem szkoły W a w i ł o w a w Chinach 
i na terenach środkowo-azjatyckich. Za 
tym .azjatyckim centrum pochodzenia 
przemawia też prastara znajomość wła
sności narkotycznych soku użytkowanego 
na dalekim Wschodzie do wyrobu opium. 

Dziki gatunek Papaver setigerum, wy
!stępujący masowo w krajach śródziemno
morskich, ma być zdaniem de C a n d o l
I e'a macierzystą formą wyjściową dla 
wszystkich rozpowszechni'Onych później 

gatunków i odmian tej rośliny. Spraw
dzianem bliskiego pokrewieństwa Papaver 
setige-r:um z obecnie uprawianym makiem 
lekarskim (Papaver somn.1ferum L) jest 
zdolność wydawania potomstwa przy 
krzyżowaniu obu tych gatunków. 

Dziki przodek naszego maku wyróżnia 

1 O. H ·e e r, Die PfLanzen der PfahLbauten
.Kw'zer Auszug, Mittl. der Antiq. Ges. in Zu
rich, 15, 1865. 

2 J. H o o p s, W aLdbiiume u. K uLturpflanzen 
im germ. Altel"tum, Strassburg 1905, s. 294-300. 

się ostro ząbkow8.nymi liśćmi, o silnym 
szczeciniastym uwłosieniu, które pokrywa 
również łodyżki kwiabvve i działki kieli
cha. Poza tymi cechami posiada mniejsze 
wymiary kwiatów i nasion. Różnice w bu
dowie anatomicznej nasienia polegają na 
Wliększych wymiarach oczek si8.tki na 
akrywire nas. w porównarrllu do znacznie 
drobniejszych oczek Papaver somniferum. 

Można przypuszczać, że dzisiejsza for
ma uprawna powstać mogła na drodze 
zmiennOści mutacyjnej, za czym przema
wia znalezienie torrebki nasiennej typu 
"somniferum" w południowej F r a n c j } 
z okresu czwartorzędu 3. Znaczne ilości 

ziarn maku, wykryte w R o b e n h a u
z e n (Szwajcaria) i zbliżone według rela
cji Neuweilera wyglądem do Papaver se
tigerum, wydają się wskazywać, że stano
wić on musiał na terenie krajów śród

ziemnomorskich ważną roślinę użytkową 
już we wczesnym okresie neolH:ycznych 
budowli palowych. 

Długość nasion kopalnego maku w R o
b e n h a _u z e n wynosiła według H a r t
w i c h a '·0.83-1 mm, nieco większe oka
zały się ziarnka znalezione na innych sta,
nowiskach (1-1.30 mm), nie dorówny
wały jednak rozmiarami nasionom maku 
uprawnego (Pap. somnife?'urh) , których 
przeciętna długość wynosi 1.5 mm. Stwier

3 P. H. FI'Hel, Remarques sur la flo-re qua
ternaire du Midi de la France, Bull . Mu? Nat. 
Hist. 1920. 
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dzone różnice wielkości nasion nasunęły 
H a r t w i c h o w i 4 przy_puszczenie, że 

mak neolitycznych stanowisk mógł być 
formą przejściową, która w przesuwaniu 
się na dalsze stopnie rozwojowe zachowa.ła 
jeszcze pewne znamiona rośliny pierwot
nej. Dalsze dowody rozprzestrzeniania się 
maku w krajach europejsIdch pochodzą 
z okresu brązu i żelaza 5 dotyczą raczej 
gatunku PapaveT somnifeTUm, który 
w miarę wieków nabierał coraz większego 
znaczenia wżastosowaniu pokarmowym. 

Z polskich stapov.j.sk kopalnych znane 
jest znalezisko ziarn ·maku z B i s k u p i
n a. Wśród mnóstwa innych gatunków ro
ślin uprawnych i dzikich wykryto o w tym 
grodzie 125 ziarn maku niezwęglonych, 

. 0 typowym kształcie i ilości oczek siatki 
na powierzchni nasion, odpowiadającej 

ilości właściwej dla maku siewnego (Pa
· paveT somnifeTum L). 

