
W XIII w. miasta dysponowa‡y ju¿ powa¿n„ si‡„ zbrojn„, zapewniaj„c kr�lowi
skuteczn„ pomoc podczas bunt�w mo¿now‡adztwa. Nie bez znaczenia by‡ wnoszony
przez nie podatek. I wzajemnie, kr�l otacza‡ mieszczan opiek„, cho z pocz„tku mo-
narchowie popierali emancypacjŒ bogatego mieszczaæstwa przede wszystkim poza swoj„
domen„ % aby os‡abi w‡asnych wasali. Potem godzili siŒ i na samorz„d w zasiŒgu
kr�lewskiej w‡adzy; i ostatecznie samorz„d zatriumfowa‡. Powstanie uniwersytet�w i za-
kon�w ¿ebraczych by‡o pochodn„ powstania tego w‡a)nie samorz„du.

O dw�ch fenomenach ¿ycia miejskiego nale¿a‡oby wspomnie osobno. Ot�¿ potŒg„
gospodarcz„, przede wszystkim ze wzglŒdu na produkcjŒ sukna, staj„ siŒ miasta p�‡-
nocno-wschodniej Francji i Niderland�w (hrabstwo Hainaut, Brabancja, Artois, Holandia,
Zelandia); maj„ swoich senior�w, ale s„ na tyle potŒ¿ne, ¿e ju¿ wkr�tce bŒd„ prowadzi‡y
samodzieln„ grŒ polityczn„, lawiruj„c miŒdzy dwiema potŒgami, kt�re siŒ o nie pok‡�c„:
Francj„ i Angli„. Najwa¿niejszym jednak fenomenem pozostaje Pary¿.

Paryż

Pary¿ ur�s‡ w ci„gu XII w. do najwiŒkszej metropolii chrze)cijaæskiego Zachodu,
zarazem najwiŒkszego skupiska uczonych. PozycjŒ zdecydowanie nadrzŒdn„ zdobywa
sobie w XIII w. i od tego momentu mo¿emy m�wi o nim jako o prawdziwej stolicy, nie
tylko dlatego, ¿e tu rezyduje monarcha, ale przede wszystkim dlatego, ¿e odt„d we Francji
Ðwszystkie drogi prowadz„ do Pary¿a4. Z‡o¿y‡a siŒ na to zarazem potŒga gospodarcza,
intelektualna i polityczna paæstwa, kt�re zaczyna by paæstwem Ðcentralistycznym4,
w kt�rym kr�l pragnie trzyma w rŒku wszystkie Ðsznurki4 w‡adzy, a trzyma je g‡�wnie
w Pary¿u i to za spraw„ skoncentrowanego tutaj grona urzŒdnik�w. Tu tak¿e przyje¿d¿aj„
z ca‡ego )wiata ci, kt�rzy pragn„ siŒ kszta‡ci . Pary¿ zamieszkiwa‡o prawdopodobnie
ok. 200 tys. urzŒdnik�w. Zolbrzymia‡ wiŒc do wielko)ci osobnej prowincji; przer�s‡ swoj„
ojczyznŒ i Ðsta‡ siŒ Francj„4, nieodzown„ g‡ow„, wizyt�wk„ i kluczem kr�lestwa, �smym
cudem )wiata. flonglerzy )piewali o nim:

Pary¿, miasto cudowne,
KŒdy )wi„tynie, dzwonnice budowne,
Opactwa zacne i bardzo szacowne7.

Taki widok i taka poetycka formu‡a % przestrzeæ otoczona murami, naje¿ona
)wi„tynnymi wie¿ami % uros‡y w )redniowiecznej sztuce i poezji do rangi symbolu, sta‡y siŒ
Ðikon„4 miasta jako takiego, zrealizowan„ w stu procentach w przypadku Pary¿a. Mnogo) 
ko)cielnych wie¿ (w XV w. by‡o tu dwadzie)cia jeden parafii, mn�stwo klasztor�w i podobno
a¿ sto dzwonnic) oraz pa‡acowych szczyt�w odzwierciedla‡a mnogo) o)rodk�w w‡adzy, nie
tylko kr�lewskiej. Poszczeg�lnymi czŒ)ciami miasta zarz„dzali % pr�cz kr�la % biskup, rektor
uniwersytetu, przedstawiciel kupc�w paryskich, opaci rozmaitych klasztor�w i wielcy
feuda‡owie, kt�rzy mieli tu swoje rezydencje.

