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Wstęp

W 2018 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukazał się 
pierwszy tom serii monografii poświęconych historii diety i kultury odżywiania. 
Celem serii miało być prezentowanie stanu badań nad praktykami żywieniowymi 
występującymi w różnych epokach i kulturach oraz sposobami ich uzasadniania 
wyprowadzanymi z aktualnego w danej epoce stanu wiedzy naukowej. Praktyki te 
rozwijały się w powiązaniu z szerokim kontekstem kulturowym i społecznym, ze 
zwyczajami i obyczajami, normami prawnymi i zaleceniami dotyczącymi życia co-
dziennego wyznawców różnych religii. Odzwierciedlały także zróżnicowanie spo-
łeczne występujące w danej epoce, związane z dostępem do dóbr materialnych, 
opieki medycznej, popularnych poradników zawierających zasady zdrowego życia 
i metody zapobiegania chorobom itp. Ze względu na to zróżnicowanie przedstawi-
ciele różnych warstw społecznych odżywiali się inaczej, występowały wśród nich 
dominujące choroby uwarunkowane stylem życia, mieli także różne możliwości ich 
leczenia i zapobiegania ich występowaniu. Seria Historia diety i kultury odżywia-
nia nie podejmuje więc wyłącznie kwestii związanych z medycznymi podstawami 
dietetyki, zgodnymi ze standardami pewnej historycznej epoki, zajmuje się ogółem 
problemów związanych z odżywianiem jako jedną z podstawowych praktyk umożli-
wiających człowiekowi przeżycie.

W różnych epokach historycznych odżywianie było ściśle związane ze statusem 
społecznym grupy, w której występowały pewne standardy dietetyczne i związane 
z odżywianiem normy społeczne, zwyczaje i obyczaje. Tylko zamożniejsza część po-
pulacji odżywiała się w sposób uznawany z punktu widzenia medycznego za wła-
ściwy, tj. zróżnicowany i dostosowany pod względem jakościowym i ilościowym 
do wykonywanej pracy i związanego z tym zapotrzebowania energetycznego. Przez 
większość epok znaczna część społeczeństwa żyła w trudnych warunkach material-
nych, a charakterystyczne dla niej codzienne praktyki żywieniowe mogą być defi-
niowane w kategoriach „gospodarki niedoboru”. Jej najbardziej charakterystyczną 
cechą było dążenie do zaspokojenia głodu pod względem ilościowym. Zapewnienie 
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sobie pokarmów zróżnicowanych i smacznych, pożywnych i świeżych było trudne 
lub niemożliwe. Odżywiano się tym, co udało się zebrać w najbliższej okolicy, w polu 
lub ogródku, lub tym, co udało się zgromadzić w postaci zapasów. Powtarzającym 
się i częstym zjawiskiem w ubogich warstwach społecznych był głód, który w nie-
sprzyjających warunkach, takich jak zaburzenia klimatyczne lub wojny, zagrażał nie 
tylko zdrowiu, lecz także życiu tej populacji. Występowały w niej bowiem okreso-
wo przypadki masowej śmierci głodowej. Na drugim biegunie lokowały się warstwy 
zamożne, których życie codzienne upływało w warunkach „gospodarki nadmiaru”, 
nie zmuszającej ich członków do codziennej troski o przeżycie i umożliwiającej roz-
wijanie skomplikowanych praktyk żywieniowych, służących nie tylko zaspokojeniu 
głodu, lecz także własnych preferencji smakowych. W warstwach tych rozwinęły się 
rozbudowane praktyki konsumpcyjne, umożliwiające prezentację wysokiego statusu 
społecznego. Odżywianie służyło nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, zaspoka-
janiu głodu, lecz stawało się kanwą rozbudowanej obyczajowości, „kultury stołowej”, 
w skład której wchodziły nie tylko określone przepisy dietetyczne, lecz także naczy-
nia stołowe i meble służące do ich ekspozycji, a także szereg pomieszczeń służących 
wspólnemu spożywaniu potraw, zarówno prywatnych, zlokalizowanych w domach, 
dworkach i pałacach, jak i publicznych. Do obszaru kultury odżywiania należą tak-
że pałacyki myśliwskie, kawiarnie i restauracje, sale jadalne sanatoriów itp. Prak-
tyki kulturowe związane z odżywianiem, wypracowane w warstwach zamożnych, 
bywały kopiowane wśród członków warstwy średniej i wśród ludu. Przejmowano 
z nich elementy, które można uznać dla danej praktyki za emblematyczne, nie za-
wsze w sposób bezpośredni kopiując ich treść. Dla przykładu, spożywane od końca 
XVIII w. w górskich miejscowościach turystycznych Niemiec czy Szwajcarii przez 
mniej zamożnych turystów kanapki z kawałkiem gorącego mięsa, popijane tanim 
lokalnym piwem, możemy uznać za naśladownictwo tamtejszych obyczajów my-
śliwskich. Polująca arystokracja i szlachta jadała oczywiście bardziej obficie i ko-
rzystała z bardziej urozmaiconego zestawu potraw. W przejętym wzorcu ważne było 
jednakże to, że spożywano potrawy mięsne i jedzono je wspólnie w plenerze, albo 
w specjalnie zaaranżowanych wnętrzach, w których wystroju dominowały elementy 
związane z polowaniem. I w ówczesnych ekskluzywnych pałacykach myśliwskich, 
i w tanich restauracjach przeznaczonych dla popularnych odbiorców, tworzonych 
przy turystycznych szlakach, wieszano na ścianach poroża jeleni, wypchane łby łosi, 
czy zwierzęce skóry. Wystroju wnętrz często dopełniały obrazy z motywami lokal-
nej przyrody. Tworzyło to w świadomości członków uboższych warstw społecznych 
wrażenie uczestnictwa w tym samym wzorcu kulturowym i umożliwiało czerpanie 
z niego satysfakcji. Innym przykładem naśladownictwa w warstwie średniej praktyk 
kulturowych arystokracji i zamożnej szlachty stał się zwyczaj spędzania popołudni 
lub wczesnych wieczorów w kawiarni. Członkowie społecznych elit, dysponujący 
odpowiednimi do przyjmowania gości eleganckimi wnętrzami w swoich domach, 
mogli dowolnie kształtować listę potraw, przygotowywanych przez profesjonalne-
go kucharza. Przede wszystkim jednakże mogli decydować o tym, kto na te pry-
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watne spotkania zostanie zaproszony. Spotkania te, przy elegancko zastawionym 
stole, szczególnie wśród kobiet z wyższych warstw społecznych nie udzielających 
się publicznie, dawały okazję do prezentacji włas ne go statusu społecznego. Było to 
możliwe nie tylko dzięki wykwintności potraw, czy estetycznym walorom porcelany, 
na której je podawano. Prezentowano bowiem także sposób urządzenia wnętrza, 
czy styl mebli. O walorach danych przyjęć decydowało jednak przede wszystkim 
to, kogo można było wśród zaproszonych osób spotkać i o czym toczono rozmo-
wy. Swoistą kalką tego wzorca kulturowego stały się w XIX w. publiczne kawiar-
nie. Podawano w nich, jak na prywatnych elitarnych popołudniowych przyjęciach, 
potrawy słodkie, popijane kawą, herbatą lub alkoholem. Istotą odbywającej się tu 
konsumpcji nie było zaspokajanie głodu, ale stwarzanie odpowiedniego klimatu dla 
rozmowy i warunków uprawiania aktywności towarzyskiej. W publicznych kawiar-
niach nie było jednak możliwe samodzielne dobieranie potraw (można je było tylko 
zamawiać z dostępnej w danym lokalu oferty) i ograniczanie grupy odwiedzających 
wyłącznie do grona osób zaproszonych. Namiastką salonowych zwyczajów warstw 
wyższych stały się w związku z tym prywatne stoliki, do których przysiąść się można 
było tylko na zaproszenie ich stałego gościa, albo za jego akceptacją. Tworzono także 
wyodrębnione z ogólnej przestrzeni lokalu małe, kameralne prywatne sale, zapew-
niające wybranym gościom więcej intymności. W niniejszej serii zostaną omówione 
także inne przykłady tego rodzaju zapożyczeń, dokonywanych zarówno w obrębie 
własnej kultury, jak i z obszaru kultur pozaeuropejskich. Istotną rolę w ich standar-
dzie odgrywały praktyki żywieniowe, za pośrednictwem których dążono do osiąga-
nia znacznie szerszych celów, niż proste zaspokajanie głodu. Przyswajaniu ulegał 
bowiem szerszy wzorzec konsumpcji, w ramach którego funkcjonowały określone 
sposoby odżywiania, a wśród nich potrawy preferowane przez zwolenników tego 
wzorca, eliminowano natomiast te, które uznawano za niewłaściwe, czy niezdrowe. 
Uznanie danej grupy potraw za niewłaściwe oparte bywało przede wszystkim na 
normach kulturowych, do których starano się dobrać potwierdzające je argumenty 
medyczne, i to nawet wtedy, gdy większość lekarzy nie podzielała tych opinii, a przy-
taczane na ich rzecz argumenty uważała za bałamutne.

W związku z utrzymującym się przez wiele wieków zróżnicowaniem warun-
ków materialnych i możliwości zaspokajania potrzeb przez członków różnych grup 
społecznych, badając historię diety i praktyk kulturowych związanych z odżywia-
niem nie możemy koncentrować się wyłącznie na poglądach lekarzy, formułują-
cych pewne zalecenia dietetyczne, uznawane przez nich za prozdrowotne, a także 
na pewnych ostrzeżeniach dotyczących produktów i praktyk żywieniowych, pro-
wadzących – ich zdaniem – do zaburzenia równowagi organizmu i pojawienia się 
choroby. We wszystkich źródłach medycznych, znanych nam z rękopisów, a od 
XVI w. także z prac wydawanych drukiem, występuje u autorów zróżnicowanie 
adresatów związane z ich statusem społecznym. Lekarze od czasów starożytnych 
mieli bowiem świadomość, że powstawanie chorób jest uwarunkowane stylem ży-
cia, a ów styl jest wypadkową warunków materialnych, w których żyje człowiek. 
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Opisywali więc inne schorzenia, występujące u członków warstw zamożnych, a inne 
wśród warstw ludowych. Do obu tych grup kierowali zarazem odmienne zalecenia 
profilaktyczne i terapeutyczne. Zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że ubodzy 
członkowie warstw plebejskich nie będą w stanie zmienić swojego stylu życia, de-
terminowanego przez warunki wykonywanej pracy i niski poziom dochodów. Nie 
będą mogli lepiej się odżywiać, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na zakup bardziej 
zróżnicowanego jedzenia. Nie będą też mogli mniej pracować, ani wkładać w pracę 
mniej wysiłku, ponieważ wymusza to rynek pracy i rozwiązania ustrojowe obowią-
zujące w danym państwie w danym czasie (akceptujące niewolnictwo, pańszczyznę, 
dwunastogodzinny dzień pracy, pracę kobiet i dzieci itp.). Lekarze wiedzieli także, 
że członkowie społeczeństwa żyjący poza sferą strukturalnego niedostatku i na co 
dzień nie przeciążeni pracą lub nie wykonujący jej wcale nie stają się przez to au-
tomatycznie zdrowi. Ich organizmy narażone bywały na inne szkodliwe czynniki 
niż głód czy przepracowanie, które lekarze starali się ustalić i przeanalizować ich 
wpływ na powstawanie chorób. Czynnikiem chorobotwórczym od czasów starożyt-
nych uznawanym przez lekarzy za najważniejszy była nieprawidłowa dieta. Ponie-
waż swoje wskazania lekarze ci kierowali do odbiorców o ustabilizowanej pozycji 
społecznej i materialnej, uznawali modyfikację nieprawidłowej diety za możliwą, 
nie była bowiem w tym przypadku ograniczona przez bariery finansowe. Tłumaczy-
li więc pacjentom, jak powinni prawidłowo się odżywiać, a czego powinni unikać, 
aby zachować zdrowie i uchronić się od chorób. Jednym z ważniejszych elementów 
nieprawidłowej diety było w ujęciu europejskich lekarzy spożywanie nadmiernej 
ilości pokarmów. Prowadziło bowiem do otyłości, która stawała się podstawą wielu 
przewlekłych chorób. Drugim poważnym zagrożeniem było spożywanie pokarmów 
nieodpowiednich dla wieku i płci pacjenta, a także określonego typu budowy jego 
ciała, zwanej konstytucją cielesną. Od czasów starożytnych do końca XIX w. lekarze 
wyróżniali typy konstytucji cielesnej opierając się na systemie patologii humoralnej. 
Definiowała ona chorobę jako skutek naruszenia równowagi humorów krążących 
w ludzkim organizmie, takich jak krew, żółć, śluz i czarna żółć. Zgodnie z tą koncep-
cją dzielili ludzi na tych o konstytucji sangwinicznej (z przewagą w organizmie jed-
nego humoru – krwi) i flegmatycznej (tj. z przewagą w organizmie humoru śluzu). 
Wyróżniali także ludzi o konstytucji cholerycznej (z przewagą żółci) i melancholicz-
nej (z przewagą czarnej żółci). Dla każdego z typów konstytucji ludzkiego organizmu 
miały być charakterystyczne związane z nimi choroby. By zapobiegać ich występo-
waniu należało się odżywiać w określony sposób, łagodząc oddziaływanie na orga-
nizm dominującego w nim humoru i nie pobudzając dodatkowo, za pośrednictwem 
nieodpowiednio dobranych potraw, tej dominacji. Więcej produktów spożywczych 
zalecali ponadto przyjmować mężczyznom w sile wieku, podczas gdy kobiety, dzieci 
i starsi mężczyźni powinni byli spożywać mniejsze porcje, stosować mniej przypraw 
i ogólnie spożywać potrawy uznawane za lżejsze, mniej pobudzające itp. Niezależnie 
od pierwotnej konstytucji, w bardzo młodym wieku lub w okresie starości funkcjo-
nowanie organizmu łatwo poddaje się zaburzeniom równowagi humoralnej, nie na-
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leżało więc do tego dopuszczać. Dziewczęta i kobiety nie powinny były ponadto spo-
żywać pokarmów i napojów zbytnio je pobudzających. Miało to negatywnie wpływać 
na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, i uniemożliwiać im pełnienie ról społecznych 
wyznaczanych przez kulturę. Małżeństwo i macierzyństwo zapewniało kobiecie sa-
tysfakcję, gdy była ona spokojna i zrównoważona, gotowa podjąć się stawianych 
przed nią zadań. Nieprawidłowa dieta nie sprzyjała ich wypełnianiu przez kobietę, 
nadmiernie pobudzając jej psychikę, wpędzając w melancholię, a nawet prowokując 
reakcje histeryczne.

Niemal do końca XIX w. zróżnicowanie praktyk żywieniowych uznawano w Eu-
ropie za naturalne. Było bowiem wpisane w ówczesną strukturę społeczną, w której 
różnice w poziomie dochodów i szans życiowych uznawano za trwałe i nieusuwalne. 
Dopiero w latach 80. XIX w. pojawia się nowe podejście do tej kwestii. Pojawiają 
się postulaty stworzenia norm żywieniowych optymalnych dla ludzi należących do 
określonej płci i w określonym wieku, niezależnie od warstwy społecznej, z której 
się wywodzą. Należy to zawdzięczać przemianom kulturowym, które doprowadzi-
ły po Wiośnie Ludów do wyodrębnienia się partii politycznych stawiających m.in. 
wśród swoich celów zmniejszenie różnic socjalnych i zapewnienie wszystkim oby-
watelom danego państwa dochodów umożliwiających przeżycie na poziomie wyż-
szym niż elementarny. Postulaty tego rodzaju głosiły w państwach Europy Zachod-
niej, przede wszystkim w Niemczech, partie socjalistyczne i chadeckie, wychodząc 
z różnych przesłanek, których nie będziemy w tym miejscu rozwijać. Ważny był 
jednak skutek ich działań, jakim był wzrost płacy minimalnej umożliwiający od 
końca lat 80. XIX w. do wybuchu I wojny światowej znaczną poprawę warunków 
życiowych robotników i zmianę standardu ich odżywiania. Lekarze uczestniczyli ak-
tywnie w tym procesie, wskazując politykom, że powszechne niedożywienie wśród 
członków warstw ludowych czyni ich nieodpornymi na choroby zakaźne, które 
mogą rozprzestrzenić w całym społeczeństwie. Uświadomienie sobie przez władze 
skali zagrożenia epidemicznego związanego z powszechną wśród warstw ludowych 
nędzą było możliwe dzięki poznaniu jego istoty, związanej z bakteryjną etiologią 
chorób zakaźnych. Lekarze uświadomili członkom władz zagrożenie masowymi 
epidemiami chorób zakaźnych jako prowadzące do podważenia stabilności pań-
stwa i efektywności jego ekonomiki. Jako remedium przedstawili likwidację głodu 
i niedożywienia wśród warstw plebejskich i objęcie ich powszechnym państwowym 
nadzorem medycznym i sanitarnym. Pierwszym państwem, które podjęło w tym 
kierunku odpowiednie kroki były Niemcy. W 1883 r. wprowadzono tu powszechny 
system ubezpieczeń społecznych, zapewniający pomoc lekarską wszystkim pracują-
cym, podwyższono także przeciętne pensje, a wyżej wykwalifikowanym robotnikom 
przemysłowym zapewniono zarobki powyżej średniej. Zmieniło to warunki socjalne 
w Niemczech, przyczyniając się w ciągu dwóch następnych dekad do wydłużenia 
przeciętnej długości życia aż o 20 lat. Wprowadzone zmiany okazały się korzyst-
ne nie tylko dla pracowników, lecz także dla właścicieli zakładów przemysłowych. 
Ich pracownicy uzyskiwali bowiem coraz wyższe kwalifikacje, a dzięki długiemu 
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okresowi pracy stawała się ona coraz bardziej wydajna. Pomimo tego, że w trak-
cie I i II wojny światowej system powszechnej opieki medycznej uległ załamaniu 
i ponownie pojawiły się przypadki masowego głodu, tworzące podstawy do łatwego 
szerzenia się masowych epidemii, ustanowiony w latach 80. XIX w. w Niemczech 
standard stał się wzorcem naśladowanym w innych krajach Europy i funkcjonuje do 
chwili obecnej. Zapewnienie wszystkim obywatelom danego państwa poziomu do-
chodów umożliwiającego bezpieczną realizację podstawowych potrzeb konsumpcyj-
nych stało się w XX w. standardem, podobnie jak zapewnienie podstawowej opieki 
lekarskiej. Głód nie występuje już w Europie w skali masowej, co zmieniło społeczny 
kontekst podejmowania badań naukowych dotyczących kwestii odżywiania. Upo-
wszechnienie w społeczeństwie europejskim w końcu XIX w. podstaw bakteriolo-
gii umożliwiało popularyzację przez lekarzy treści związanych z racjonalną dietą, 
w których szeroko uwzględniano potencjalne zagrożenie chorobami wywoływany-
mi przez mikroby. Zdrowa dieta musiała być odtąd nie tylko zróżnicowana i dosta-
teczna pod względem ilościowym, lecz przede wszystkim higieniczna – oparta na 
produktach o sprawdzonym pochodzeniu, czystych i właściwie przechowywanych. 
Szerokie zainteresowanie czytelników budziły publikacje poświęcone właściwym 
metodom konserwowania żywności. Bardzo dobrze sprzedawały się także książki 
kucharskie, które wydawano w wielotysięcznych nakładach. Ich adresatem byli nie 
tylko czytelnicy z warstw zamożnych, lecz także należący do warstwy średniej i lu-
dowej. Popularyzacji treści związanych z prawidłową dietą sprzyjało wprowadzenie 
w poszczególnych państwach obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym. Ele-
mentem programów szkolnych stały się w drugiej połowie XIX w. podstawy higieny, 
szkoły zatrudniały higienistki, a w większych miastach także lekarzy.