Da tego znaleziska, datawanega na okres 
h~lsztacki,przybyły ~becnie dwa nowe 

.. wykryte w roku 1958, aba pochodzące 
z tE:renów padkrakawskich. 

W jednym z tych stanowisk we wsi Ze
s ł a w i c e, p()w. Kraków, datowanym 
przez archeDlogów na podstawie wydaby
tej cer~miki promie}1istej na okres neali
tu, znalazłam 12 ziarn maku, które zmie
szane · były z nasionami pszellic pierwat
nych, niewielką ' ilośdąziarn żyt_a i chwa
stów (Ryc. 1). Ziarna maku neolitycznegO' 
mają .typawy h:ształt ' nerkoYJaty z prze
wężeniem jednego końca l z charaktery

·	styczną wgłębioną zatoczką - wymiary 
ich są nieco mniejsze w po~ównaniu z na
sianami abecnie uprawianych odmian, za
chawany jednak na niektórych okazach 
rysunek siatki a wymiarach oczek drab
riiejszych wydaje się wska:zywać na mak 
leczniczy (PapcLVeTsomnije1'um L). 

N a padstawie pOwyższegO' znaleziska 

4 C. Hartwich, Uber unsere GeWU1'ze
.Apothekerziet, 1899. 

5. E. N e. u w.e i l ,e T , D ie prahisto1'ischen 

·PfLanzenręste .MitteLeuropas mit besQnderer Be
riLcksichtigung der schweiz. Funde, Vierteljahr. 
der Naturforsch. Ges. in Zurich t. 50, 1905, s. 
73-74. 

6 B. Jar o ń, Szczątki rośLinThe z wczesnego 
okresu żeLaznego w Biskupinie, Poznań 1938. 
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resztek maku z terenu Polski południowej, 
można sądzić, że roślina ta znana tu była 
bardzo : wcześnie, nie mażna jednak wypro
wadzać żadnych wniasków datyczących 
jej dawnej uprawy. Jeżeli bowiem chadzi 
o wczesne stadia gospodarki, to razgrani
czenie między praduktami zbieranymi 
a pochodzącymi z uprawy, nie było wte
dy wyraźne. Często większe ilaści resztek 
roślinnych, nagramadzonych w obiekcie 
kopalnym, mogły świadczyć równie dabrze 
o zbieractwie przydatnych ziarn, jak 
o ich uprawie, stąd wyciąganie wniasków 
wymaga wielkiej astraŻnoŚci. 

Drugie znalezisko maku pochodzi z M a
g i ł Y (ad Nawa Huta) i jest datowane na 
.padstawie ceramiki na okres późnorzym
ski (Ryc. 2). -Nasiona wydobyto przy prze
siewaniu ogromnej ilości ziemi z jamy 
obiektu nr 174, w której dominowały, jak 
ta się · zwykle w naszych wykapaliskach 
zdarza, zwęglane ziarna prasa. Paza pro
sem znajdawały się w tejże jamie doska
nale zachowane ziarna zwęglonych psze
nic (zwyczajnej i zwartokłO'sej) z dużą 

przewagą . zwartakłosej, żyta, rdesty i in
ne chwasty. Wybranie maku z tej inie
szaniny różnych nasian wymagała wiel
kiej uwagi, tym bardziej, że trzeba była 
oddzielać nasiana lulka (Hyoscjamus ni
ge1' L) hardzozbliż'0ne w kształcie do ziarn 
maku. Z całej tej masy materiału kapal
nego zdołałam wybrać 609 ziarn maku, 
zwęglanych, padobnie jak inne resztki ro
ślinne w tym abiekcie. Nie jest wyklucza
ne, że nasion maku mogło być więcej, ale 
zatraciły się przy prymitywnej metadzie 
przesiewania ziemi na nieodpowiednich 
sitach. Długaść ziarn z powyższegO' st;}
.YlOwiska . wynasi 1.20 mm, szerokość 

.0.85-0.90 mm. 