7 Les Narbonnais, wyd. H. Suchier, Paris 1898, w. 1871%73.
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Ale na )redniowieczny Pary¿ sk‡ada‡y siŒ przede wszystkim jakby trzy odrŒbne
miasta. Jego kolebk„ pozosta‡a niewielka wyspa CitØ (Ile-de-la-CitØ), kt�rej rodow�d
siŒga‡ czas�w rzymskich (s‡owo cité to odpowiednik ‡aciæskiego civitas, kt�rym okre)la-
no miasta staro¿ytne albo ich najstarsze czŒ)ci; Ðobywatel4, czyli citoyen, pochodzi od
cité). Tu rz„dzili biskup i kr�l: pa‡ac biskupi sta‡ ko‡o Notre-Dame, a po przeciwleg‡ej
stronie wyspy mie)ci‡ siŒ g‡�wny pa‡ac kr�lewski, najstarszy, najszacowniejszy i mieszcz„cy
g‡�wne urzŒdy monarchii. Na prawym, p�‡nocnym brzegu Sekwany wyros‡a nowa osada
handlowa, nowe miasto, kt�re % jak inne nowo powstaj„ce, )redniowieczne o)rodki %
nazywano Bourg, Ðgr�d4. Za to po przeciwleg‡ej stronie owego Bourg, na drugim, lewym
brzegu Sekwany, wyros‡a ÐDzielnica ‡aciæska4 (Quartier latin) % czyli miasto Uniwersytetu,
miasto uczonych i student�w, w kt�rym mo¿na by‡o siŒ dogada po ‡acinie. Upraszczaj„c
powiedzmy, ¿e wielki handel i wielcy panowie przedk‡adali CitØ i p�‡nocn„ czŒ) miasta
nad inne dzielnice % pa‡ace kr�lewskie i ksi„¿Œce wznosi‡y siŒ przewa¿nie w‡a)nie tam;
Luwr od zachodu, a pa‡ac )w. Paw‡a (hHtel Saint-Pol) i Bastylia od strony wschodniej
ujmowa‡y tŒ czŒ) miasta niczym klamr„. Z kolei Uniwersytet trzyma‡ siŒ swojej, po-
‡udniowej czŒ)ci, w kt�rej pod koniec )redniowiecza wznosi‡o siŒ siedemdziesi„t
kolegi�w. Biedniejsze dzielnice zajmowa‡y czŒ) p�‡nocno-wschodni„ Bourg, kt�ra mia‡a
zachowa sw�j Ðubogi4 charakter a¿ do koæca epoki nowo¿ytnej. Ale w praktyce pa‡ace
znajdowa‡y siŒ we wszystkich dzielnicach, wszŒdzie te¿ mieszkali wielcy i mali kupcy
i rzemie)lnicy, i wszŒdzie mo¿na by‡o wynaj„ mieszkanie, luksus za) i cena r�¿ni‡y siŒ
w zale¿no)ci tyle¿ od adresu, co od piŒtra, na kt�rym znajdowa‡a siŒ izba % im wy¿ej tym
taniej, a najtaniej, rzecz jasna, na poddaszu.

Bourg i Uniwersytet tak siŒ rozros‡y, ¿e w XII w. dawne obwarowania ju¿ im nie
wystarcza‡y. Za czas�w Filipa Augusta, w obliczu wojny z Angli„, kr�l postanowi‡ otoczy 
Pary¿ nowym, warownym pier)cieniem wyposa¿onym w baszty i bramy, tak od po‡udnia, jak
od p�‡nocy. Szybko jednak powsta‡y nowe ulice i domy poza murami. Mimo p�z·niejszego
kryzysu ekonomicznego i Ðczarnej )mierci4, kt�ra poch‡onŒ‡a co najmniej jedn„ trzeci„
mieszkaæc�w Francji, Pary¿ by‡ i pozosta‡ pierwszym miastem Europy i wci„¿ jeszcze siŒ
rozrasta‡. Wkr�tce Karol V M„dry musia‡ os‡oni jego p�‡nocn„ czŒ) nowym murem,
wy¿szym i potŒ¿niejszym; metropolia wch‡onŒ‡a kolejne tereny. I nie przestaje ich wch‡ania 
po dzi) dzieæ.