Upowszechniana w szerokich warstwach społecznych wiedza o higienie życia 
codziennego obejmowała wiele aspektów związanych z dietą i profilaktyką chorób, 
a także walką z nałogami, takimi jak pijaństwo. W drugiej połowie XIX w. lekarze 
podjęli walkę z praktykami i zwyczajami prowadzącymi w ostatecznym rezultacie 
do alkoholizmu. Tworzono towarzystwa trzeźwości, wydawano publikacje omawia-
jące przyczyny i skutki tego nałogu, propagowano elementy prozdrowotnego stylu 
życia, takie jak sport i turystyka, które miały stać się alternatywą dla tradycyjnego 
sposobu spędzania wolnego czasu: przy stole i na biesiadowaniu, w trakcie którego 
spożywano możliwie dużo tłustych pokarmów i jak najwięcej alkoholu. Do połowy 
XVIII w. ten wzorzec spędzania czasu dominował w elitarnych warstwach społecz-
nych w Europie, jednakże w ostatnich dekadach tego stulecia, a przede wszystkim 
w XIX w. został stopniowo wyparty przez inne wzorce. W elitarnej kulturze czasu 
wolnego ważne miejsce zaczęły zajmować podróże. Ich celem było zwiedzanie oko-
lic i znajdujących się w nich zabytków, a nie koncentrowanie się na wielogodzin-
nym biesiadowaniu i spożywaniu dużych ilości potraw. Wyjazd poza stałe miejsce 
zamieszkania stał się istotnym wyznacznikiem statusu społecznego. Aby czerpać 
satysfakcję z wyjazdów, których istotą było aktywne poruszanie się w przestrzeni, 
należało zadbać o sprawność ciała, które nie powinno być ociężałe i otyłe. W XIX w. 
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w elitarnych warstwach społecznych przedmiotem aspiracji staje się ciało szczupłe 
i sprawne, umożliwiające pokonywanie pieszo lub powozem dość dużych odległości, 
wspinanie się na szczyty górskie, itp. By to osiągnąć należało radykalnie zmodyfi-
kować dietę, która musiała stać się mniej słodka i tłusta, a podawane w eleganckim 
towarzystwie potrawy musiały stać się mniej obfite. Pionierską rolę w tym zakresie 
odegrała kuchnia francuska, która stopniowo popularyzowała się w Europie. Ten 
trend wystąpił jednak z opóźnieniem wśród członków warstwy średniej i plebejskiej. 
Ich życie codzienne koncentrowało się bowiem na pracy, wymagającej systematycz-
nego, codziennego i wielogodzinnego wysiłku. Członkowie tych grup nie mogli sobie 
pozwolić na trwające wiele tygodni lub miesięcy podróże, musieli bowiem osobiście 
doglądać swoich interesów, lub pracować w zakładach należących do innych. Róż-
nice w poziomie dochodów między grupami pracodawców a pracobiorców powo-
dowały, że w XIX-wiecznej Europie członkowie tych grup mieli zupełnie odmienne 
możliwości zaspokajania swoich potrzeb żywieniowych. W pierwszej z tych grup 
powszechnym zjawiskiem, związanym z brakiem ograniczeń finansowych i spoży-
waniem nadmiaru produktów żywnościowych, stała się nadwaga (częsta też była 
otyłość), natomiast w drugiej – niedowaga lub charłactwo, spowodowane zaspoka-
janiem potrzeb żywieniowych w sposób niedostateczny. Obie grupy różniły się także 
wzrostem, różnica wynosiła przeciętnie prawie 20 cm. W tej sytuacji przedmiotem 
aspiracji członków warstwy ludowej stało się nie tylko zaspokojenie elementarnych 
potrzeb żywieniowych, lecz także zmiana sylwetki. Społecznie wyznaczane ramy 
prestiżu wiązały się z akceptacją ciała wyglądającego „solidnie”, które cechował wy-
soki wzrost i silna budowa, a nawet nadwaga. Ten wzorzec kulturowy stał się szcze-
gólnie popularny w warstwach plebejskich w ostatnich dwóch dekadach XIX w., 
a systematyczne jadanie do syta stało się podstawowym wyznacznikiem społecznego 
statusu danej rodziny. Wraz ze wzrostem dochodów w wielu rodzinach pracowni-
czych pojawiły w latach 1883-1914 wolne środki, które można było przeznaczyć na 
konsumpcję. Przeznaczano je przede wszystkim na poprawienie codziennego stan-
dardu odżywiania. W warstwach plebejskich popularyzowała się także przejmowa-
na z bardziej zamożnych środowisk moda kulturowa grupowego biesiadowania, 
w trakcie którego konsumowano duże ilości pożywienia i alkoholu. Uznano to za 
typowe zachowanie świąteczne, decydujące o statusie społecznym i miejscu jednost-
ki w grupie. Kto mógł sobie pozwolić na organizowanie domowych przyjęć lub fun-
dowanie spotkań towarzyskich w restauracjach uznawany był za osobę o wysokiej 
pozycji, kogo nie było stać na tego rodzaju praktyki lokował się niżej. Omawiana 
tu praktyka gromadnego i publicznego obfitego jedzenia i picia jako wyznaczników 
statusu społecznego popularyzowała się w europejskich warstwach plebejskich 
i wśród drobnomieszczaństwa pomimo tego, że przejmowane wzorce zdołały się już 
wśród elit zdezaktualizować. Ich popularność tłumaczyć można także w ten sposób, 
że osiągana w niższych warstwach społecznych na przełomie XIX i XX w. nadwyż-
ka dochodów nie była jednak tak duża, by można było ją przeznaczyć na bardziej 
ambitne lub atrakcyjne cele, w tym popularne wśród elit społecznych podróże. 
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Ich popularyzacja na szerszą skalę wśród europejskich robotników i drobnomiesz-
czan nastąpiła dopiero w drugiej połowie XX stulecia. W świetle współczesnych ba-
dań i obserwacji ważnym celem tych podróży jest obfite korzystanie z dobrodziejstw 
lokalnej kuchni (zarówno w restauracjach, jak i w hotelach all inclusive), a rzadziej 
zwiedzanie zabytków lub poznawanie przyrody.

Zmiany w stosunku społeczeństwa do diety, powodujące wytwarzanie się nowych 
zwyczajów, upowszechnianie nowych potraw i praktyk żywieniowych (w tym kupo-
wania półproduktów i potraw gotowych do spożycia), następowały w końcu XIX w. 
i w całym XX stuleciu także w innym kontekście. Był on wyznaczany przez postę-
pujący proces medykalizacji świadomości społecznej, którego jednym z elementów 
było uznanie związku między prawidłowym odżywianiem a zdrowiem, dążenie do 
poznania podstaw naukowych zdrowego odżywiania i korzystanie w tym celu z po-
rad i pomocy lekarzy. Szerokim zainteresowaniem społecznym cieszą się nowe spo-
soby żywienia małych dzieci, reguły umożliwiające trwałe zachowanie sprawności 
fizycznej i właściwej wagi itp. W końcu XX w. upowszechnia się także w warstwach 
plebejskich tendencja do ograniczania ilości spożywanych pokarmów. Nie jest to już 
związane z obszarem „gospodarki niedoborów”, ale z dążeniem do uzyskania pożą-
danego pokroju ciała, który pragnie się osiągnąć za pomocą pewnego rodzaju die-
ty. Wśród kobiet upowszechnia się moda na ciało szczupłe, ukazywane publicznie 
w stanie „wiecznej młodości”. Wśród mężczyzn pojawia się także inny wariant: ciało 
„okazałe”, prezentujące rozwiniętą muskulaturę. Aby osiągnąć pożądane efekty „wi-
zualne” członkowie obu płci coraz częściej sięgają po różnego rodzaju nowinki die-
tetyczne i „cudowne” diety. W kulturze masowej pojawiło się także zainteresowanie 
pozaeuropejskimi praktykami żywieniowymi. Jest ono jednak uwarunkowane nie 
tylko przez względy smakowe, czy poszukiwanie oryginalnych potraw. W procesie 
międzykulturowej recepcji tych praktyk żywieniowych pojawia się nowy kontekst: 
ich powiązanie z tzw. medycyną alternatywną lub samolecznictwem. Pewne diety 
stają się popularne nie dlatego, że uznawane są za szczególnie smaczne, ale dlatego, 
że przypisuje im się wartości profilaktyczne lub lecznicze. Moda na daną dietę sze-
rzy się także w przypadku, gdy jej wartości prozdrowotne nie są potwierdzane przez 
lekarzy klinicznych, a nawet wbrew ich zdaniu.

Wszystkie zasygnalizowane powyżej zjawiska zostaną poddane analizom w ni-
niejszym tomie serii Historia diety i kultury odżywiania, a także w tomach następ-
nych, znajdujących się obecnie w przygotowaniu.

W części pierwszej niniejszego tomu, zatytułowanej Wybrane praktyki ży-
wieniowe i zalecenia dietetyczne w historii kultury europejskiej, zaprezentujemy 
czytelnikom jedenaście studiów, poświęconych wybranym aspektom związanym 
z dietą i kulturą odżywiania, od czasów starożytnych po współczesne. Ks. prof. 
Mieczysław Paczkowski OFM, w tekście pt. Ryby w diecie starożytnych mnichów 
chrześcijańskich, omówił tę kategorię produktów spożywczych. Były one chętnie 
i często spożywane nie tylko ze względu na ich właściwości smakowe i odżywcze, 
lecz także z powodu licznych w ówczesnym kalendarzu chrześcijańskim okresów 
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postu, w których zakazane było spożywanie mięsa. W następnym tekście, które-
go autorką jest prof. Anna Odrzywolska (Upodobania smakowe szlachty polskiej 
w XVI w.) znajdujemy treści charakterystyczne dla epoki europejskiego Renesansu, 
w którym rozwijać się zaczyna literatura poradnicza kierowana do wykształconych 
i zamożniejszych odbiorców. Jej autorzy starają się przyswoić swoim czytelnikom 
zasady odżywania, których standard ma sprzyjać zdrowiu. Kolejny artykuł, au-
torstwa prof. Bożeny Płonki-Syroki i mgr. Andrzeja Syroki, przenosi nas do XVII 
i XVIII stulecia i zapoznaje z innym przykładem popularnej literatury poradniczej, 
jaką są kalendarze. W tekście pt. Problematyka odżywiania i głodu i jej kon teks
ty w kalendarzach śląskich z XVII i XVIII stulecia (16151786) autorzy ukazują 
kwestie związane z odżywianiem już w znacznie szerszej, ponadindywidualnej per-
spektywie. Problem zapobiegania występowaniu masowego głodu (na przykładzie 
Śląska) staje się w tym okresie ważną kwestią społeczną, w której realizację angażu-
ją się nie tylko autorzy kalendarzy udzielający porad swoim czytelnikom, lecz także 
władze miejskie i państwowe. Dwa następne artykuły, autorstwa dr Eweliny Marii 
Kostrzewskiej (Miłość na widelcu. Kuchnia w rodzinach ziemiańskich Królestwa 
Polskiego na przełomie XIX i XX w.) i dr Aleksandry Szlagowskiej (Dieta dziew-
cząt w poradnikach wychowania z XIX i pocz. XX w.) przynoszą ilustracje innego 
ujęcia problematyki dietetycznej w kulturze europejskich warstw średnich i wyż-
szych (na przykładzie ziem polskich). Sposób odżywiania przedstawiany jest jako 
jeden z ważnych elementów kształtowania stosunków rodzinnych i relacji między 
płciami. Wspomniane teksty dotyczą przede wszystkim kobiet, których dieta uzna-
wana ówcześnie dla nich za właściwą miała sprzyjać zachowaniu właściwej posta-
wy moralnej, obyczajowej i urody. W okresie przedmałżeńskim kobieta powinna 
była opanować standardy związane z elegancją w kuchni i kody kulturowe związane 
z przygotowywaniem i ze spożywaniem potraw. Miało to jej pozwolić na kształtowa-
nie satysfakcjonujących relacji rodzinnych i społecznych, a samą kwestię odżywia-
nia wyprowadzić daleko poza biologię. W przeciwieństwie do dwóch wspomnianych 
tekstów, których treść dotyczy odżywiania członków zamożnych warstw społecz-
nych, artykuł dr Pawła Wysokińskiego, zatytułowany Pożywienie ludności wiejskiej 
na dawnych ziemiach polskich w opiniach badaczy, przenosi nas do obszaru kul-
tury „strukturalnych niedoborów”. Autor przedstawia dietę ludności wiejskiej jako 
niedostateczną pod względem ilościowym i jakościowym, prezentując stanowisko 
na ten temat polskich etnografów i lekarzy z czasów poprzedzających II wojnę świa-
towa. Dr hab. Anita Napierała, w artykule pt. Post i kuracja głodem w zaleceniach 
żywieniowych przyrodolecznictwa od końca XIX do połowy XX w., zapoznaje nas 
z innym podejściem historyków i etnografów do problemu głodu. Jest on przez ana-
lizowanych przez autorkę autorów źródeł ujmowany w kategoriach postu, w tym 
ujęciu jest przez nich wartościowany pozytywnie. Następny artykuł, autorstwa 
dr. Pawła Brzegowego, odnosi się w sposób bezpośredni do standardu dziewiętna-
stowiecznej medycyny uzdrowiskowej. W tekście pt. Kilka uwag o leczeniu diete-
tycznym w uzdrowiskach galicyjskich autor przedstawia rolę diety w standardzie 
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terapii zalecanej pacjentom na ziemiach polskich w okresie rozbiorowym. Prof. Ro-
muald M. Łuczyński, w artykule pt. Wyżywienie kuracjuszy w uzdrowiskach pol-
skich Sudetów Zachodnich po II wojnie światowej (19451966), podejmuje ten sam 
obszar problemów w odniesieniu do drugiej połowy XX w. W lecznictwie uzdrowi-
skowym w PRL dieta odgrywała bardzo poważną rolę, nie tylko w trakcie trwania 
terapii. Pacjenci, z których wielu wywodziło się wówczas ze środowisk zaniedbanych 
pod względem edukacyjnym i o niskim poziomie dochodów, mieli podczas pobytu 
na kuracji zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania. Autor wskazuje, że 
było to zadanie trudne do zrealizowania, ze względu na zakorzenione wśród nich 
przekonanie, iż właściwe odżywianie powinno być tłuste i obfite. W związku z tym 
proponowana pacjentom w sanatoriach we wczesnym okresie PRL dieta nie znaj-
dowała ich akceptacji. Dwa ostatnie artykuły w tej części dotyczą problemów zwią-
zanych z międzykulturową recepcją tradycji i praktyk żywieniowych. Dr Beata Paw-
lica, w artykule pt. Od schabowego do sushi. Współczesne zwyczaje żywieniowe 
Polaków, analizuje współczesną dietę Polaków i obecność w niej obcych elementów 
kulturowych. Upowszechnieniu wielu potraw obcego pochodzenia nie towarzyszy 
głębsza recepcja kultury, z którą potrawy te są genetycznie związane. Dr Mate-
usz Dąsal i lic. Aurelia Lepich-Ciołek, w artykule pt. Współczesne diety oparte na 
Tradycyjnej Medycynie Chińskiej w polskiej blogosferze jako przykład procesów 
transkulturowych w dietetyce, poddają analizie inny aspekt recepcji międzykultu-
rowej praktyk dietetycznych. Autorzy wpisują je we współczesną modę kulturową, 
związaną z akceptacją dla praktyk profilaktycznych i leczniczych niezwiązanych lub 
sprzecznych ze standardem współczesnej medycyny klinicznej. W Polsce akceptacja 
ta, mająca po 1989 r. charakter masowy, nie wiąże się już wyłącznie ze standardem 
rodzimej kultury ludowej i wypracowanych w jej ramach praktyk samoleczniczych, 
lecz coraz częściej z przyswajaniem koncepcji terapeutycznych i związanych z nimi 
praktyk powstałych w obrębie innych kultur. Artykuł, oparty na analizie polskich 
przekładów prac poświęconych Tradycyjnej Medycynie Chińskiej oraz źródeł in-
ternetowych, wykazuje, że recepcja standardu TMC jest w Polsce dość płytka i nie 
dotyczy w zasadzie oryginalnej postaci tego standardu, lecz jego uproszczonej po-
pularnej wersji.