Z opisów pozostawionych nam przez 
pisarzy starażytnych (D i o s kor i d e s, 
H i p a kr a t e s, P l i n i u s z) wiemy, że 
zarówna Grecy jak Rzymianie użytkowali 
ziarna maku na pakmTIl przy wypieku 
chleba, a także zmieszany z miodem. Poza 
tym znajdawał on ad dawna zastosowanie 
jaka raślina lecZnicza. Podobizny maku 
znajdujemy na .monetach starogreckich 
i rzymskich. 

http:stapov.j.sk


Opierając się na zabarwieniu nasion, wiącej uprzedniD jedyną podstawę rozse
autorowie starożytni wyróżniali mak bia gregowania typów. S y r e n i u s Z 10 wy
łoziarnisty (Pap. album), który uchodził mieni8 maki: biały, czerwony i szary, za
za rasę cenniejszą oraz mak czarny (Pap. leżnie Dd barwy płatków korony kwiato
nigrum). Zaznaczyć warto, że ta pierwsza wej, siewane widocznie w tym czasie, 
klasyfikacja utrzymała się nie tylko przez przy tym w obrębie czerwono kwitnących 
wieki średnie, ale została przyjęta także wyróżnia typy o mniejszych torebkach 

ow późniejszych opracowaniach tej rośliny nasiennych, otwierających się dziurkami 
i dotrwała do czasów de C a n d o 11 e' a u szczytu makówek (dzisiejsze patrochy) 
(XIX w.), który te dwa typy maku uznaje oraz odmiany o niewypadającym ziarnie 
za odmiany 7. (ślepaki), z których bywa wytłaczany olej. 

r-----~ 

Ryc. 1. Z e s ł a w i c e, pow. Kraków. Ziarna maku (Papaver sumniferum L) z epoki neoąl).!o 

(silnie powiększone). 

Zarówno nasz F a l i m i e r z 8, jak póź
niejszy K r e s c e n t y n 9 wymieniają 

dwojaki mak o ziarnie białym i czarnym, 
zwracając za przykładem starożytnych 

uwagę na różnice w ich własnościach lecz
niczych. 

W opisach maku siewnego podanych 
przez dalszych autorów, znajdujemy już 

wyszczególnienie barwy kwiatów oraz 
cech makówki obok barwy nasion, stano

7 D e C a n d o 11 ,e najwczesme] opracował 

problem rozwoju roślin z dzikich przodków oraz 
ojczyzny i dróg, którymi wędrowały. Badania 
te zostały zebrane w dziele Origin€ des plan

o tes cultivees, Paris 1883. 

s F a l i fi i·e r z, O ziotach y o moczi ich, 
Kraków 1534. 

9 P. K r e s c e n t y n, Księgi o gospodarstwie 
(tłum. Trzecieskiego), 1549, s. 194. 

KDniec XVIII stulecia przynosi obszer
niejszą charakterystykę maku "ogrodo
wego" w dziele X. B. S. J u n d z ił ł a 11, 

z której dowiadujemy się, że rozmaite 
odmiany "co do koloru, wielko'ści i kształ
tu kwiatów w ogrodach widzieć się dają". 

X. J undżiłł pisze: "liście gładkie, pręt 
otulające, szerokie, wcinane, nie równo 
ząbkowane, kwiat wielki, przed rozwinie
ciem w dół zwisły, rozmaitego koloru, list
ki korony u spodu szeroką, ciemną plamą 
oznaczone; makówka okrągła lub jajowata, 
nakrywka odgięta, pod nią otworów 10". 
Widoczne jest, że na Litwie siewano wte
dy patrochy, skoro D innym typie posia

10 S. S y r e n i u s z, Zielnik, Krakó w 1613. 
11 X. B, S. J u n d z i ł l, Opisanie roślin w pro

. wincjach W.K.L. natU7'alnie rosnących ... , W.ilno 
1791, s. 281. 
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dającym zamknięte torebki po dojrzeniu, 
X. 	Jundziłł nic ' nie wpomina. 