Bliżej wina i pieczystego

Oczekuj„cy koæca )wiata w roku tysiŒcznym wygl„dali go na pr�¿no. A jednak
w‡a)nie w okolicy roku tysiŒcznego co) ÐpŒk‡o4, tylko ¿e zamiast dzia siŒ gorzej %
zaczŒ‡o dzia siŒ lepiej. G‡�d przesta‡ zagra¿a a¿ tak, jak przedtem. Owszem, strach
przed g‡odem nie znik‡ ca‡kowicie i klŒski g‡odu wci„¿ jeszcze tu i �wdzie bŒd„ siŒ
zdarza‡y, ale rolnictwo odbi‡o siŒ ju¿ % je)li mo¿na tak powiedzie % od dna i oto
ogl„damy prapocz„tki tej kultury jedzenia, kt�r„ s‡ynie dzi) Francja win i doskona‡ej,
tradycyjnej kuchni. Pojawiaj„ siŒ nowe uprawy, a hodowla wzrasta, tak ¿e miŒso nie jest
ju¿ rarytasem. No i % rozpoczyna siŒ na wielk„ skalŒ produkcja wina. O ile piwo (dopiero
od XV w. chmielone) pozostaje napojem raczej pogardzanym i u¿ywanym szerzej tylko
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w niekt�rych, p�‡nocnych prowincjach, o tyle wino pije siŒ wszŒdzie, bo jest to trunek
najbardziej ceniony i bodaj ¿e powszedni. Winnice zajmuj„ coraz wiŒksze obszary,
gwa‡townie rozrastaj„c siŒ wzd‡u¿ dolin rzek, pocz„wszy w‡a)nie od roku tysiŒcznego;
aczkolwiek wielu produkuje w‡asne wina, z tego, co ma pod rŒk„. Wkr�tce poszczeg�l-
ne regiony zas‡yn„ z odrŒbnych gatunk�w win; pod koniec XII w. najs‡ynniejsze
i produkowane w najwiŒkszej ilo)ci to burgundzkie wina z okolic Auxerre i Tonnerre,
kt�re pija siŒ w Pary¿u; nastŒpnie wina spod Beaune i wreszcie wina z po‡udnio-
wego zachodu, z okolicy Aunis i Saintes, le¿„cych na obszarach podleg‡ych Anglii;
stamt„d te¿ wina francuskie wŒdruj„ na wyspiarskie sto‡y. Z pocz„tku bardziej ceniono
wina bia‡e, produkowane g‡�wnie na p�‡nocy; potem, od po‡owy XIII w., przyszed‡ czas
i smak na wina czerwone.

Rzecz jasna, ¿e ubogi ch‡op przez ca‡e )redniowiecze bŒdzie musia‡ czŒsto zadowala 
siŒ samym zbo¿em w rozmaitej postaci % czy to chleba, czy podp‡omyk�w, czy owsianki
i innych zup. Ale ju¿ od )wiŒta bŒdzie m�g‡ zje) kap‡ona, kurŒ, gŒ) albo ryby. Nie
pogardzi te¿ uprawianymi w przydomowym ogr�dku warzywami i grzybami; s„ to b�b,
kapusta, groch i pieczarki; wreszcie poszed‡szy do lasu, zaopatrzy siŒ w jagody, kasztany,
orzechy i ¿o‡Œdzie; sady i drzewa p�l i las�w daj„ mu gruszki, jab‡ka, )liwki i mn�stwo
innych owoc�w.

Posi‡ki pan�w s„ bogatsze, mo¿na przypuszcza , ¿e miŒso pojawia‡o siŒ w zamkach
codziennie, ale je)li co) wiemy, to raczej o jad‡ospisie )wi„tecznym, najczŒ)ciej jeszcze trochŒ
podkoloryzowanym przez kronikarzy i poet�w. Anonimowa powie) z XII w. Flamenca

ukazuje wesele ksiŒcia Archibolda z piŒkn„ Flamenk„; nie wiemy, czy podane tu menu jest
wiarygodne % ale na pewno jest to dobra ilustracja �wczesnych wyobra¿eæ na temat tego, co
oznacza dostatek jad‡a, napoju i wystawno) uczty:

Dropie, ‡abŒdzie, ¿urawie,
Kaczki, kuropatwy, pawie,
Kap‡ony, gŒsi, kur wiele,
Zaj„ce, dziki, daniele
I wielkie, srogie niedz·wiedzie;
Nie zbrak‡o nic na biesiedzie;
Reszta mi„s nie gorszej cery.
Archimbold dba‡ o kwatery
Tak, ¿e ka¿da z nich op‡ywa
W owies i wosk, i warzywa;
Na ka¿de swoje ¿yczenie
Ka¿de sprowadzi‡ jedzenie;
A ga‡kŒ muszkato‡ow„,
Pieprz, przyprawŒ kurkumow„,
Cynamon, goz·dzik, lawendy
I rozmaryn, kaza‡ wszŒdy
Spala w pe‡nej kadzielnicy
Na rogu ka¿dej ulicy8.

8 Wg: Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle, wyd. J.-C. Huchet, Paris 1989, w. 394%411.
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