Część druga niniejszego tomu, zatytułowana Przykłady analizy wybranych 
praktyk żywieniowych, surowców i produktów spożywczych zgodnie ze standar-
dem nauki współczesnej, jest poświęcona analizom innych problemów, z których 
część została podjęta przez autorów o wykształceniu medycznym i farmaceutycz-
nym, a także prawniczym. Ujmują oni zagadnienia związane z odżywianiem nie 
w sposób historyczno-opisowy, ale normatywny, związany z metodologią dyscyplin, 
które reprezentują. Część tę otwiera artykuł dr Magdaleny Hurkacz i lic. Anny Soły-
gi, zatytułowany W jaki sposób dieta wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność far-
makoterapii? Autorki zapoznają czytelników z wieloma zagrożeniami związanymi 
ze stosowaniem leków łączonych z wybranymi produktami spożywczymi. Ten sam 
obszar zagadnień, ale w odniesieniu do przypraw, dr Magdalena Hurkacz podejmuje 
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w drugim artykule, napisanym wspólnie z lic. Aleksandrą Pichur, zatytułowanym 
Czy przyprawy stosowane powszechnie jako dodatek do potraw są bezpieczne? 
I w tym wypadku brak stosownej wiedzy, zgodnej ze standardem współczesnej na-
uki, wywiera niekorzystne skutki na stan zdrowia konsumentów, którzy stosują 
w swojej diecie przyprawy w niewłaściwych połączeniach lub ilościach. Zagadnienie 
toksyczności produktów spożywczych jest tematem kolejnego artykułu publikowa-
nego w tej części, autorstwa prof. Babary Ślesak, dr Moniki Smiatacz i dr. Edwarda 
Ślesaka. W tekście pt. Antyżywieniowe składniki produktów spożywczych – przy-
kłady z historii i stan obecny autorzy przedstawiają tę kwestię na przykładach. Au-
torką kolejnego artykułu jest etnograf i historyk medycyny, dr hab. Lilianna Wdo-
wiak. Tekst zatytułowany Dieta w Dar al-Manasir w Nubii łączy obserwacje oparte 
na przeprowadzonych przez nią w Afryce badaniach terenowych z wnioskami pły-
nącymi ze standardu współczesnej medycyny klinicznej. Badania, których rezulta-
tem jest ten artykuł, były prowadzone przez zespół, w skład którego wchodzili także 
lekarze, co umożliwia zaprezentowanie poglądów klinicznych w omawianych przez 
autorkę kwestiach. Autorem ostatniego z publikowanych w tej części artykułów jest 
prawnik, dr Marek Stych. W artykule zatytułowanym Regulacje prawne dotyczące 
żywności specjalnego przeznaczenia przedstawia współczesny stan prawny w Pol-
sce, odnoszący się do tej kategorii produktów. Artykuł zawiera nie tylko opis i ana-
lizę, lecz także ocenę obowiązującego w Polsce prawa, które w niektórych obszarach 
dotyczących żywności specjalnego przeznaczenia autor uważa za niedoskonałe.

Prezentowane w niniejszym tomie prace ukazują wielość znaczeń przypisywa-
nych odżywianiu przez społeczności żyjące na przestrzeni wielu stuleci, których ży-
cie jest normowane przez różniące się między sobą wzorce kulturowe i standardy. 
Praktyk związanych z odżywianiem nie można z tego powodu ujmować wyłącznie 
w kategoriach biologicznych, oceniając ich efektywność z punktu widzenia zdrowia 
populacji, czy potencjalnego zagrożenia chorobami uwarunkowanymi przez styl 
życia. Badając praktyki żywieniowe charakterystyczne dla danej epoki lub kultury 
możemy się o niej dowiedzieć znacznie więcej i sformułować szeroki katalog pytań 
badawczych, których zakres wiązać się będzie z problematyką władzy, dominacji, 
podległości, upośledzenia społecznego, demonstracji statusu czy ukrywania ubós-
twa, itp. Prace powstałe w odpowiedzi na te pytania będziemy prezentować czytel-
nikom w następnych tomach tej serii.

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

Wstęp





Część pierwsza

Wybrane praktyki żywieniowe  
i zalecenia dietetyczne  

w historii kultury europejskiej





Mimo faktu, że chrześcijaństwo nie nakazywało specjalnych reguł dotyczących po-
karmów1, niektóre produkty spożywcze nabierały symbolicznego znaczenia. Jest to 
przypadek chleba, oliwy i wina. Do tego zestawu weszła także ryba, posiadająca silne 
i wyraziste znaczenie symboliczne. To właśnie ten aspekt sprawił, że pojawiła się ona 
na stołach chrześcijan, a potem w miskach mnichów na Wschodzie i na Zachodzie.

Ryba w kulturze starożytnej  
i symbolice chrześcijańskiej

Ryba niemal do początku była znakiem identyfikacyjnym pierwszych wyznawców 
Chrystusa. Zanim jednak stała się symbolem pełnym chrześcijańskich treści, była 
prastarym atrybutem i wyobrażeniem pojawiającym się w wielu religiach. Ludzie 
utożsamiali to stworzenie z żywiołem, w którym żyje, a więc wodą. Było to środowi-
sko obce dla człowieka, stąd ryba stała się symbolem tego, co tajemnicze i niepojęte. 
Niektóre ludy uważały pewne rodzaje ryb za symbole bóstw i za święte. Ryba była 
symbolem szczęścia, zdrowia i życia. Symbolika życia nawiązywała jednak nie tylko 
do mitologii, lecz także do niezwykłej płodności ryb. Dlatego wydaje się naturalne, że 
prawie wszystkie ludy uważały rybę za symbol pełni życia i płodności2. Poganie spo-
żywali produkty rybne w czasie uczt rytualnych, chociaż w starożytnym Egipcie nie 
mogły jeść ryb osoby związane z kultem i bóstwami, a więc faraon i ka płani. Nato-
miast lud zamieszkujący brzegi Nilu nie miał w stosunku do ryb żadnych uprzedzeń.

1 Por. Mk 7,18-19; Dz 10,9-16. 
2 Asyryjskie pismo na określenie pojęć „mnożyć się, rozprzestrzeniać, obfitować” posługiwało 

się, o czym świadczą najstarsze pomniki, znakiem ryby. W judaizmie pojęcie „mnożenia się” było 
również związane z rybą. Por. D. Forster, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i opr. W. Zakrzew-
ska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 298.
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Objawiona księga Biblii nie pomija morza i świata wodnych stworzeń. Już na 
początku Starego Testamentu czytamy, że Najwyższy był stwórcą głębin i ich miesz-
kańców: Bóg rzekł: „«Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych […] !» Tak stwo-
rzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, który-
mi zaroiły się wody” (Rdz 1,20-21). Wszystkie istoty żyjące zapraszano do oddania 
chwały Bogu: „Stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go 
na wieki” (Dn 3,79). Synowie Izraela czytając te słowa odcinali się bałwochwalczych 
praktyk narodów ościennych. Wśród Filistynów kwitł kult rybokształtnego bożka – 
Dagana, a amuletom w kształcie ryb przypisywano niezwykłe właściwości3.

W Starym Testamencie znajdujemy przepisy, które zabraniają spożywania ryb 
pozbawionych płetw i łuski (por. Kpł 11, 9-12). W opowiadaniu o proroku Jonaszu4 
wnętrze „wielkiej ryby” jest obrazem otchłani, a cały epizod jest zapowiedzią śmier-
ci i zmartwychwstania Jezusa (por. Mt 12,40)5. Starotestamentowe teksty porównu-
ją nierzadko ludzi do „ryb w morzu” (por. Ha 1,14). W Nowym Testamencie Ewan-
gelie przekazują, że Zbawiciel wielokrotnie nawiązywał do ryb i połowów. Pierwsi 
Apostołowie, których Pan powołał, byli rybakami znad Jeziora Genezaret: „Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19; Mk 1,17). Innym razem powiedział 
do Piotra: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10)6. Wszystkich, którzy 
pójdą za Nim, Chrystus pragnął uczynić „rybakami ludzi”. W obrazie rybaka ło-
wiącego w swoją sieć ryby, który dobre zatrzymuje, a złe odrzuca przedstawiony 
zostaje sąd nad ludzkością (por. Mt 13,47). Pięciotysięczną rzeszę Zbawiciel nakar-
mił kilkoma chlebami i kilkoma rybami, które cudownie rozmnożył7, a po swym 
zmartwychwstaniu przygotował dla swoich uczniów na brzegu jeziora pieczoną rybę 

3 Stąd wziął się nakaz, aby nie wykonywać podobizny lub posągu „ryby, która jest w wodach – 
pod ziemią” (Pwt 4,18).

4 Otrzymał on od Boga zadanie ostrzeżenia mieszkańców Niniwy przed zagładą. Uchylał się 
jednak od tego zadania i uciekał w przeciwnym kierunku, płynąc okrętem do Tarszisz. W czasie 
burzy, wrzucony do morza Jonasz zostaje połknięty przez „wielką rybę”, która po trzech dniach 
wyrzuca go znowu na brzeg.

5 „Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn czło-
wieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi”. Starożytni pisarze chrześcijańscy zastanawiali się 
nad historycznością dziejów Jonasza. Tłumaczyli wiarygodność opowiadania biblijnego jego wymo-
wą teologiczną i działaniem Bożej wszechmocy. Nie brano pod uwagę kwestii fikcji literackiej, lecz 
cel pouczający i budujący. Antologię tekstów patrystycznych dotyczących Jonasza można znaleźć 
[w:] G. Sgargi (red.), Giona (Testi e commenti. Biblia. AT/35), Bolonia 2004.

6 Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, 
s. 204-205; M. Feuillet, Leksykon symboli chrześcijańskich, tłum. M. Paleń, Poznań 2006, s. 117. 

7 Ten cud dokonał się w scenerii Jeziora Galilejskiego. „Miejsce pustynne”, czyli odludne, od-
dalone od ludzkich siedzib, identyfikuje się dziś z Tabghą. Obecna nazwa wywodzi się z greckie-
go określenia Heptapegon oznaczającego siedem źródeł (por. Teodozjusz, De situ Terrae Sanctae 
138). W bizantyjskim kościele, upamiętniającym rozmnożenie tam chleba i ryb, w centrum znajduje 
się kamień, na którym według tradycji Chrystus położył pięć chlebów i dwie ryby przed cudownym 
rozmnożeniem. Kamień ten ozdabia bizantyjska mozaika, przedstawiająca kosz z chlebem i po bo-
kach dwie ryby.
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(J 21,9)8. Ryby były ważnym pokarmem w czasach Nowego Testamentu. Niewielkie 
porty nad jeziorem Galilejskim nosiły znaczące nazwy: Betsaida – to „miejsce ło-
wienia ryb”, Magdala – „wieża ryb” lub „suszone ryby”, Tarichea – „marynata” (był 
to ośrodek solenia i marynowania ryb)9.

Wraz z Dobrą Nowiną (Ewangelią) o zbawieniu, pierwsze gminy chrześcijańskie 
przyjęły symbol ryby i otaczały go szacunkiem. Odniesienie obrazu wody i ryb do 
chrztu narzucało się niemal samoistnie, tym bardziej, że ówczesny sposób udzie-
lania tego sakramentu wymagał całkowitego zanurzenia się, więc neofici musieli 
dostrzegać, iż ich symbolem jest pływająca w wodzie ryba. Wizerunek ryby należy 
do „języka znaków” przyjętego przez pierwsze pokolenia chrześcijan do wyrażenia 
najistotniejszych treści wiary10. Należy przyznać, że chodzi o znak bardzo tajem-
niczy, który czasami niełatwo było połączyć z opowiadaniami biblijnymi. Symbol 
ryby pierwsi chrześcijanie łączyli z innymi, tworząc w katakumbach swego rodzaju 
„święte rebusy”, które mogli odczytać tylko wierni wtajemniczeni w sposób pełny 
w zasady wiary. Jak to wyglądało w praktyce? Symbol Ichthys czyli ryby, spotyka 
się już w II w.11 Dla wyznawców Chrystusa Ichthys był nie tyle tajemnym znakiem, 
którego treść znali wyłącznie wtajemniczeni, ale monogramem Chrystusa. Poszcze-
gólne litery tego słowa były skrótem wyrażenia: Iesous Christos, Theou Yios, Soter, 
czyli „Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel”12. Niektórzy dopatrywali się w tej formu-
le pięciu słów, o których mówi apostoł Paweł w 1 Kor 14,19. Klemens z Aleksandrii 
(zm. ok. 215 r.) daje wskazówki dotyczące znaków, które chrześcijanie winni ryć na 
pierścieniach, pełniących w starożytności rolę pieczęci, a ich odcisk stanowił uwia-
rygodniający podpis wolnego człowieka. Oprócz innych symboli, upomina Klemens, 
winno znaleźć się tam wyobrażenie ryby. Wtedy „jeśli ktoś jest rybakiem (w sen-
sie duchowym) przypomni sobie apostołów i dzieci wyciągnięte z wody [ochrzczo-
nych]”13. Dlatego artyści chrześcijańscy już od drugiej połowy II w. przedstawiają 
chrzest posługując się obrazem połowu ryb wędką albo siecią. Rybak wyobraża sza-
farza chrztu, ryba zaś neofitę. W sztuce nagrobnej w niektórych przypadkach rybak 
przybiera fizjonomię św. Piotra apostoła14. Połowu ryb nie należy jednak odnosić 
tylko do sakramentu chrztu, ale także do jego rozkwitu i dopełnienia w królestwie 
Bożym, które osiągnie swą ostateczną postać w paruzji.

8 Św. Augustyn ujął symbolikę ryby pieczonej na ogniu słowami: „Pieczona ryba jest cierpią-
cym Chrystusem”; Tractatus in Joannis evangelium XXI, 9.

9 Zob. P.A. Kaswalder, Onomastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica (Collectio Mi-
nor 40), Jerozolima 2002, s. 149, 153, 250, 308. 

10 Odnośnie do sztuki katakumbowej por. uwagi D. Forster, op. cit., s. 300. 
11 W sztuce katakumbowej pojawiały się motywy ryb, lecz również łodzi i kotwicy. Por. M. Be-

snier, Les catacombes de Rome, Paris 1909, s. 204-205.
12 Por. M.C. Paczkowski, „Ichthys” czyli coś więcej niż rebus, „Głos Świętego Franciszka” 2002, 

nr 7-8, s. 39-41.
13 Paedagogus III,11. Nie tylko naczynia chrzcielne, czy kamienie nagrobne, lecz również 

sprzęty codziennego użytku zdobiono symbolicznym rysunkiem ryb.
14 Por. D. Forster, op. cit., s. 297. 
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Znak ryby towarzyszył także doczesnym szczątkom wiernych, którzy w epoce 
prześladowań często pisali na kamieniach nagrobnych: „Ichthys, Zbawca żyjących”, 
wyrażając w ten sposób wiarę z ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Podobną wiarę 
potwierdza poetycki zwrot Klemensa z Aleksandrii: „[Chryste], ty ryby święte z wro-
giej fali wabisz słodyczą życia”15. Zbiór przepowiedni pisanych w poetyckim metrum 
zwanych Wyroczniami Sybilińskimi (I i II w.) posiada fragment, w którym dwadzie-
ścia siedem pierwszych liter kolejnych wersetów tworzy napis w języku greckim: 
„Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel”16. Maksym z Turynu (zm. 423 r.) przyznaje 
otwarcie, że „w tych pięciu greckich literach [słowa Ichthys] jest zawarta tajemni-
ca”17. Święty Augustyn (zm. w 430 r.) w dziele O państwie Bożym cytuje i wyjaśnia 
te symboliczne wersety. Kończy słowami: „Ryba to słowo, którym w sposób symbo-
liczny określa się Chrystusa, ponieważ miał On moc pozostania przy życiu, czyli bez 
grzechu, w otchłani naszego człowieczeństwa, podobnej do głębi wód”18. W Wyzna-
niach łaciński Doktor wspomina o „Rybie podźwigniętej z głębiny”, którą ludzkość 
spożywa na uczcie przygotowanej przez Boga19, aby nakarmić spragnioną ziemię20. 
Optat z Milewe (zm. ok. 400 r.) pytał innowierców, którzy nie potrafili odpowie-
dzieć, czy „dotarła do nich ta ryba, która jest symbolem Chrystusa, jak można prze-
czytać w «księdze Patriarchów»… Młody Tobiasz wyjął [z ryby] żółć i wątrobę, aby 
obronić Sarę i wyleczyć ślepotę starego Tobiasza (por. Tb 6,9.19)… To Ryba, która 
w chrzcie świętym, poprzez wezwanie modlitewne, zstępuje w wody chrzcielnicy. 
Zwykła woda od Ryby bierze nazwę «chrzcielnej». Określenie Ichthys…, zawiera 
przez złączenie początkowych liter zbiór świętych nazw”21.