Niezawodnie odmiany o otwierających 

się torebkach nasiennych musiały być 

uprawiane także w innych okolicach Pol
ski, o czym .świadczą rozmaite nazwy lo
kalne, które z właściwym sobie znaw
stwem zebrał J . R o s It a fi ń s k i 12. Szer
sze rozpowszechnienie patrochów, trwają
ce jeszcze u schyłku XVIII stulecia wy
daje się polegać na mniejszych wymaga
ni8.ch życiowych tych odmian przy rów
noczesnej dużej plenności. 

Pomimo uwzględniania różnych innych 
cech rośliny, prastare rOZJsegregowanie na 
biało i czarnoziarniste utrzymuje się 

w dalszym ciągu w XIX w. i jest uwzględ
niane przez autorów tego okresu (de Can
dolle, Guibourt i inni). I tak Gui
b o u r t 13 wymienia dwie odmiany maku: 
jedną ' o kwiatach czerwonych, torebkach 
wydłużonych, ziarnie białym, mającym 

zastosowanie w 'farmacji. Autor ten (str. 
142) wspomina o produkcji oleju, prowa
dzonej na wielką skalę we Flandrii, gdzie 
na ten cel uprawiane są odmiany o ziar
nie czarnym, z czego widać, że już wtedy 
wiedziano o wyższej wydajności oleju 
u odmian czarnoziarnistych. 

Można podejrzewać, że uprawa maku 
na olej musiała istnieć w krajach północ
no i zachodnio-europejskich znacznie daw
niej niż to podają źródła pisane, choć za
pewne na niezbyt wielkich obszarach. Ja
ko olejodajne siewano tam odmiany pier
wotne, o torebkach nasiennych otwiera
jących się u szczytu przy pomocy hygro
skopijnych klapek, o ' ziarnach cZarnia
wych. Bardzo długo obok Papaver som

niferum utrzymywał się w uprawie we 
Francji dziki mak (Papaver setigerum). 
Inaczej zapewne przedstawiała się sytua
cja w okręgach, w których oliwka była 
drzewem pospolityrP , gdzie zatem wytła
czanie oleju makowego nie mogło mieć 

12 J. R o s t a f i ń s k i, Materiały źródłowe 

do słownika przyrodniczego wieków średnich 

w Polsce; t e n że, O maku i jego hodowli w Pol
sce, Kraków 1899. 

13 N. G u i b o u r t, Histoire abregee des d1'O~ 

gues simpies t. II, P,aris 1820, s. 140, 142. 

większ:go znacze~ia i ten kierunek użyt
kowama maku o Ile miał miejsce w k r a
jach południowo-europejskich, to chyba 
na bardzo małą skalę. 

. J :s~ bardzo tru~no na podstawie danych, 
Jaknm dysponUJemy, oznaczyć okres 
w którym rozpoczyna się na naszych zie~ 
miach uprawa maku i zbadać kierunki 
u.żytkowania tej rośliny. Gdyby opierać 
SIę na dowodach archeologicznych, to moż
na by myśleć, że okres wpływów rzym
skich. ni'osący postęp .wiedzy w · róznych 
gałęZIach gospodarstwa, mógł rozszerzyć 
także repertuar poprzednio uprawianych 
roślin, wprowadzając nowe, nie wykorzy
stane u nas rodzaje. Ta bardzo Wczesna 
faza uprawy musi być jednak rozumiana 
jako wysiew nasion na małych skrawkach 
ziemi, przylegających lub w pobliżu osad 
położonych, a więc w pojęCiu odpowiada
jącym dzisiejszym metodom. ogrodniczym. 
Do tego celu służyły niezawodnie pier
wotne ~ypy maku, o otwierających się to
rebkach nasiennych, które potrząsane 

w czasie wiatrów, a takZe w momencie 
zbioru, osypywały część nasion na ziemię. 
W ten sposób mak sam się wysiewal, opad
nięte nasiona kiełkowały wczesną wiosną 
dając nowe rośliny. Jest zupełnie praw
dopodobne, że poza użytkowaniem nasion 
jako domieszki do ciasta i miodu, wyko
rzystywano też młode roślinki jako pożą
daną na przedwiośniu jarzynę. W czasach 
przedhistorycznych bowiem użytkowano 

na pokarm pędy różnych roślin, a wiado
mo nam choćby z zestawień pracy A. 
M a u r i i i a 14 , że ten zwyczaj utrzymał 
się u nas przez długie wieki, a ilość ro
dzajów roślinnych jadanych na "zielono" 
zwłaszcza w ciężkich okresach, na przed
nówku, przewyższała znacznie asortyment 
uwzględni!any w dzisiejszym pożywieniu. 

O ,użytkowaniu maku na olej w czasach 
przedhistorycznych nie ma żadnych da
nych. Nie wjemy, kiedy istotnie 'zapocząt

kowany został ten kierunek wykorzysta
nia rośliny zwłaszcza, że między dowoda
mi archeologicznymi a późno pojawiają

cymi się źródłami pisanymi jest pustka, 

14 A. lVI a u r i z i 0, Pożywienie roślinne ·i rol
nictwo w rozwoju dziejowym, Warszawa 1926 . 

.=.". 
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która zawsze nam dokucza w dociekaniach 
nad· historią uprawy roślin użytkowych. 

Najwcześniejsze dostępne mi materiały 
pisane, które stanowią Rachunki dworu 
króla Władysława JagieUy i królowej Jad

zaznaczono, że przeznaczony był do wy
tłaczania oleju (str. 93). W dalszych la
tach rejestrów korczyńskich (1407-1408) 
notowano mak 21 razy 17. W krótkich ze
stawieniach podrzęctwa proszowskiego 

Ryc. 2 . . M o g i ł a, pow. Kraków. Ziarna maku (Papaver w:nnifierum Ll z okresu rzymskiego 
(powi~ks.zonel. 

wigi (1388-1420) podają wielokrotnie wy
datki na mak i olej. I tak w rejestrach 
niepołomskich (1388-1394) wymienione 
są wydatki na mak 22 razy 15, w reje
strach korczyńskich i wiślickich z lat 
1388-1394 16 zapisane są wydatki na mak 
46 razy, przy czym kilka razy wyraźnie 
~~--

15 Rachunki dworu WŁadysŁawa JagieHy 
i króLowej Jadwigi z Łat 1388-1420, wyd. F. Pie
kosiński, MOD. medii aevi hist. t. XV, KJ.'aków 
1896, s. 1, 3, 4, 10, 13, 22, 25 (2 Xl, 29, 30, 33-36, 
40 (3Xl, 52, 53 (2 X), 59, 61. 

16 Ib., s. 72, 73, 75, 81 , 83, 85, 91, 93 (2 Xl, 105, 
109, (2 X l, 111, 114 (2 Xl, 115, 119, 1Z0., 121 (2 Xl, 

z r. 1393 i 1394 wymieniony jest mak na 
każdej stronie nieraz parę razy (20) 18. Re
jestra stacyj króla i królowej z lat 
1404-1405 i 1411-1412 podają wpraw
dzie niewiele wydatków na mak (9), za to 
ogromną ilość na olej, najprawdopoqob
niej makowy, co było wynikiem dużego 
zapotrzebowania oleju do ryb 19. W miarę 

122, 123 (3 Xl, 128-130, 137 (3 Xl, 145, 223 (3 X l, 
229, 230, 232, 234, 236, 243, 245, 246, 249, 253 (2 Xl. 