Wody potopu sprawiły, że zginęły zwierzęta naziemne, a przetrwały stworzenia 
wodne. Podobnie ocaleli chrześcijanie przez chrzest w Kościele. Według Hilare-
go z Poitiers (zm. w 367 r.) chrześcijanie, „podobnie jak ryby wyciągnięte z wód 
morza, powinni wznieść się wyżej, ku blaskowi światłości niebiańskiego mieszka-
nia”22. Jednak już przed IV w. łączono symbol ryby z sakramentem odrodzenia – 
chrztem. Poświadcza to Tertulian (zm. 220 r.): „My, rybki zgodnie z naszym Ichtys 
Jezusem Chrystusem, rodzimy się w wodzie i nie możemy się inaczej zbawić, jak 
tylko przebywając w wodzie”. Zło dobrze wie, „że, aby wymordować rybki, trzeba 
je tylko wyjąć z wody”23, czyli odłączyć od wiary chrztu24. W III stuleciu Cyprian 

15 Hymn do Chrystusa I,6; zob. Paedagogus III, 12.
16 Por. Oracula Sibyllina 8. 
17 Contra gentes 4. 
18 De civitate Dei XVIII,23,1. Cyt. wg D. Forster, op. cit., s. 299. 
19 Obraz ten nawiązuje do Ps 23. Obfitość pokarmu znamionowała nadejście czasów mesjań-

skich: okresu dobrobytu i radości. 
20 Confessiones XIII, 21. 
21 De schismate donatistorum III,2. 
22 Commentarius in Evangelium Matthaei III,6. 
23 De baptismo I, 3-4. Zob. W. Turek, Tertulian (Ojcowie Żywi 15), Kraków 1999, s. 219. 
24 Topos ryby wyjętej z wody stosowano później w monastycyzmie. Mnich, który zbyt długo 

przebywa poza monastyrem (w świecie), „jest jak ryba, która, jeśli wyjęta z wody na zbyt długi czas, 
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z Kartaginy (zm. w 258 r.) dodaje: „To z wody odradzamy się na podobieństwo 
Chrystusa, naszego mistrza, Ichthys (Ryby)”25. O tym, że rybę utożsamiano z wo-
dami chrztu świadczy dekoracja pierwszych chrzcielnic, czyli baptysteriów. Staro-
żytne chrzcielnice, w których kandydat do chrztu zanurzał się całkowicie w wodzie, 
swoim kształtem przypominały baseny lub murowane sadzawki, gdzie hodowano 
ryby (piscinae). Wspomniany już biskup z terenu starożytnej Numidii, Optat mówi 
o chrzcielnicy w takim właśnie kontekście: „Rozlewa ona wody na cały Kościół kato-
licki i na wszystkie strony świata z ozdrowieńczymi odnogami dla ożywiania całego 
rodzaju ludzkiego”26.

Chrześcijanin, który został ochrzczony powinien wyróżniać się od niechrześci-
jan i prowadzić inny sposób życia: dokładnie tak, jak ryba posiadająca inną natu-
rę niż pozostałe istoty żyjące. Na podobieństwo tego zimnokrwistego stworzenia 
człowiek winien tłumić w sobie niepożądane uczucia i impulsy. Być związanym 
z Ichthys to synonim dojrzałego chrześcijaństwa. Tak właśnie rozumuje św. Hie-
ronim (zm. w 420 r.), który rozpoczął życie ascetyczne na pustyni syryjskiej. Pisze 
o Bonozjuszu, „nieodrodnym synu Ichthys”, który na adriatyckiej wyspie, atako-
wanej przez wzburzone fale morskie, wyrusza na duchowy podbój świata w swojej 
pustelni. Wszyscy inni „splamieni jeszcze dawnymi występkami” szukają „suchych 
miejsc jak bazyliszki i skorpiony”27, stwierdza na końcu łaciński mnich i tłumacz Bi-
blii. To ostatnie świadectwo pokazuje, że niemal przez cztery stulecia chrześcijanie 
posługiwali się skrótowym symbolem Ichthys – ryby. Wyrażali nie tylko prawdę 
o osobie Chrystusa, lecz również o ich nadprzyrodzonym odrodzeniu przez chrzest. 
Chodziło jednak o początek trudnej i zobowiązującej drogi, w czasie której Ichthys 
– Zbawca, był dla chrześcijan duchowym pokarmem.

W okresie prześladowań podobizna ryby była znakiem odwołującym się do ta-
jemnicy sakramentalnej. Na malowidłach spotykanych w katakumbach ryba stano-
wiła jeden z symboli Eucharystii28. W kontekście uczty ofiarnej o znaku ryby mówi 
inskrypcja nagrobna Abercjusza, biskupa Hierapolis we Frygii (II w.). „Wiara zaś 
wszędzie była mi przewodniczką i zastawiała mi wszędzie jako pokarm Rybę ze źró-
dła, bardzo wielką, czystą, którą ujęła Dziewica Niepokalana; a [wiara] dawała ją 
przyjaciołom stale na pożywienie”29. Inny tego rodzaju napis znaleziono na terenie 
dzisiejszej Francji. Mówi on: „Niebiański rodzie Boskiej Ryby, umocnij twe serce, 

przestaje żyć. Także mnich, który zbyt długo przebywa w świecie, umiera duchowo”; Vita Stephani 
Sabaitae LXIX, 2. 

25 Epistula 63,8.
26 De schismate donatistorum III,2. 
27 Epistula VII. 
28 Por. R. Zarzeczny, Ryba jako symbol eucharystyczny w literaturze, ikonografii i epigra-

fice wczesnochrześcijańskiej, [w:] J. Naumowicz (red.), Kościół, świat i Zbawienie we wczesnym 
chrześcijaństwie (Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 17), Warszawa 2004, s. 245-265. 

29 M. Starowieyski (opr.), Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają 
o Eucharystii (Ojcowie Żywi 7), Kraków 1987, s. 411. 
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ponieważ otrzymałeś pośrodku śmiertelnych niewyczerpane źródło Boskiej wody… 
Spożywaj słodki chleb Zbawcy, trzymając w dłoniach Rybę”30.

Od IV w. symbol ryby pojawia się rzadziej, ale całkowicie zanika dopiero w póź-
nym średniowieczu. W przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy, obok chleba i kieli-
cha, pojawiała się ryba jako symbol eucharystyczny. Podczas kontrowersji ikono-
klastycznej, gdy w kościołach niszczono wszelkie wyobrażenia ludzi i zwierząt, ryba 
pozostawała nietknięta jako wyrazisty symbol. Czasami tylko dodawano rożen, aby 
zasugerować, że chodzi o złowioną już i przygotowaną do spożycia rybę.

U Ojców Kościoła metafora i symbolika ryby pojawia się w kontekstach morali-
zatorskich, katechetycznych i teologicznych, lecz nie w wymiarze konkretnym, czyli 
jako materialnego pożywienia. Jednak to przede wszystkim w średniowieczu chrze-
ścijaństwo zaczęło odgrywać podstawową rolę w kulturze żywieniowej. Uformował 
się swego rodzaju „entourage kościelny” codzienności, w tym także spożywania po-
karmów. Z kolei znaczenie symboliczne ryby było podstawowym elementem po-
pularności produktów rybnych. Z tym jednak miało się do czynienia już u zarania 
chrześcijaństwa, gdy konkretne możliwości i sposoby pozyskiwania ryb harmonizo-
wały z ich symboliką.

„Menu” pierwszych ascetów chrześcijańskich

Dieta pierwszych mnichów chrześcijańskich staje się coraz lepiej znana. Jest to 
możliwe nie tylko dzięki analizie źródeł literackich, ale także wykopaliskom ar cheo-
lo gicz nym. Dieta monastyczna od początku była odmienna od zwyczajów żywienio-
wych bogaczy, ale często także biedaków. Należy więc podkreślać nie tyle skromność 
menu monastycznego, co jego znaczenie dla ascezy. Celem regulacji diety nie były 
wcale względy zdrowotne, ale ascetyczne. Chodziło o zachowanie moralnej czystości 
ciała, wystrzegając się także innych grzechów. Ograniczenia w sferze pokarmów, 
obok służby liturgicznej i pracy, stały się znakiem wyróżniającym mnichów, głównie 
na kontynencie europejskim31.

Mimo podobieństw w regulacjach dotyczących produktów spożywanych przez 
ascetów, ze względu na warunki geograficzne, klimat, środowisko miejskie lub wiej-
skie, istniały różnice w szczegółowych wskazaniach. Także dostęp do pewnych pro-
duktów wywarł swój wpływ na regulacje dotyczące kwestii spożywania pokarmów. 
Wyraźnie widać różnicę pomiędzy zestawem pokarmów spożywanych przez mni-
chów żyjących we wspólnocie, a pustelnikami. Ci ostatni z pewnością mieli uboż-
szą dietę. Najwcześniejsze opowiadania hagiograficzne podkreślają umartwienia 

30 Epitafium Pektoriusza z Auntun (II/III w.), [w:] A. Bober (oprac.), A. Bednarz (tłum.), An-
tologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 491. 

31 Por. G. Penco, Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo, Roma 
1961, s. 75-84.
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pokarmowe ascetów. Natomiast w świadomości ludowej w średniowieczu i w póź-
niejszych epokach przedstawiano mnichów w barwach wręcz odmiennych: jako 
oddanych przyjemnościom stołu. Warto jednak pamiętać, że troszczono się o duże 
ilości jedzenia ze względu na liczebność wspólnot, przygotowywano zapasy z myślą 
o trudniejszych okresach roku. Posiłki miały określony rytuał, co postronnym ob-
serwatorom wydawało się niemal ucztą jak u panów feudalnych32.

Spójrzmy jednak na początki. Już w III w., w wyniku prześladowań, chrześcija-
nie coraz częściej zaczynali opuszczać wspólnoty wiernych i udawali się na pustynię, 
by tam wieść życie poświęcone wyłącznie ascezie. Wydaje się, że wybór stanu mni-
szego zakładał przede wszystkim styl życia i ograniczenia w sferze pokarmów. Stało 
się to kolejnym powodem oskarżeń chrześcijaństwa o obsesję żywieniową33. Nie-
wątpliwie reguły czystości pokarmów wywodzące się ze Starego Testamentu ode-
grały zasadniczą rolę w formowaniu się poglądów chrześcijan. Nie chodziło jednak 
o pełną akceptację nakazów mojżeszowych, ale wyjaśnienie ich wypełniania34. Już 
w II w. List przypisywany św. Barnabie mówił o tym, że nakazy dotyczące wystrze-
gania się nieczystych potraw odnoszą się wyłącznie do czynów, które symbolizują. 
Są to przede wszystkim zwierzęta i ptaki, o których mowa w Starym Testamencie35. 
To dowodzi, że treści starotestamentowe uznano za znaczące i poddano egzegezie36. 
Wskazywano, że chrześcijan obowiązywał Jezusowy pogląd o czystości pokarmów. 
Wyrażano jednak zastrzeżenia co do mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim oraz 
spożywania krwi37. Według Salwiana z Marsylii Stary i Nowy Testament raz pozwala 
na spożywanie wszystkiego, a czasami nawołuje do umartwienia38. Według Euzebiu-
sza z Cezarei w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej przepowiadano umartwienie 
ciała, post i wstrzemięźliwość od wina i mięsa39. Koncepcje dualistyczne z powodze-
niem mogły rozwinąć się w oparciu o podobne sugestie. Temu jednak sprzeciwiało 
się stanowczo nauczanie Kościoła40. Łaciński autor Prudencjusz opisywał zwyczaje 
żywieniowe chrześcijan w oparciu o preferencje wegetariańskie, odwołując się do 
określenia „nieszkodliwy”. Przeciwstawiał taką dietę zwyczajom tych, którzy muszę 

32 Por. M. Montanari, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma-Bari 19922, s. 25-26. 
33 Dziwnym trafem tego typu oskarżeń nie kieruje się do religii judaistycznej (reguły koszerno-

ści), wegetarian czy wegan.
34 Por. B. Caseau, Nourritures terrestres, nourritures célestes: la culture alimentaire a Byzance 

(Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance-Monographies 46), Paris 2015, s. 20-27.
35 Traktat został skierowany przeciwko judaizmowi. Zniesione zostały ofiary i posty żydow-

skie (por. Epistula Barnabae 2,4-4,13). Naród wybrany zastąpili chrześcijanie,  powołani mocą 
ofiary Chrystusa (ibidem 4,14-7,2). Żydzi odrzucają słowo Boże i źle pojmują przepisy dotyczące 
pokarmów (ibidem 9,1-10,12). 

36 B. Caseau, op. cit., s. 27-41. 
37 Por. ibidem, s. 47-64. 
38 Adversus avaritiam II, 5.
39 Demonstratio evangelica III, 5.
40 M. Montanari, op. cit., s. 47.
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zabijać zwierzęta, by zjeść posiłek41. Także etymologia dotycząca warzyw (olera 
[warzywa] – alere [jeść]) według Izydora z Sewilli odwołuje do stanu rajskiego, 
bowiem to właśnie jarzyny były pierwszym pożywieniem człowieka, zanim zaczął 
jeść produkty zbożowe i mięso42. Tak więc dieta bezmięsna nawiązywała do stanu 
pierwotnej szczęśliwości. Miała także znaczenie moralne, stając się symbolem stanu 
człowieka przed grzechem pierworodnym. Dopiero po potopie Bóg pozwolił Noemu 
spożywać także mięso, ale nie krew zwierząt43.

Reguły dotyczące pokarmów opierały się jednak nie tylko na tekstach biblijnych, 
ale również na ówczesnych teoriach naukowych. Sięgali po nie nie tylko ówcześni 
wielcy myśliciele i egzegeci, ale także prości i niewykształceni asceci. Na bazie teo-
rii humoralnej starano się „wysuszyć” ciało44. Służyły temu produkty roślinne i sól. 
Mnisi unikali produktów, które „rozgrzewały” i stymulowały żądze cielesne. Nie 
spożywali mięsa i ograniczali ilość wina, wybierając to, co klasyfikowano jako zimne 
i suche. Czasami i pod pewnymi warunkami pozwalano na jedzenie ryb i ptactwa45. 
Zalecenia dietetyczne znajdujemy w formie przykładów w żywotach świętych, sko-
dyfikowane w regułach monastycznych oraz w dziełach biblijny i duchowych.

Sądzi się, że monastycyzm narodził się Egipcie46 wraz ze św. Antonim, zwanym 
Wielkim47. Według relacji św. Atanazego ojciec mnichów „za pożywienie miał chleb 
z solą, a napojem była tylko woda”48. O mięsie i winie nie ma co mówić, bo ani u nie-
go, ani u innych gorliwych ascetów czegoś takiego nie było”49. Podobną postawę re-
prezentowali przedstawiciele nurtu surowej ascezy. Źródła hagiograficzne są zgodne 
co do diety Antoniego, różnią się co do sposobu zaopatrzenia w chleb: dostarczano 

41 Por. Hymnus ante cibum 58-65.
42 Por. Etymologiae XVII, 10, 2.
43 O starotestamentowych prawach dotyczących pokarmów por. B. Caseau, op. cit., s. 10-20. 
44 Z teorii Empedoklesa o czterech żywiołach (ognia, powietrza, ziemi i wody), Hipokrates wy-

prowadził cztery właściwości (ciepło, zimno, suchość i wilgoć) oraz cztery płyny w ludzkim ciele, 
określane mianem humorów (humores). To krew, śluz, żółć żółta z wątroby oraz żółć czarna pocho-
dząca ze śledziony. Równowaga owych płynów była warunkiem zdrowia, zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego. Natomiast nadmiar któregokolwiek z humorów dawał objawy chorobowe i wpły-
wał na ludzkie zachowanie. Medycyna humoralna była obecna w świecie zachodnim aż do połowy 
XIX wieku. Por. N. Arikha, Passions and Tempers. A History of the Humours, New York 2007, 
s. 3-47.

45 B. Caseau, op. cit., s. 259-267. 
46 Było to zjawisko różnorodne. Por. M. Dunn, The Emergence of Monasticism from the Desert 

Fathers to the Early Middle Ages, Malden-Oxford-Carlton-Berlin 2003, s. 16.
47 Literatura odnosząca się do tej postaci jest niezwykle bogata. Za najważniejsze studia w tej 

kwestii należy uznać: B. Steidle (red.), Antonius Magnus eremita, 3561956: Studia ad An ti qua
rum Monachismum Spectantia (Studia Anselmiana 38), Rzym 1956; G. Giamberardini, S. Antonio 
Abate astro del deserto, Kair 2000. 

48 W Syrii mnich Abbas przez dwadzieścia osiem lat powstrzymywał się od picia wody. Por. 
Teodoret z Cyru, Historia religiosa IV, 12.

49 Atanazy z Aleksandrii, Vita Antonii 7. 

Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM



29

mu ten produkt, ale także on sam miał zagniatać ciasto i wypiekać w słońcu50. Ojco-
wie pustyni poszli jego śladem i za podstawę swojej ascezy uznawali dietę złożoną 
z chleba i wody51, ewentualnie jeszcze soli i oleju52.

Prawodawca i organizator cenobityzmu egipskiego Pachomiusz (zm. ok. 346 r.)53 
zakazywał mnichom spożywania wyszukanych produktów, w tym wina i mięsa54. 
Ten zakaz zawarł w opracowanej przez siebie regule i obowiązywał on nie tylko 
w klasztorze, ale także w czasie odwiedzin u krewnych. Tak więc „nie będą kosz-
tować zup [rybnych…], ani niczego innego, czego nie spożywa się według zwyczaju 
w klasztorze”55. Pachomiusz formował się w ascezie przez siedem lat u pustelnika 
Palamona, który spożywał to samo, co Antoni oraz często pościł. Pachomiusz za-
chowywał tę samą dietę, uzupełniając ją o gotowane zioła. Do nich dosypywał trochę 
popiołu, żeby popsuć smak skromnych potraw56.

Literatura monastyczna wspomina nieustannie o chlebie, który stanowił podsta-
wę pożywienia57, a nieraz był jedynym spożywanym produktem58. W egipskich wspól-
notach mniszych59 istniała wspólna piekarnia60. Apoftegmaty61 potwierdzają, że spo-
żywano chleb z dodatkiem soli. W monastycyzmie doceniono dietę wegetariańską 
jako sposób wewnętrznego oczyszczenia. W różnych odłamach ruchu monastyczne-
go preferowano daleko posuniętą wstrzemięźliwość pokarmową, o czym świadczą 
niekiedy bardzo wymagające reguły ascezy w tym zakresie62, a rozkoszowanie się 

50 Por. M. Filipowski, Dieta w życiu ascetycznym Ojców pustyni, „Studia Theologica Varsa-
viensia” 2017, t. 55, nr 1, s. 203. 

51 Na temat chleba jako podstawy diety mniszej zob. M. Dembińska, Diet. A Comparison 
of Food Consumption between some Eastern and Western Monasteries in the 4th12th Centuries, 
„Byzantion” 1985, R. 55, s. 438-439. 