17 Ib., s. 359, 360 (2 Xl, 361 (3 Xl, 362 (2 Xl, 
372, 376, 380 (2 X l, 385, 386 (2 Xl,387, 388 (5 Xl. 

18 Ib., s. 258, 259 (3 Xl, 262, 264 (3 Xl, 265 
.(2 Xl, 269 (3 Xl, 270 (4 Xl, 271 (3 Xl. 
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lat, ' jak to widżimy z wielokrotnych zapi
sków wielkorządcy krakow$kiego Wątrób
ki (rejestra z 1418-1420) zużycie maku 
jest coraz większe 20. 

,Rachunki dworu króla Władysława Ja
giełły dostarczeją zatem ciekawych da
nych odnośnie produkcji oleju makowe

19 Ib ., s.394" 395, 420(3 )<: ),,450,455, . 463, 
489. 	 . 

20 Ib ., s.523, 529 (6 X), · 530 (6 X ), . 531 (2X), 
538 (5 X l, , 545 (3'X), 546 (4 X ),' 547 (3 X ), 548 
(2 X), 552. Mak jest także notowany .w reje
strach <±arnowskkh . i Hinczki z 1.1393~1394 ..:
ib., s. 277, . 280 (2 X), 281, 175, 183 (2 X ), 185. 

go w Polsce z końca XIV wieku i po
czątku XV wieku i dają podstawę do wy
ciągnięcia wniosku; że tak. wielkie zuży

cie oleju w ' gospodarstwie musiało wywo
łać przestawienie uprawy z początkowego 
systemu ogródkowego na skalę polową. To 
wprowadzenie szerszej uprawy maku na
stąpiło niezawodnie już znacznie wcze
śniej, może ' wniedługim czasie pp wpro

.' 	 wadzeniu ~hrżeścijaństwa wPolsce, 'a po
dyktował~ . je potrzeba zdobycia .obfitej 
ilości tłuszcżu ' roślinnego, posiadającego 
wysokie zalety jadalne, jakimi .mak się 
odznacza. ' 

Wanda Giżbert 


Nouve![es stations fossiles de pavot (Pap,aver somnife1'u~ L) 


. R esu m e' 


Le pavot est 'connu depuis des temps tres 
anciens, Il a s(tl'ement ete e'Xploite . d'abord en 
extreme Orient, ou s'etait dev eloppe ia produc
tion de l'opium. 

Les trouv'ailles. de restes de pavot provenant 
des cOloniesneolithiqu€S de Suisse et d'Italie, 
temoignen t du fait qu'il etait egaiement re
pandu en Europe. 'Le tres ancien pavot des pa
lafites etait encore 'une forme sauvage croissant 
en grande quantite aux bords de la Mediteran
nee. De eette forme; selon Candolle parait pro
venir le Papaver somniferum cultive actuelle
ment. 

Des lSemances de pavot ont He trDuVeeS sur 
les terres de Pologne a Biskupin, bourg date 
a la 'periode haUst aottienne. Dernierement deux 
nouvelles stations peuvent y etre ajoutees l'une 
provenant d'un emplacement~eolithique a z e-

s ł ,a w i c e, district Kraków, ou '12 . ga-aines ' de 
pavot ont ete discernees dans un melange de 
differentes semances. L'autre trouvaiHe prove
nant de Mogiła est placee a la periode dite ro
maine tardive. On a tr·ouve a Mogiła (Nowa 
Huta) 609 ' graines de pavot. 

S'i! s'agit de la culture de cette plante en 
Pologne ił n',est pas possible de 5e baser sur 
nos sources ecrites trop recentes pour tracer la 
ligne de son developpement. Cependant des te
moignages archeologiques indiquent que la pnf
miere phase de la culture du pavot a devance 
les. relations pat. ecrit. Dans les premiers stades 
surement ont ete cultiv es les types primitifs 
du pavot, C€ux qui possedent des capsules 
s'ouvrant facilement et qui grace a leurs petites 
cxigences vitales et a leur fettilite ant continue 
a etre cultives pendant de longs siecles. 
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