52 Wyraźnie mówi o tym Ewagriusz z Pontu, wskazując na niebezpieczeństwo przesadnej asce-
zy, do której zachęca zły duch po to, „by chwytając się nieumiarkowanej wstrzemięźliwości utracić 
nawet tę umiarkowaną. Przesadą byłoby, żeby powstrzymywali się od chleba, oleju i wody. Taką 
dietę (diaίta) wypróbowali bracia jako najlepszą”; Ewagriusz z Pontu, Capita cognoscitiva 35. 

53 Por. H. Bacht, L’importance de l’idéal monastique de S. Pachôme pour l’histoire du mona-
chisme chrétien, „Revue d’ascétique et de mystique” 1950, R. 26, s. 308-326. 

54 Por. Pachomiana Latina: Praecepta S. Pachomii 45; 54; 73. 
55 Pachomiana Latina: Praecepta S. Pachomii 54. 
56 Por. M. Filipowski, op. cit., s. 204. 
57 W Grecji i Rzymie, a także na terenach Wschodu, uważano chleb za najważniejszy posiłek, 

a inne produkty poza nim stanowiły jedynie dodatek. Ryby i mięso spożywano przeważnie tylko 
w święta. Codzienny jadłospis uzupełniano owocami i jarzynami z dodatkiem oliwy.

58 W Egipcie z reguły był to chleb pszenny, rzadko z jęczmienia albo soczewicy. 
59 Chodzi głównie o Nitrię i Sketis. 
60 Pachomiusz opisuje sposób pracy piekarzy i wydaje im szczegółowe zalecenia; zob. idem, 

Regulae 116-117. 
61 Por. Historia monachorum in Egypto 12.
62 Por. E. Kislinger, Christians of the East. Rules and Realities of the Byzantine Diet, [w:] 

A. Sonnenfeld (ed.), Food. A culinary history from the antiquity to the present, New York 1999, 
s. 194-205.
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potrawami uważano za wykroczenie przeciw zasadzie umiarkowania63. W cenobiach 
pachomiańskich formowano do praktykowania ascezy umiarkowanej i podcho-
dzono nieufnie do ciężkich czy zbyt częstych postów. Pachomiusz zalecał mnichom 
spożywanie co najmniej czterech lub pięciu kęsów chleba, dla uniknięcia próżno-
ści64. Mieszkający w kompleksie Kelia asceci zabierali co tydzień niezbędną na ten 
czas ilość chleba65. W ogrodach przy pustelniach hodowano warzywa, uzupełniają-
ce skromną dietę66. Hołdowano zresztą temu powszechnie, gdyż według wczesno-
średniowiecznego autora Rabana Maura warzywa to „wystrzeganie się rozpusty 
i umartwienie ciała”67.

Zdaniem niektórych, pierwsi pustelnicy nie używali na co dzień oleju. Podobno 
Antoni Pustelnik, dopiero gdy się zestarzał, prosił swoich uczniów, aby przynosili 
mu każdego miesiąca oliwki, olej i warzywa68. Był to ten sam olej, którym mnisi na-
pełniali lampki oliwne oświecające celę69. Wydawał ostry zapach i nie miał najprzy-
jemniejszego smaku70. Olej zagościł na stałe w jadłospisie bardziej rygorystycznych 
pustelników71. W odróżnieniu od cenobitów pachomiańskich, ci asceci nie spożywali 
jednak sera. W ogrodzie uprawiano jarzyny, które urozmaicały codzienną dietę72. 
Warzywa zielone (sałatę i zioła), świeże albo przechowywane w occie i nieco zaso-
lone, spożywano na surowo73. Jarzyny strączkowe (ciecierzycę, fasolę i soczewicę) 
sadzono w pobliżu mniszych cel74. Były one gotowane lub prażone na ogniu, ale czę-
sto tylko moczone w wodzie75. Mnisi jedzący jarzyny często całkowicie rezygnowali 
z chleba.

Pierwotny rygoryzm diety z trudem mógł być na dłuższą metę utrzymany na 
pustyni egipskiej76. Były jednak przypadki, gdy łagodzono surową dietę. Czyniono 
to w chorobie i przy odwiedzinach gości. Mnich chorujący na żołądek był więc zmu-
szony spożywać zamiast chleba gotowane warzywa i inne potrawy. Dopuszczano 

63 Por. B. Caseau, op. cit., s. 241-248. 
64 Por. M. Filipowski, op. cit., s. 205, Por. Palladiusz, Historia lausiaca XXXII; Regula Pachomii 

[intr.] 5 (5).
65 Zwykle czternaście bochenków.
66 M. Filipowski, op. cit., s. 206. 
67 De Universo, kol. 506. 
68 Por. Atanazy Aleksandryjski, Vita Antonii 51. 
69 Chodziło o olej rycynowy, siemienny albo chrzanowy. 
70 M. Filipowski, op. cit., s. 209. 
71 Abba Eliasz na starość spożywał wieczorem chleb z odrobiną oliwy; por. Historia monacho-

rum in Egypto 12; zob. M. Filipowski, op. cit., s. 209.
72 Por. M. Filipowski, op. cit., s. 210. 
73 Por. Jan Kasjan, De institutis coenobiorum IV, 11. Doroteusz z Gazy „dziennie zjadał sześć 

uncji chleba i niewielką porcję dzikiej sałaty oraz wypijał trochę wody”; Palladiusz, Historia 
Lausiaca II, 2.

74 M. Filipowski, op. cit., s. 207. 
75 Zob. Apophtegmata Patrum [zbiór anonimowy] 149-150.
76 Por. M. Filipowski, op. cit., s. 212. 
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także wino, uważane nie tylko za napój, lecz także lekarstwo77. Nie obłożono tego 
produktu całkowitym zakazem konsumpcji w przeświadczeniu, że wzmacnia ono 
siły, a starsi lub chorzy mieli prawo, by nieco go spożyć78. Jednak niektórzy starcy 
nawet w takim przypadku wykluczali jego picie. Umiar zalecano nawet w spożyciu 
wody79. Na temat diety wysuszającej wypowiadał się Jan Kasjan80. Organizm ludzki 
często nie był w stanie znieść surowości radykalnej ascezy. W pewnym sensie mia-
ła ona charakter elitarny i nie była obliczona na przeciętne możliwości człowieka. 
W źródłach monastycznych nie ukrywano skutków fizycznych, które pozostawiała 
w organizmie surowa asceza81. Już w IV w. zauważono w źródłach coraz częstsze 
wzmianki o obecności gotowanego pożywienia na stołach ascetów egipskich. Z po-
zostałości dawnych klasztorów widać, że zaczęto budować piece, kominy, wypiekano 
chleb. Kuchnia uległa urozmaiceniu. Istnieje spora różnica pomiędzy pierwotnym 
a późniejszym monastycyzmem egipskim82.

Zagadnienie diety mnichów syryjskich nie zostało do tej pory opracowane ca-
łościowo83. Źródła historyczne i hagiograficzne opisują codzienną egzystencję mni-
chów syryjskich, wskazując na ich nawyki żywieniowe, których celem było umar-
twienie ciała. Według Teodoreta z Cyru „odrzucili [oni] chęć nasycania żołądka 
i nauczyli się przyjmować takie pożywienie, które nie ma sprawiać przyjemności, 
lecz zaspokaja potrzebę – i to w takiej ilości, ile potrzeba, by nie umrzeć z głodu”84. 
Mistrzowie mniszej ascezy dawali pierwszeństwo surowym ziołom i jarzynom, a nie 
potrawom gotowanym. W monastycyzmie syryjskim rygorystyczna dieta wege-
tariańska była przestrzegana o wiele dłużej. Utrzymywano, że to powrót do diety 
Adama w raju85. Jednak nawet wśród syryjskich mnichów: cenobitów i anacho-
retów, skromny posiłek był nakazany każdego dnia, zawsze o zachodzie słońca86. 

77 B. Caseau, op. cit., s. 267-270. 
78 Wyłącznie na wyraźną prośbę chorego powinno się wydzielać wino, i to w jak najmniejszej 

ilości. Por. Szenute z Atripe, Vita et opera omnia: De vita monachorum 3, l. 28-29. 
79 Nawiązywano do Hipokratesa, według którego nadmiar wody prowadził do nocnych polucji 

i seksualnych wyobrażeń. Opinię tę powtarzali autorzy chrześcijańscy; zob. M. Filipowski, op. cit., s. 211. 
80 M. Montanari, op. cit., s. 9. „Dieta dość sucha i jednolita, połączona z miłością, szybko pro-

wadzi mnicha do portu beznamiętności”, Ewagriusz z Pontu, Tractatus practicus 91, również ibi-
dem 16-17. 

81 Tak na przykład Maria Egipcjanka spożywała tylko trochę soczewicy, ponieważ jej żołądek skur-
czył się; por. Sofroniusz z Jerozolimy [?], Vita Mariae Aegyptiacae cyt. M. Filipowski, op. cit., s. 214.

82 M. Filipowski, op. cit., s. 214-215. 
83 Cenne wskazówki i sugestie podaje Por. M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, 

Dieta mnichów syryjskich. Komentarz do terminu artos kachrydias (ἄρτος καχυδίας) w „Historia 
religiosa” Teodoreta z Cyru, „Biblica et Patristica Thorunensia” 2015, R. 8, nr 3, przede wszystkim 
s. 125-126.

84 Teodoret z Cyru, Historia religiosa, Prologus, 6, zob. ibidem I, 2; III, 3; V, 3; X, 3; XI, 3. 
85 Por. B. Caseau, op. cit., s. 249-251. 
86 Por. I. Peña, The Amazing Life of the Syrian Monks in the 4th–6th Centuries (Cahiers of the 

Holy Land), transl. J. Sullivan, Milano 1992, s. 93, Teodoret z Cyru, Historia religiosa VIII i III. 
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Tak postępowali głównie cenobici87, chociaż niektórzy anachoreci nie stosowali 
tych norm88. Podstawowym pożywieniem mnichów syryjskich był chleb. Spożywali 
oni nisko ceniony i mało pożywny chleb jęczmienny, o czym wspomina Teodoret 
z Cyru89. W odniesieniu do pieczywa ojcowie pustyni unikali wszelkiego zbytku. Lep-
szy jakościowo chleb podawano wyłącznie gościom90. Do spożywanych produktów 
zaliczano również warzywa, oliwę i daktyle. Do jadłospisu dołączano także owoce91. 
Chodziło więc o produkty lokalne, dostępne w danym regionie92. Dieta monastyczna 
pozwalająca na potrawy gotowane bazowała na roślinach zbożowych, które podob-
nie jak chleb przechowywano przez dłuższy czas. Przygotowywano rodzaj owsianki 
oraz zupy z soczewicy i innych roślin strączkowych93. Najgorliwsi mnisi potrafili re-
zygnować nawet z najgorszego chleba94. Szczególnie chodziło o grupę ascetów zwa-
nych boskoi95. Byli to anachoreci przebywający cały czas na wolnym powietrzu (pola, 
łąki lub góry)96. Dzięki temu osiągali wyższy poziom stanu zwanego apatheia, czyli 
nieczułość na wszelkie podniety zewnętrzne (niecierpiętliwość). Mnisi ci mieli do 
tego stopnia opanować naturalne potrzeby ciała, że mogli jeść bez odczuwania sma-
ku97. Ekstremalne formy ascezy w Syrii były akceptowane przez ogół prostego ludu. 
W klasztorach jedzono jednak produkty lokalne, wyprodukowane przez ludność 
chłopską98. Klasztory syryjskie były mocno związane z wiejskim stylem życia, a mnisi 
byli ewangelizatorami terenów ludności trudniącej się rolnictwem i pasterstwem99. 

87 Zob. A. Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient. A Contribution to the History 
of Culture in the Near East: II (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 197. Subsidia 17), 
Louvain 1960, s. 111.

88 Np. Euzebiusz z Teleda, przyjmował posiłek tylko trzy razy w tygodniu, por. Teodoret z Cyru, 
Historia religiosa IV. Z kolei najgorliwsi przyjmowali pokarmy tylko raz w tygodniu, najczęściej 
w niedzielę; np. Julian Saba, Acepsymas i Szymon Stylita, por. ibidem II, XV, XXVI.

89 Por. M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta mnichów syryjskich, s. 126-128. 
90 Czynił to mnich Abrahames, por. ibidem XVII, 7.
91 Na ten temat por. M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta mnichów syryj-

skich, s. 126. 
92 Np. mnich o imieniu Teodozjusz uprawiał swój własny ogródek, por. Teodoret, Historia re-

ligiosa X, 2. 
93 Por. M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta monastyczna w świetle nauki 

medycznej. Teodoret z Cyru i medycy o soczewicy, „Vox Patrum” 2014, R. 34, t. 62, s. 301-303. 
94 Por. Teodoret z Cyru, Historia religiosa III, 21; XIII, 3; XXVI, 7. Wg M. Kokoszko, J. Dybała, 

K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta mnichów syryjskich, s. 127, przypis 12. 
95 Dosł. „pasterze”. 
96 Por. Hermiasz Sozomen, Historia ecclesiastica VI,33. Historyk klasyfikował ten rodzaj asce-

tyzmu za praktykę nazbyt surową, a nawet brutalną. Cyryl ze Scytopolis sugeruje, że tak umartwiali 
się również niektórzy z mnichów palestyńskich; por. Vita Cyriaci 8. 

97 Por. Hermiasz Sozomen, Historia ecclesiastica I,21. 
98 Syria była jedną z najbogatszych części imperium rzymsko-bizantyjskiego. 
99 Ilustruje to fakt istnienia ruin setek klasztorów na terenie tzw. „umarłych miast” (północno-

-zachodnia Syria). Zdarza się bardzo rzadko, że w pobliżu zamieszkałych ośrodków brak monastyru. 
W okolicach Jebel Baricha (ok. 210 km2) znajdowały się 63 niewielkie monastyry. 
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W klasztorach nie można było znaleźć pożywienia, które, choć konsumowane przez 
miejscowych, w jakimś stopniu mogłoby być przyjemne dla podniebienia. Dotyczyło 
to miodu, mleka, jajek, sera i ryb, lecz również mięsa i oczywiście wina100. Awersja 
ascetów do poddawania spożywanych warzyw procesowi gotowania była kolejnym 
ćwiczeniem ascetycznym101, by nie ułatwiać i przyspieszać procesu trawienia zacho-
dzącego w organizmie, a jednocześnie móc poświęcić więcej czasu na modlitwę102.

W okresie rzymskim i bizantyjskim prowincja Syria pod względem administra-
cyjnym obejmowała również Palestynę. Jednak to właśnie tamten rejon uchodził za 
drugi po Egipcie kraj, w którym pojawiło się życie monastyczne103. Skupiska mnisze 
powstawały szczególnie w rejonach związanych z epizodami biblijnymi Starego Te-
stamentu, a przede wszystkim w miejscach ewangelicznych, uświęconych obecno-
ścią Jezusa Chrystusa104. Te skupiska mnisze to pustelnie, klasztory i pustynne ławry 
o rozmaitych zasadach ascetycznych105. Podobnie jak w innych rejonach, także dla 
mnichów zamieszkujący Pustynię Judzką chleb stanowił główne pożywienie106. Wy-
piekane przez nich, nawet na masową skalę107, pieczywo pszenne jedzono z solą108. 
Większość chleba rozdzielano wśród przybyszów i pielgrzymów. Asceci zamieszku-
jący Pustynię Judzką czasami poprzestawali tylko na sucharach109. Praktyka susze-
nia chleba była zresztą dość częsta. W ten bowiem sposób redukowano jego masę 
i był on łatwiejszy w transporcie110. Mnisi z cenobiów mogli kupować zboże, między 
innymi dzięki datkom od pielgrzymów, przechowywali je w spichlerzach i męli na 
mąkę111. Trzeba było jednak sprowadzać je z północy (Galilea) lub z terenów Syrii. 

100 Por. I. Peña, op. cit., s. 94. 
101 Uważano, że gotowane jedzenie jest nie tylko łatwiej trawione przez organizm, ale i zdrowsze 

dla człowieka, por. I. Mazzini, Diet and Medicine in the Ancient World, [w:] A. Sonnenfeld (ed.), 
Food. A Culinary History from Antiquity to the Present, New York–Chichester 1999, s. 145; 148-149.

102 Por. M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta monastyczna, s. 328. 
103 Według ogólnego przekonania, uczniowie Antoniego Egipskiego rozpropagowali ten ideał. Na-

wiązuje do tego historyk chrześcijański Sozomen: „Oto z kolei Palestyna ucząc się od Egipcjan w taki 
sam sposób zaczęła uprawiać mądrość chrześcijańskiego życia”, Historia ecclesiastica III,14, 21. 

104 Góra Synaj i położone wokół niej tereny, okolice Jerycha, Jordanu i Góry Nebo, ponadto 
Betlejem, Jerozolima wraz z Górą Oliwną i okolicami.

105 Por. O. Meinardus, Laurae and Monasteries of the Wilderness of Judaea, Jerusalem 1980; 
H. Dybski, Monastycyzm w Palestynie i Syrii w świetle źródeł patrystycznych IV i V wieku, „Vox 
Patrum” 2002, R. 42-43, t. 22, s. 410-422.

106 Zagadnienie obecności chleba w diecie monastycznej przedstawił Yizhar Hirschfeld, por. 
idem, The Importance of Bread in the Diet of Monks in the Judean Desert, „Byzantion” 1996, R. 66, 
s. 143-155.

107 Wypiekano chleb na dużą skalę w klasztorze św. Teodozjusza (niedaleko Betlejem) i Koziby 
(blisko Jerycha). Por. Jan Moskos, Pratum spirituale 92; Vita Georgii 3. 

108 Por. Vita Euthymii 39.
109 Por. Vita Sabae 24; głównie podczas wędrówek po pustyni; zob. Vita Cyriaci 9.
110 Zob. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyjskim, tłum. 

K. Twardowska (Źródła Monastyczne 53), Tyniec–Kraków 2010, s. 161. 
111 Świadczą o tym znaleziska kamiennych żaren. 

Ryby w diecie starożytnych mnichów chrześcijańskich



34

Klimat Palestyny sprzyja zasadniczo uprawom ogrodowym112. Asceci z pustynnych 
ławr czy też cenobici sięgali chętnie po warzywa, zarówno surowe, jak i gotowane113. 
Spożywano figi i daktyle114, a także używano wina i oliwy115 oraz przyrządzano na-
pój o nazwie eukration116. Nie korzystali z tych produktów tylko ci, którzy wybrali 
największe umartwienia. Tłocznie winogron i prasy do oliwek znaleziono w wie-
lu monastyrach, zwłaszcza na obrzeżach pustyni. Winne krzewy nie tylko dostar-
czały winogron, ale także dawały cień, chroniąc przed słońcem. Sadzono więc je 
wokół głównego dziedzińca w klasztorze117. Na pustyni problemem było często za-
opatrzenie w wodę. Niejednokrotnie ławry miały skromne źródła wody lub można 
było korzystać z zasobów okresowych potoków. Wiele cel mniszych z konieczności 
posiadało cysterny na deszczówkę118. Oczywiście czasami codzienna prosta dieta 
mnichów ulegała wzbogaceniu – działo się tak wtedy, gdy klasztor otrzymywał pro-
dukty od dobrodziejów119. Z licznych wzmianek wiadomo, że przestrzegający postów 
św. Saba, gdy miał gości albo sam gościł u kogoś, „jadł dwa razy na dzień i kosztował 
do przesytu, a nie szkodziło to jego żołądkowi. Boski starzec szczerze i z prostotą jadł 
wszystko, co przed nim leżało”120. Chociaż produkty zwierzęce oraz nabiał czy miód 
nie były dostępne na co dzień w monastyrach i ich nie kupowano, czasami stanowiły 
dar od miejscowych mieszkańców. Trzeba było te produkty od razu spożyć, wypra-
wiając ucztę dla wszystkich, bo nie nadawały się one do długiego przechowywania121.

Na terenach Pustyni Judzkiej nie brakowało zwolenników spożywania surowych 
produktów. Byli to żywiący się tylko surowymi roślinami i korzonkami palestyńscy 
boskoi122. Po tego typu pożywienie sięgali jednak mieszkańcy ławr, przebywający 
okresowo na pustyni, by pościć i modlić się123. Rosnące dziko rośliny jadalne były 

112 Por. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne, s. 162. 
113 Por. Vita Euthymii 39; 56; Vita Joannis Hesychastae 10; 19 i 46; Vita Cyriaci 5; 8; 18; 19; 

Vita Sabae 40; 46; 48; 69. Odnośnie do tego tematu por. M. Dembińska, Diet. Acomparison of 
food consumption between some Eastern and Western monasteries in the 4th–12th centuries, 
„Byzantion” 1985, R. 55, s. 431-462; Y. Hirschfeld, Życie monastyczne, s. 158-175, idem, Edible 
wild plants. The secret diet of monks in the Judean Desert, „Israel, Land and Nature” 1990, R. 16, 
s. 25-28. 

114 Vita Sabae 8; 76; Vita Joannis Hesychastae 25; zob. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne, 
s. 168. 

115 Por. Vita Cyriaci 5; Vita Sabae 46.
116 Gorącą wodę mieszano z pieprzem, kminkiem i anyżem. Zob. Vita Joannis Hesychastae 19 i 46.
117 Por. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne, s. 169-170. 
118 Por. P. Compagnoni, Deserto di Giuda (Quaderni di Terra Santa), Jerusalem 1978, s. 54. 
119 Cyryl ze Scytopolis opisał przybycie karawany trzydziestu zwierząt pociągowych do Wielkiej 

Laury. W ten osób dostarczono chleb, oliwę, wino, miód i sery; por Vita Sabae 58. 
120 Por. Vita Sabae 64. 
121 Por. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne, s. 175. 
122 Na temat tych ascetów obecnych na Pustyni Judzkiej por. J. Wortley, „Grazers” (boskoi) in 

the Judean Desert, [w:] J. Patrich (ed.), The Sabaite heritage in the Ortodox Church from the fifth 
century to the present, Leuven 2001, s. 37-49. 

123 Por. P. Compagnoni, op. cit., s. 40-41. 
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popularnym źródłem pożywienia. Mnisi, pozyskując żywność w jałowych miejscach, 
wykorzystywali swoje doświadczenie oraz czerpali z wiedzy ludności mieszkającej 
na pustyni124. To przede wszystkim pustelnicy mieli ograniczone możliwości przy-
gotowywania gotowanych dań i ciepłego posiłku. Jedno z opowiadań z życia ascetów 
palestyńskich w połowie V w. mówi, że zakonnik zamieszkujący ławrę św. Gerasi-
mosa zapragnął ciepłego napoju (eukration) i gotowanej strawy. Chciał to wszystko 
przygotować w swojej celi. Gdy dowiedział się o tym święty Gerasimos, poradził mu, 
by raczej wybrał życie w klasztorze wspólnotowym (cenobium)125. Wszędzie mnisi 
poprzestawali na skromnych potrawach i ograniczonych porcjach, by osłabić ciało, 
aby nie stało na przeszkodzie w zbliżeniu się do Boga. Głównymi zaletami, jakimi 
musiało charakteryzować się ich jedzenie, była jego prostota i niska cena126. Tak 
było w przypadku wspólnot zakładanych w Azji Mniejszej przez Bazylego Wielkie-
go. Zalecał on: „Należy dawać pierwszeństwo temu, co jest łatwiejsze do nabycia 
i przygotowania. Nie powinniśmy pod pozorem wstrzemięźliwości starać się o po-
żywienie szczególnie wyszukane i drogie, przygotowując potrawy z wybornymi przy-
prawami. Należy zatem wybierać to, co w danym regionie jest łatwo dostępne, tanie 
i w powszechnym użyciu”127. Ideał ascetyczny Bazylego charakteryzował się umia-
rem i harmonią, co widać w jego wskazaniach dotyczących wyboru i spożywania 
pokarmów. Przystosowuje wzniosłe ideały do oczekiwań wykształconych elit, z któ-
rych on sam przecież pochodził. Jest to jednak ideał bardzo różny od formy życia 
pustelników na pustyni egipskiej czy w Syrii. Poświęcenie się Bogu nie ogranicza 
się więc do samotnej walki z pokusami, ale dokonuje w życiu wspólnoty (koinonia) 
i w służbie Kościołowi128. Na Półwyspie Synaj dokonało się połączenie duchowości 
eremickiej z życiem wspólnotowym, co nie było bez znaczenia dla całej historii mo-
nastycyzmu129. Niedostępność i oddalenie tamtego terytorium odstraszały niejed-
nego pielgrzyma, lecz Synaj stanowił naturalną przestrzeń, gwarantującą żywność 
dla mnichów oraz ochronę przed prześladowaniami130. Klimat półwyspu131 pozwalał 

124 Por. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne, s. 171-173. 
125 Por. Vita Gerasimi 4,4. 
126 Por. M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta mnichów syryjskich, s. 125. 
127 Regulae fusius tractatae XIX, 2. 
128 W okresie swojej młodości Bazyli odwiedził ośrodki życia monastycznego na Wschodzie. Po 

powrocie w rodzinne strony sam podejmuje ten sposób życia. Dzięki swojej kulturze i wyrobieniu 
teologicznemu, głębokiej inteligencji i cechom organizatora, przepełnionego jednocześnie duchem 
ewangelicznym, Bazyli staje się założycielem oraz przewodnikiem wspólnot monastycznych w Azji 
Mniejszej, co spowodowało, że nazwano go „ojcem wschodnich mnichów”. Por. J. Górny, Wpływ 
św. Bazylego na rozwój życia monastycznego, „Vox Patrum” 1982, R. 3, t. 5, s. 298-316. 

129 D.J. Chitty, A pustynia stała się miastem. Wprowadzenie do dziejów monastycyzmu 
w Egipcie i Palestynie pod panowaniem chrześcijańskim, tłum. T. Lubowiecka (Źródła Monastycz-
ne 45), Kraków–Tyniec 2008, s. 303. 

130 Por. I. Finkelstein, Byzantine Monastic Remains in Southern Sinai, „Dumbarton Oaks Pa-
pers” 1985, R. 39, s. 39-41.

131 Mimo strefy pustynnej, klimat w lecie jest łagodny, w zimie zaś można liczyć na obfite opady. 
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mnichom na gromadzenie wody w cysternach oraz na uprawianie warzyw i owoców. 
W drugiej połowie IV w. pątniczka Egeria zwróciła uwagę na bogactwo naturalne 
tego miejsca, gdzie mogli się osiedlać mnisi i uprawiać ziemię, żywiąc się płodami 
ziemi132. Ich dieta była więc przede wszystkim jarska i bardzo ograniczona.

Dieta proponowana na Zachodzie przez Regułę Benedyktyńską, według naszych 
kryteriów, była zdrowa i naturalna, chociaż dosyć monotonna133. Jej charakter wią-
zał się z produkcją okresową i dostępnością niektórych produktów, w zależności 
od położenia geograficznego i strefy klimatycznej. W kręgu kultury zachodniej to 
przede wszystkim dwuznaczność łacińskiego określenia caro (t.j. ciało/mięso) spra-
wiła, że uważano produkty mięsne za całkowicie zakazane lub kategorycznie radzo-
no ich unikania134. Nic więc dziwnego, że starano się wybierać i spożywać pokarmy, 
które wartością odżywczą mogły dorównywać mięsu. Chodziło o warzywa strączko-
we, jaja i ryby. Reguła Benedyktyńska zaleca rezygnację z mięsa i wina. Zwyczajem 
było spożywanie chleba, soli, roślin strączkowych, ziół, jarzyn, suszonych jagód, 
daktyli, fig. Reguła wiąże jakość i ilość pokarmu z wysiłkiem związanym z pracą135. 
Więcej i bardziej treściwie posiłki jedli mnisi pracujący na roli. To przede wszystkim 
ta reguła dała asumpt do tego, aby w sposób bardziej wyrafinowany przyrządzać po-
trawy i napoje w okresach świątecznych, gdy pozwalano sobie na drobne ustępstwa. 
Wcześniejsza Reguła Mistrza przewidywała dodatkowe porcje potraw w dni świą-
teczne, dodając do menu także słodycze136. Z produktów pochodzenia zwierzęcego 
był dozwolony nabiał, jak to było w Galii137. Niewątpliwie założyciel monastycyzmu 
zachodniego był zafascynowany ojcami pustyni138. Z pewnością idealizował daw-
nych ascetów egipskich, rozczytując się w ich żywotach i naukach. Na tej podstawie 

132 „Choć cała Góra Synaj jest skalista i nic na niej nie rośnie, jednakże poniżej, u podnóża tych 
gór jest nieco ziemi, na której święci mnisi z wielką pieczołowitością hodują drzewka owocowe, 
jarzyny lub zboże obok swych cel. Otrzymują z tej górskiej ziemi nieco owoców dzięki pracy rąk 
swoich”, Itinerarium Egeriae III, 6, tłum. P. Iwaszkiewicz, Do Ziemi Świętej, s. 122.

133 „Sądzimy, że na główny codzienny posiłek […] wystarczą […] dwie potrawy gotowane, aby 
ten, kto jednej jeść nie może, posilił się drugą […]. Jeśli są także owoce albo świeże jarzyny, można 
dodać i trzecią. Jeden, hojnie odważony funt chleba jest dostateczną porcją na cały dzień bez wzglę-
du na to, czy bracia jedzą tylko jeden posiłek, czy też dwa, w południe i wieczorem. Jeżeli mają jeść 
także wieczorem, szafarz zachowa jedną trzecią tego funta, aby ją podać do obiadu”, Regula Bene-
dicti XXXIX, 1-5.

134 M. Montanari, op. cit., s. 65. Znalazło to odzwierciedlenie w ustawodawstwie św. Benedykta: 
„Mięsa natomiast zwierząt czworonożnych nie powinien nikt w ogóle jadać oprócz chorych, którzy 
są szczególnie osłabieni”, Regula Benedicti XXXIX, 11. 

135 „Jeśliby praca była bardziej wyczerpująca, opat ma władzę coś jeszcze dodać, skoro uzna to 
za stosowne. Trzeba jednak przede wszystkim unikać braku umiaru, aby nigdy żaden mnich się nie 
przejadał”, Regula Benedicti XXXIX, 6-7. 

136 Zob. Regula Magistri XXVI, 11-12. 
137 Mówi tak reguła klasztoru w Condat; por. Vitae patrum Iurensium II, 2.
138 Porównanie z monastycyzmem starożytnym Reguła przytacza w związku z kwestią doskona-

łości (por. Regula S. Benedicti 18, 24-25). 
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sformułował także swoje prawa zakonne139. Jednak idea łem św. Benedykta nie była 
świętość zarezerwowana dla nielicznych, ale dostępna także dla słabszych na ciele 
i na duszy. W swojej Regule dawał złagodzone wytyczne, gdyż dostrzegał koniecz-
ność odejścia od surowych zasad ojców pustyni. Nakazywał swoim naśladowcom, 
by żyli z pracy rąk140. Benedyktyni zajmowali się więc rolnictwem, ogrodnictwem 
i uprawą winorośli. W takiej sytuacji stała się konieczna obróbka uzyskiwanych 
produktów i racjonalne wykorzystanie płodów ziemi141. Jednostajność codziennej 
diety142 powodowała, że brakowało w niej niektórych składników odżywczych i wita-
min, co z kolei powodowało choroby i wywoływało niedyspozycje fizyczne143.

W kwestii żywienia w różnych ośrodkach monastycznych panowały podobne 
praktyki i ograniczenia. Uwaga skierowana była raczej na umiarkowanie spożywa-
nie różnych produktów i praktyki postne, z pomijaniem jednak kwestii wprowadze-
nia produktów rybnych do diety mnichów żyjących we wspólnotach. Jako pokarm 
postny i znamię ascezy ryba pojawiła się przede wszystkim w średniowieczu144. Nie-
stety trudno jest prześledzić wszystkie stadia tego procesu w oparciu o źródła i świa-
dectwa materialne.

Monastycyzm a dieta rybna

Wybór dokonywany w kwestiach żywieniowych nie był przypadkowy, ani podyk-
towany niewiedzą czy uprzedzeniami. Przy odrzuceniu lub przyjęciu niektórych 
produktów opierano się na egzegezie biblijnej, zwykle o charakterze alegoryczno-
-duchowym. Tak więc na podstawie Księgi Rodzaju rozróżniano stworzenia żyją-
ce w wodzie i powietrzu od tych, które nazywano „chodzącymi po ziemi” (czworo-
nożnymi). Ryby były uznawane także za łatwiejsze do strawienia, więc mniej 
obciążające organizm. Z płaszczyzny fizjologicznej przechodzono w sferę moralną. 

139 Por. E. Bianchi, Cenobitismo benedettino e monachesimo di Scete, [w:] S. Benedetto 
e l’Orien te cristiano. Atti del Simposio all’abbazia di Novalesa (maggio 1980), Novalesa 1981, 
s. 82-83. 

140 Por. Regula S. Benedicti 48, 8. 
141 Por. V. Fattorini, L’alimentazione nella Regola di san Benedetto, „Inter Fratres” 1995, R. 45, 

z. 2, s. 175-201. 
142 Według szacunkowych obliczeń chleb stanowił 18%, z kolei ryby i nabiał 20%, 2% przyprawy 

(cebula i czosnek), 40% warzywa i owoce, a resztę uzupełniały płyny, w tym wino lub piwo. Por. 
B. Harvey, Monastic Diet, XIII th.XVIII th. Centuries: Problems and Perspectives, [w:] S. Cavacioc-
chi (red.), Alimentazione e Nutrizione. Secc. XIII-XVIII. Atti della ventottesima Settimana di Studi 
dell’Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 2227 Aprile 1996, Prato 1997, s. 635.

143 Por. B. Harvey, op. cit., s. 638.
144 Por. C. Vogel, Symboles cultuels chrétiens. Les aliments sacrés: poisson et refrigeria, [w:] 

Simboli e simbologia nell’alto Medioevo, Spoleto 1976, I, s. 197-252; R.C. Hoffmann, Fishing and 
Fishculture. Western Christian, [w:] W.M. Johnston (red.), Encyclopedia of Monasticism, t. 1, Chi-
cago–London 2000, s. 475.
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Od tych rozważań odcina się ze swoją interpretacją dosłowną opowiadania o stwo-
rzeniu świata Bazyli Wielki. Biskup Kapadocji wyrażał swój podziw dla produktów 
otrzymywanych z morza. Stworzenia morskie są dla człowieka bardzo pożyteczne, 
ale także należy podziwiać ich piękno145. Ambroży z Mediolanu wspominał o faunie 
morskiej, którą wydawał się szczególnie zafascynowany. Przy opisie dzieła stworze-
nia poświęcił im wiele uwagi. W jego ocenie żywioł wodny jest przyjazny, a zwierzę-
ta, które w nim żyją są mniej groźne niż poruszające się po ziemi146. Uważał ryby za 
piękne i pożyteczne. Biskup mediolański nie podzielał więc pewnego rodzaju lekce-
ważenia fauny morskiej, którą uważano za mniej rozwiniętą, bez zwierzęcej inteli-
gencji czy niemożliwą do oswojenia. Ambroży doceniał także walory smakowe ryb, 
będących ulubioną potrawą smakoszy147.

Dopuszczanie spożycia ryb motywowano nie w sposób praktyczny i ekonomicz-
ny, ale odnosząc się do tekstów Nowego Testamentu oraz do sugestii symbolicznych 
i metaforycznych. Symbolika ryby z pierwszych trzech wieków została przeniesiona 
na sferę życia codziennego mnichów. Wspominano o cudach Pana Jezusa (rozmno-
żenie chleba i ryb), spożywaniu ryb po zmartwychwstaniu oraz fakt, iż apostołowie 
byli rybakami. Dowartościowana także elementy teologiczne148. Dla Hieronima po-
wodem spożywania ryb powinno być „oziębienie” organizmu. Za szkodliwe dla czło-
wieka uważał wszystkie pokarmy zwiększające energię cielesną. Produkty określane 
jako „zimne” jego zdaniem służą zdrowiu nie tylko ciała, lecz także duszy149. Żyjący 
w epoce karolińskiej Raban Maur wskazywał na fakt spożywania ptactwa i drobiu. 
Było to „dozwolone przez ojców [Kościoła], ponieważ zostały one [ptaki] stworzone 
z podobnego elementu, jak ryby”150. W tej epoce przeważyły względy symboliczne 
i przekonania natury kosmologicznej.

Obok uzasadnienia teoretycznego, nie do przecenienia są także aspekty mate-
rialne i świadectwa archeologiczne. Ryby nie we wszystkich rejonach były produk-
tem luksusowym. Drobnica czy pospolite ryby słodkowodne często utożsamiano 
z dietą ludu, ponieważ były łatwo dostępne. Tak było mimo ograniczonej możliwo-
ści połowu i trudności z przechowywaniem ryb. Istniał jednak rozdźwięk pomiędzy 
spożyciem ryb morskich, a słodkowodnych (z przewagą tych ostatnich). Tak być 
może było w niektórych rejonach Kapadocji, gdzie ustawodawca umiarkowanej for-
my monastycyzmu Bazyli Wielki w oparciu o tekst ewangeliczny zalecał: „Należy 
pożywiać się tak, by móc w prosty sposób zaspokoić swoje potrzeby. Sam Pan wska-

145 Por. In Hexaemeron VII, 6, 4. 
146 Mediolańczyk daje przykłady węży (lądowego i morskiego), lwa (drapieżnika i stworzenia 

morskiego). 
147 In Hexaemeron V: Sermo VII, 2. 
148 Cud rozmnożenia chleba odnosił się do sfery duchowej. Por. Orygenes, Commentarius in 

Matthaeum XI, 2.
149 Por. Hieronim, Epistula IV,9. Autor łaciński używa wieloznacznego określenia salus. Ozna-

cza ono zdrowie, ale również ratunek i zbawienie wieczne człowieka. 
150 De clericorum institutione II, 27. 
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zuje nam na to, karmiąc głodne rzesze, aby, jak jest napisane, nie ustały w drodze 
(por. Mt 15,32). Mógł dokonać na pustkowiu cudu większego…, zapewniając po-
karmy wyszukane, przygotował im jednak pożywienie proste, skromne, jak chleby 
jęczmienne151 i trochę ryb do chleba. O napoju nie ma nawet wzmianki”152.

Monastyry były usytuowane także w miastach, gdzie często były targi rybne. Już 
bowiem w starożytności nauczono się transportować przetworzone ryby i produkty 
pochodne. Okresowo dieta mnichów mogła ulegać zmianom i pojawiało się poży-
wienie nietypowe dla mnichów, które przynoszono w darze do klasztorów. Wtedy 
należało je spożyć jak najszybciej, bo na pustyni nic nie mogło się zmarnować. Do tej 
kategorii niewątpliwie należały produkty rybne. Wybierano je nawet w przypadkach 
rygorystycznej ascezy. Pomimo tego, że źródła monastyczne przedstawiają dietę 
mnichów jako ściśle jarską, nie brak dowodów, iż w jadłospisie pojawiały się także 
ryby. Ich określona ilość pozwalała zachować równowagę żywieniową. Powszechną 
praktyką w monastycyzmie było podawanie ryb mnichom chorym. Produkty z nich 
uzyskiwane miały szerokie zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń, nie tylko 
w przypadku diety wzmacniającej, ale także jako składnik lekarstw153.

Spożycie produktów rybnych nie ograniczało się tylko do chorych. Mnisi żyjący 
w Egipcie jedli zupę z rozdrobnionych, małych ryb154. Chodziło więc o produkty naj-
gorszej jakości i tanie, a z pewnością także odrzucone i przez nikogo niekupowane 
małe rybki. Już Jan Kasjan († 435), który żył na egipskiej pustyni przez dekadę, wy-
liczał spożywane produkty: chleb, oliwki, warzywa i marynowane produkty rybne155. 
Kasjan wskazywał jednocześnie na symptomy odchodzenia Egipcjan od pierwotnej 
surowości156. W późniejszych wiekach proces łagodzenia ascezy był jeszcze bardziej 
widoczny. Zwyciężył jednak pragmatyzm, bo w sprzyjających warunkach można było 
dokonać połowu ryb. Klasztory w Egipcie były położone w stosunkowo niewielkiej 
odległości od Nilu, gdzie nie brakowało ryb rzecznych i tam były one najpowszech-
niejsze. Mnisi ze wspólnot pachomiańskich spożywali zupy rybne, choć wcześniej 
reguły im tego zabraniały. Wiadomo jednak, że jedli te produkty tylko okazjonalnie, 
podczas świąt i uroczystości157. Z pewnością tak było w klasztorze w Bawit, nieopodal 

151 Nawiązanie do J 6,9. 
152 Regulae fusius tractatae XIX, 2. 
153 Por. M. Kokoszko, Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczes

nego Bizancjum (IIIVII w.), Łódź 2005, s. 408.
154 Por. M. Dembińska, Diet, s. 441.
155 Świąteczne posiłki jednego z ascetów składały się z funta (wg rzymskiej miary) chleba, do 

którego dodawał odrobinę oliwy, pięć ziaren prażonej ciecierzycy, trzy oliwki, dwie suszone śliwki 
i suszone owoce. Por. Jan Kasjan, De institutis coenobiorum IV, 11; 21-22; Conlationes XII, 5; XXII 
2 i 3. Na ten temat zob. M. Dunn, The Emergence of Monasticism, s. 17. 

156 Por. Jan Kasjan, De institutis coenobiorum IV, 22.
157 Zob. M. Dembińska, Diet, s. 435. Było tak w przypadku świętej kobiety Kandydy, o której 

opowiada Palladiusz. Nie chciała ona przygotowywać jedzenia na ogniu w dni świąteczne, lecz ogra-
niczała się do tego, by wziąć „rybę i warzywa, doprawione oliwą”; Palladiusz, Historia lausiaca 57, 2.
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Asyut158. Zebrano tam sporą ilość glinianych tabliczek (tzw. ostraka), z których 20% 
dotyczyło sprzedaży i przechowywania produktów rybnych. Świadectwa pisane 
można zharmonizować ze znaleziskami archeologicznymi. Tak więc mnisi z tego 
monastyru regularnie jedli suszone i solone ryby. Te produkty dostarczały składni-
ków niezbędnych w zrównoważonym pożywieniu, podobnie jak jaja, sery czy mleko. 
Co prawda monastyr św. Apollosa był oddalony o 30 km od Nilu, ale ryby hodowano 
w sadzawkach blisko rzeki. Być może część hodowli należała do monastyru lub regu-
larnie dostarczano stamtąd koniecznych produktów159.

Większość eremów odkrytych przez archeologów na terytorium Egiptu pocho-
dzi z VI i VII w., a więc z okresu, gdy asceza w tych ośrodkach uległa złagodzeniu. 
Mnisi mieszkali w pojedynczych celach, ale stołowali się wspólnie. Wznoszono bu-
dowle służące do wspólnych posiłków dla całej osady. Kuchnia klasztorna nabrała 
wyższych standardów. W zasięgu kulinarnym tamtejszej kuchni znajdowało się całe 
bogactwo mięsnych potraw. Z wykopalisk wynika, że na stole pojawiały się różne ga-
tunki ryb słodkowodnych, jeże morskie, ptaki i zwierzęta. Wybór owoców i warzyw 
stał się dużo bogatszy. Dzięki irygacji i postępowi technicznemu w osadach rozwi-
jało się rolnictwo i hodowla zwierząt160. W klasztorze w Bawit na szerszą skalę było 
rozwinięte przetwórstwo ryb. W pomieszczeniach kuchennych patroszono i dzielo-
no dostarczone ryby: mięso solono i marynowano161, by przygotować posiłki. Na-
tomiast w ceramicznych naczyniach umieszczano wnętrzności i odpadki, z których 
wytwarzano garum162. Nawet w południowej Palestynie, gdzie szczególnie trudno 
było dotrzeć z tego rodzaju towarami, mamy wzmianki o sporadycznym pojawianiu 
się dostaw produktów rybnych163. Absolutnego zakazu jedzenia ryb nie było, ale tego 
produktu było za mało, by mógł być pożywieniem dla całej wspólnoty. Poza tym 
w klimacie palestyńskim produkty rybne były trudne w przechowywaniu.

W biografii Stefana Sabaity jako przysmak wspomina się marynowaną rybę, któ-
ra mogła być podawana odwiedzającym klasztor, lecz tylko w rzadkich przypadkach, 
przede wszystkim gdy była pod ręką. Stefan Sabaita poczęstował młodego mnicha 
Jana potrawą rybną, o której ten marzył od dawna. „Przyniósł mu naczynie z so-
loną rybą, ugotowaną i jeszcze ciepłą, przyprawioną gorczycą”. Był to dowód, iż 

158 Założony w latach 385-390 przez apę Apollosa (Apolloniusza), który pozostawił również 
krótką regułę. VI i VII w. to okres największego rozkwitu tego ośrodka. Monastyr został opuszczony 
ok. X w. 

159 Por. D.I. Brooks Hedstrom, „Monks Baking Bread and Salting Fish”. An Archaeology of 
Early Monastic Taste, [w:] S. Ashbrook Harvey, M. Mullett (ed.), Knowing Bodies, Passionate 
Souls. Sense Perceptions in Byzantium, Washington 2017, s. 192-193. 

160 Por. M. Filipowski, op. cit., s. 215; D.I. Brooks Hedstrom, op. cit., s. 191. 
161 Starożytne źródła zapewniają, że w Egipcie nie brakowało soli. Ten ceniony produkt pozyski-

wano w Delcie Nilu, niedaleko Aleksandrii; por. S.A.M. Adshead, Salt and Civilization, New York 
1992, s. 28. 

162 Zob. D.I. Brooks Hedstrom, op. cit., s. 192. Na temat garum por. M. Kokoszko, Sosy w kuch-
ni greckiej. Garum (γάρος) i pochodne, „Vox Patrum” 2006, R. 26, t. 48-49, s. 289-298.

163 Był to klasztor Seridosa. Por. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej, s. 169. 
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należy zaufać Bożej opatrzności164. Uzasadnieniem tego cudownego wydarzenia było 
przywołanie epizodu nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, gdzie Chrystus po swo-
im zmartwychwstaniu, przygotował na brzegu posiłek dla uczniów, złożony z ryb 
i chleba165. Mnisi palestyńscy uważali ryby raczej za pożywienie dla chorych i z re-
guły powstrzymywali się od nich166. Powstrzymywali się zresztą od jedzenia mięsa, 
mimo że w pobliżu ławr i monastyrów znajdowano kości zwierząt167. Nie zawsze 
były to zwierzęta pociągowe, jak osły czy muły, ale także inne kopytne oraz ptactwo. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że mięso było przede wszystkim pożywieniem go-
ści, podawanym w tej części klasztoru, gdzie przyjmowano pielgrzymów. Niemniej 
jednak w Palestynie i na terytorium w Galilei znaleziono w monastyrach bizantyj-
skich spore ilości resztek ryb i skorupiaków. Nawet w pustynnym mieście Nessana 
opat tamtejszego monastyru prowadził handel obejmujący także transport ryb. Za-
chowany fragment listu z VII w. opowiada o transporcie marynowanych ryb, który 
ten przełożony zakonny wysłał diakonowi168. Ośrodki monastyczne położone nieda-
leko akwenów wodnych czy rzek mogły także dostarczać ryb, urozmaicających dietę 
monastyczną. Klasztory w Dolinie Jordanu powstawały już w IV w. Znamienne, że 
ryby nie były wzmiankowane wśród produktów przynoszonych przez dobrodziejów 
dla tamtejszych mnichów.

Na terytorium Syrii ograniczenia dietetyczne funkcjonowały o wiele dłużej, 
a z czasem reguły monastyczne tylko je zaostrzały. Można wywnioskować, że spo-
radycznie spożywano przetwory rybne, ponieważ jest mowa o dodatkach do chleba 
(zwanych opson), takich jak warzywa, owoce, słodycze, ser, mięso czy ryby. Z cza-
sem znaczenie tego słowa zostało ograniczone wyłącznie do ryb169. Literatura mona-
styczna mówi wyłącznie o dodatkach do codziennego chleba lub gęstej zupy z roślin 
zbożowych lub strączkowych. Wśród ludności późnej starożytności odnoszono do 
produktów rybnych określenie opson. Produkty rybne były więc urozmaiceniem 
świątecznego stołu mnichów170. Przygotowywano jest w prosty sposób i bez uży-
cia wyszukanych przypraw. Konieczna jednak była sól171. Mogły pojawić się dziko 
rosnące zioła, które można było znaleźć w okolicy. Wśród dodatków pojawiało się 
garum, czyli sos przyrządzany przez zasolenie całych ryb oraz ich wnętrzności172. 

164 Vita Stephani Sabaitae XXXI, 3. 
165 Por. ibidem 4; J 21,9-13.
166 Por. Jan Moskos, Pratum spirituale 65. 
167 W VI w. reguły zostały zaostrzone. 
168 Por. C. J. Kraemer, Excavations at Nessana, t. 3 (Non-literary Papyri), Princeton (NJ) 1958, 

s. 47.
169 Por. M. Kokoszko, Smaki Konstantynopola, [w:] M.J. Leszka, T. Wolińska (red.), Konstan-

tynopol – nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, Warszawa 2011, s. 508.
170 Por. M. Kokoszko, Ryby i ich znaczenie, s. 399. 
171 Sól była w powszechnym użyciu już w najdawniejszych kulturach, nie tylko jako przyprawa, 

ale również środek konserwujący żywność, szczególnie mięso zwierzęce i ryby.
172 W czasach antyku i Bizancjum istniało wiele odmian garum. Do naszych czasów dotrwały 

niektóre z dawnych przepisów. 

Ryby w diecie starożytnych mnichów chrześcijańskich



42

Stosowano ten produkt samodzielnie lub jako przyprawę do innych potraw173. Ziar-
na niektórych roślin były prażone i podawane z dodatkiem garum. Mnisi z pew-
nością spożywali go rzadziej niż ogół społeczeństwa i traktowali jako wyjątkowy 
dodatek. W monastyrze egipskim w Bawit przygotowywano sos garum. Wymagało 
to odpowiedniego miejsca na długie leżakowanie składników i fermentacji174. Nie-
zbędna była także sól, która zapobiegała psuciu się produktów, nie tylko mięs i ryb, 
ale także marynowanych oliwek175. Gliniane amfory z dojrzewającym garum trzy-
mano na dziedzińcu monastyru, gdyż wytwarzanie tego dodatku do potraw wyma-
gało czasu i nasłonecznienia.

Mimo pewnych stałych zasad sposób przygotowania posiłków w klasztorach był 
zróżnicowany i uzależniony od tradycji miejsca, występujących w danym regionie 
produktów spożywczych (w tym ich sezonowości). Na przestrzeni wieków ulega-
ły one nawet znaczącym zmianom, tak pod względem wykorzystywanych surow-
ców, sposobów przygotowywania potraw, jak i stosowanych do nich przypraw176. 
Monaster w Kursi (Gergesa) był położony niedaleko Jeziora Galilejskiego, znanego 
z rozwiniętego rybołówstwa i przetwórstwa ryb177. Ta gałąź gospodarki hodowlanej 
razem z plantacjami oliwek rozwijała się szczególnie dynamicznie po najeździe per-
skim, gdy praktycznie zabrakło pielgrzymów w miejscach świętych178. Mnisi z Kursi 
wykorzystali położenie monastyru i czerpali profity z rybołówstwa. Był to być może 
przykład, który spowodował, że jedna z reguł monastyru (Typikon) z XII w. autor-
stwa Nikiforosa Mistyka wskazuje na połów ryb jako główną działalność ekonomicz-
ną klasztoru położonego nad Morzem Marmara179. Inne wschodnie ośrodki życia za-
konnego, położone nad brzegami Morza Śródziemnego czy Morza Czerwonego, szły 
za tym przykładem. Późne Typikony wschodnie z X i XIII w. poświadczają znaczne 
różnice w diecie ascetów zamieszkujących monastyry w różnych częściach impe-
rium bizantyjskiego.

Nie miano pełnej świadomości dobrodziejstw płynących ze spożywania ryb i ich 
przetworów, a św. Hieronim uważał je za nieco gorsze pożywienie. Dzięki postom 

173 M. Kokoszko, J. Dybała, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta mnichów syryjskich. Komentarz 
do terminu ospria (Ôspria) w Historia religiosa Teodoreta z Cyru, „Biblica et Patristica Thorunen-
sia” 2014, R. 7, nr 1, s. 124, przypis 47. 

174 Por. D.I. Brooks Hedstrom, op. cit., s. 191. 
175 Nie istniały żadne inne sposoby konserwacji produktów spożywczych. Zdolność soli do kon-

serwowania żywności została odkryta prawdopodobnie przez Chińczyków ok. 3000 r. przed Chr. 
Tę cechę uważano za właściwość magiczną.

176 A. M. Wyrwa, Symbolika ryby i miejsce ryb w diecie klasztornej. Zarys problemu, [w:] 
A.M. Wyrwa (red.), Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i ba-
dania hydrobiologiczne, Bydgoszcz 2012, s. 18; 20-21 z przypisami.

177 Por. Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, London–New York 1994, s. 163-164.
178 Zob. V. Tsaferis, The Excavations of KursiGergesa, „Atiqot” 1983, t. 16, s. 36. 
179 Por. J. Thomas, A. Constantinides Hero (red.), Byzantine Monastic Foundation Documents. 

A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika and Testaments (Dumbarton Oaks 
Studies 350), Washington 2000, s. 1065. 

Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM



43

i charakterowi diety klasztornej, posiłki przyrządzane na bazie warzyw spożywano 
wieczorem, uważając ryby za największy przysmak180. Ryby o dużych rozmiarach 
i „krwawiące”181 były zrównane z mięsem i wyłączone z diety monastycznej182. Moż-
liwość łatwego połowu ryb w rzekach i jeziorach likwidowała problemy związane 
z transportem i przechowywaniem produktów rybnych. Połowy na otwartym mo-
rzu były niebezpieczne i wymagały kompleksowych technik. Możliwość szerokiego 
dostępu do świeżych ryb spowodowała rozwój hodowli ryb w średniowieczu. Przy 
opactwach powstawały wtedy liczne stawy rybne. Dzięki temu bez trudności miano 
dostęp do ryb przez cały rok i w dowolnych ilościach. Niektóre opracowania wska-
zują nawet na to, że razem z postępami chrześcijaństwa w Europie pojawiała się 
także hodowla ryb183.

W historii monastycyzmu zachodniego zapisał się Kasjodor, który porzucił ak-
tywne życie wpływowego polityka i arystokraty, by poświęcić się życiu monastycz-
nemu. Był on pierwszoplanową postacią na dworze króla Teodoryka i jego następ-
ców184. Tytuł magister officiorum wskazuje na jego zwierzchnictwo nad kancelarią 
królewską i autorstwo wszelkich pism królewskich185. Kasjodor założył wspólnotę 
mniszą w rodzinnej posiadłości na terenie Kalabrii186. W klasztorze osiedli mnisi 
poświęcający się przede wszystkim ascezie. Niedaleko, w miejscu zwanym Viva-
rium, gdzie były liczne stawy rybne, a które trudno obecnie precyzyjnie zlokalizo-
wać, ufundował kolejny klasztor187. Hodowane tam ryby trafiały na stoły klasztorne. 
Było to zgodne ze wskazaniami Reguły Benedyktyńskiej188. Sporadyczne wzmianki 
w źródłach literackich pokazują, że nierzadko asceci żyjący na terytorium Europy 

180 Zob. M.T. Gronowski, (red.), Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku (Źródła monastycz-
ne 55), Tyniec – Kraków 2010, s. 468. 

181 Krew w środowisku bizantyjskim budziła odrazę, a spożywanie jej ukazywano jako typową 
cechę „barbarzyńców”; por. B. Caseau, op. cit., s. 64-74. 

182 Por. H. Zug Tucci, Il mondo medievale dei pesci tra realtà e immaginazione, [w:] L’uomo di 
fronte al mondo animale nell’alto Medioevo, t. 1, Spoleto 1985, s. 298-299.

183 Por. H. Collin, Les religieux des abbayes, premiers ingénieurs de l’amènagement rural, [w:] 
P. Poupard, B. Ardura (red.), Abbayes et Monasteres aux racines de l’Europe. Identitè et crèat-
ivitè: un dynamisme pour le IIIe millènaire. Colloque international du Conseil Pontifical de la 
Culture pour la campagne europèenne. L’Europe: un patrimoine commun, Paris 2004, s. 114-117.

184 Por. F. Cardini, Cassiodoro il grande. Roma, i barbari e il monachesimo (Di fronte e attra-
verso 925), Milano 2009.

185 Nawiązując do konieczności odbudowy budynków w Rzymie pisał, że „rozkoszne ryby, 
przemierzające wodne przestrzenie, gorliwie szukają swoich jam”, Epistularum liber I: XXI, 3 
(Maximiano). 

186 Dziś to okolice miasta Squillace.
187 W tym klasztorze głównym zajęciem mnichów miało być kopiowanie i tłumaczenie greckich 

dzieł na język łaciński. Tak narodziła się tradycja klasztornych skryptoriów, kultywowana w następ-
nych wiekach przez benedyktynów.

188 Ogólnie na ten temat zob. M. Dembińska, Wyżywienie mnichów wg reguły benedyktyńskiej 
we wczesnym średniowieczu (VIXI w.), „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 
1987, R. 16, z. 2, s. 57-78. 
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byli żywo zainteresowani połowem ryb, ich przetwarzaniem i spożywaniem. Żyjący 
w odosobnieniu w Auvergne św. Kaluppa, według relacji Grzegorza z Tours, łowił 
czasami ryby dla własnych potrzeb. Bóg zsyłał mu w obfitości to pożywienie189.

Wczesnośredniowieczni możnowładcy nierzadko ofiarowali opactwom stawy 
rybne lub byli fundatorami klasztorów w miejscach, gdzie możliwa była hodowla 
ryb. Prawodawstwo monastyczne z epoki karolińskiej na terenach anglosaskich 
kładło większy nacisk na spożywanie ryb niż roślin strączkowych, chleba i warzyw. 
W połowie średniowiecza reformatorzy życia zakonnego dawali jeszcze większe zna-
czenie rybom i ich hodowli. Były to już wpływy cystersów190. Z ustaleń specjalistów 
wynika, że na kontynencie europejskim posiłki z ryb początkowo były spożywane 
rzadko, zyskując popularność dopiero w XII w. W tym czasie spożywano ryby słod-
kowodne, morskie oraz inne zwierzęta wodne (raki, małże i krewetki). Ryby iden-
tyfikowano z wyrzeczeniami i dietą typowo monastyczną, będącą ciągłym okresem 
umartwień kojarzonym później przede wszystkim z Wielkim Postem. Okresy po-
stne były jednak liczniejsze i związane z praktykami pokutnymi o charakterze ilo-
ściowym i jakościowym191. Na czas trwania postów ustalano pokarmy dozwolone 
i niedozwolone192. Praktyka postu była zalecana jako narzędzie kontroli nad ciałem, 
co miało zapewnić pełnię spokoju pozwalającego na kontemplację Boga193. Dla mni-
chów od umartwienia czy rygorystycznej diety ważniejsze były cnoty, wśród których 
na pierwsze miejsce wysuwano dobroć i miłość194.

Podsumowanie

W rozważaniach na temat pokarmu spożywanego przez mnichów podkreśla się 
skromność ich diety i jej znaczenie ascetyczne. Warto jednak zastanowić się nad 
obecnością ryb i produktów rybnych w zestawie pokarmów pierwszych ascetów. 
Chociaż ryby znalazły swe miejsce w symbolice chrześcijańskiej, głównie jako znak 
dla wtajemniczonych oraz w kontekście chrzcielnym i eucharystycznym, ten czynnik 
odgrywał raczej ograniczoną rolę we wprowadzeniu ich jako stałego składnika poży-
wienia. Niezależnie od potrzeb codziennej diety, spożywanie ryb w wielu okresach 

189 Por. R.C. Hoffmann, op. cit., s. 476.
190 Por. ibidem, s. 475-476. 
191 Posty obejmowały około 130 dni w roku (okres Wielkiego Postu, Adwentu, wigilie większych 

uroczystości liturgicznych, piątki, ale także środy [dzień zdrady Judasza] i soboty). Post nie obejmo-
wał niedziel oraz czwartku (wspomnienie Ostatniej Wieczerzy). Zob. A. Scarnera, Il digiuno cristia-
no dalle origini al IV secolo, Roma 1990, s. 74-82; S. Bralewski, Praktykowanie postu w świetle 
historiografii kościelnej V wieku, „Vox Patrum” 2013, R. 33, t. 59, s. 359-378; B. Caseau, op. cit., 
s. 177-188. 

192 Por. B. Caseau, op. cit., s. 188-191.
193 Bizantyńskie środowisko monastyczne przywiązywało do postu szczególną wagę, por. ibi-

dem, s. 172-174.
194 Por. np. Vitae Patrum V, 4, 15. 
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nabierało charakteru ascetycznego i rytualnego, co poświadczają literatura i iko-
nografia wczesnochrześcijańska. To przede wszystkim zachodnia tradycja mona-
styczna zaakceptowała spożywanie ryb, odrzucając pokarmy mięsne (za wyjątkiem 
drobiu). Rzadziej mamy do czynienia z tego typu praktykami na Wschodzie, gdzie 
dopiero od VI w. rozluźniono radykalne nakazy ojców pustyni i zaakceptowano 
przetwory rybne w monastyrach wspólnotowych. W monastycyzmie syryjskim rygo-
rystyczna dieta wegetariańska była przestrzegana o wiele dłużej. Ustalenia badaczy 
dowodzą, że ryby i przetwory były generalnie drogie. W później starożytności nie 
wchodziły więc do diety codziennej mnichów. Ta bowiem opierała się na produk-
tach zbożowych, roślinach strączkowych, jarzynach i owocach. W wykorzystywaniu 
produktów rybnych podstawową rolę odgrywała ich dostępność oraz przekonanie 
o dużym znaczeniu tego składnika diety. Ryby zastępowały mięso i dostarczały ko-
niecznych składników odżywczych w ubogiej, wegetariańskiej diecie monastycznej. 
Średniowiecze otworzyło nowy rozdział w hodowli ryb i w wykorzystaniu produktów 
rybnych. W chrześcijańskiej Europie liczne opactwa wznoszono blisko źródeł i cie-
ków wodnych, by umożliwić połów i hodowlę ryb. Stawy rybne stały się znakiem 
rozpoznawczym zakonu cystersów.

Fish in the diet of ancient Christian monks.  
Summary

The three main food components in the Christians’ diet were bread, wine and oil. 
However, other food products with symbolic value appeared, including fish. Early 
Christians associated fish with the mystery of Christ, the purification of Baptism 
and the Eucharistic banquet. The diet of monks contained the same edible products 
of the local people. Bread was the stable food of the monks living in the communi-
ties or in the solitude. The hagiographical sources mention that the ordinary diet 
was based on cereals and leguminous plants. Monks also ate seasonal vegetables, 
raw or cooked, with limited selection of fruits. These products were consumed by 
monks for their nutritious value. The tradition of Christian ascetism accepted con-
summation of fish in place of animal flesh. Fragmentary and incidental reports of 
the historical sources indicate presence, storing and eating fish products. This com-
ponent of diet was only irregular addition to everyday bread and mealy soup. Fish 
products were served to sick monks. The fish had greater importance in Western 
monasticism than in those of Eastern tradition. St. Benedict of Nursia set formative 
models for eating fish. His successors followed in his footsteps.

Keywords: fish (symbolic meaning – consumption), Christian monasticism, late 
antiquity, nutrition (diet), Egypt, Syria, Palestine, St. Benedict (Rule), Cassiodorus
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Historia kuchni przynależy do doświadczeń kulturowych, a poznanie upodobań 
smakowych odnosi się do sfery tradycji i obyczajowości, ma też ścisłe powiazania 
z mentalnością i zakorzenionymi przyzwyczajeniami. Dyskurs o jedzeniu jest więc 
niczym innym, jak odkrywaniem kulturowych znaczeń i preferencji. Pożywienie bo-
wiem nie tylko zaspokaja potrzeby biologiczne, ale w równym stopniu realizuje silne 
zapotrzebowania społeczne i emocjonalne1.

Polacy wedle przekazu źródłowego z XVII w. jedli „pieprzno i szafranno”. Jed-
nak dla XVI w. upodobanie do tych ostrych smaków nie było aż tak oczywiste. 
W związku z tym, że pierwsza polska książka kucharska pochodzi dopiero z 1682 r.2, 
badanie preferencji smakowych szlachty polskiej, jej zwyczajów kulinarnych w życiu 

1 J. Dumanowski, Smak i tożsamość. Narodowa i regionalna tożsamość kulinarna w dawnej 
Rzeczypospolitej, [w:] S. Archemczyk (red.), Między barokiem i oświeceniem. Staropolski regiona-
lizm, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
nr 241, Olsztyn 2008, s. 306-320; idem, Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie 
i porady kulinarne jako źródło historyczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, R. 62, 
nr 4, s. 527–540; J.-L. Flandrin, Wyróżnienie smaku, [w:] R. Chartier (red.), Historia życia pry-
watnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, tłum. M. Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo -Foniok, 
wyd. 2, Wrocław 2005, s. 307–355; R. Stolična, A. Drożdż (red.), Historie kuchenne: rola i zna-
czenie pożywienia w kulturze, Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, t. 2, Cieszyn – Kato-
wice – Brno 2010; K. Albala (red.), A Cultural History of Food in the Renaissance, London 2015; 
A. Capatti, M. Montanari, Italian Cuisine: A cultural History, New York 2003, s. XIII–XV; J. Civi-
tello, Cuisine and Culture: A History of Food and People, wyd. 2, New Jersey 2008, s. XIII–XIV; 
J.-L. Flandrin, M. Montanari (red.), Food: A Culinary History from Antiquity to the Present, Co-
lumbia 2013, s. 1–9; C. Helstosky, Food and the historian, [w:] C. Helsosky (red.), The Routledge 
History of Food, London and New York 2015, s. XII–XVI; J.M. Pilcher, Cultural Histories of Food, 
[w:] J.M. Pilcher (red.), The Oxford Handbook of Food History, Oxford 2012, s. 42–60; S. Watts, 
Food and the Annales School, [w:] ibidem, s. 3–22.

2 S. Czerniecki, „Compendium Ferculorum” albo zebranie potraw, wyd. i oprac. J. Dumanow-
ski i M. Spychaj, z przedm. S. Lubomirskiego, wyd. 2 popr., Monumenta Poloniae Culinaria (Polskie 
Zabytki Kulinarne), t. 1, red. J. Dumanowski, Warszawa 2010.
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codziennym i przemian konsumpcyjnych we wcześniejszym okresie musi opierać 
się na źródłach innego rodzaju. Przedmiotem moich badań stały się źródła narra-
cyjne z poł. XVI w., zielniki, poradniki medyczne, kroniki, poezja i literatura pare-
netyczna. Celem artykułu jest analiza powyższych źródeł pod kątem dodatków do je-
dzenia oraz sposobów przetwarzania żywności, które miały wpływ na zmianę smaku 
i pierwotnych doznań smakowych. Konkretne smaki odgrywały bowiem w polskiej 
kuchni szlacheckiej interesującego mnie okresu określoną rolę.

W związku z brakiem precyzyjnych przepisów kulinarnych, zawierających in-
formacje na temat ilości stosowanych ingrediencji, z konieczności badacz musi się 
opierać na informacjach często ogólnikowych. Nawet jednak te są niezwykle cen-
ne, gdyż dają wyobrażenie na temat zachowań kulturowych w zakresie preferencji 
żywieniowych.

Smak ziołowy

Najbardziej popularną metodą przyprawiania potraw było stosowanie w kuchni 
szlacheckiej omawianego okresu ziół i przypraw ziołowych. Zdawano sobie bowiem 
sprawę nie tylko z ich walorów smakowych, ale i zdrowotnych3.

Używano tych, które rosły na zielniku, czyli w części ogrodu przeznaczonej wy-
łącznie do uprawy ziół. Zbierano też aromatyczne rośliny po łąkach, polach i lasach. 
Najczęściej w źródłach pisano ogólnie o przyprawianiu ziołami bez podawania ich 
nazw, stąd niekiedy pojawiają się trudności w określeniu znaczenia poszczególnych 
ziół w kuchni. Anzelm Gostomski wspomniał o zbieraniu i suszeniu ziół „dzięgie-
lu, biedrzeńcu, kadzidła, macierzanki, ślazów, kopytniku, bugwic, rumnu i inszych, 
bab sie w tym albo kogo biegłego poradziwszy”4. W codziennym zastosowaniu był 
majeranek, rozmaryn, kolendra, koper, kmin, a także goryczka (łac. gentiana), po-
krzywa i łopian, przy czym te ostatnie były używane tylko jako lekarstwa5. Dania 

3 W poradnikach zalecano:
 „twój pokarm ma być rozmaity,
 Ze wszem zielim przyprawiony”.
– Dobrego zdrowia rządzenie, 1532, wyd. i tłum. z łac. F. Mymer, przedruk. T. Wierzbowski. 

Biblioteka Zapomnianych Poetów i Prozaików Polskich XVI–XVIII w., z. 11, Warszawa 1899, s. 19.
4 A. Gostomski, Gospodarstwo, 1588, wstęp i objaśn. S. Inglot, Wrocław 1951, s. 94. Zob. także: 

Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu ziół y drzew rozmaitych, y innych rzeczy 
do lekarzy należących, Księgi dwoje, druk. Łazarzowa, Kraków 1595, Ks. I, Cap. 26, k. 26–27.

5 Idem, Doktor Marcin Urzędowa do Czytelnika, [w:] idem, op. cit., k. nlb.; M. Rej, Żywot 
człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, t. 1, Wrocław – Warszawa 2003, Ks. II, Kap. XVI, 
2, s. 394; t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 8, s. 404–405; idem, Wizerunk własny człowieka poczciwego, cz. 1: 
Fototypia i transkrypcja tekstu, oprac. W. Kuraszkiewicz, cz. 2, oprac. H. Kapełuś, W. Kuraszkie-
wicz, bibliogr. wyd. I. Rostkowska, [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. nauk. M.R. Mayenowa, t. 7, 
Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B, nr 19, Wrocław 1971, cz. 1, Rozdz. trzeci, List 23v, s. 137; cz. 1, 
Rozdz. piąty, List 56, s. 265; cz. 1, Rozdz. ósmy, List 109, s. 478.
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przyprawiano też gorczycą, chrzanem, rzodkwią, rzeżuchą oraz szczawiem, a więc 
roślinami, które zazwyczaj rosły w przydomowych ogródkach albo w pobliżu ludz-
kich siedzib.

W ten sposób doprawiano potrawy mięsne. Z kolei zupy, w których również 
głównym składnikiem było mięso, przyprawiano – obok soli – pietruszką, koprem, 
cebulą, czosnkiem i rozmarynem. Jedzono zupy wespół z kapustą, ćwikłą oraz ko-
prem6. Do serów dodawano niekiedy kminek, szałwię lub piołun7. Smak ziołowy 
posiadały również ówczesne trunki. Do miodu pitnego obok chmielu wrzucano na 
etapie produkcji szałwię, majeranek, a w wersji rozbudowanej również imbir, tatar-
skie ziele oraz liść laurowy8.

Sporą estymą cieszyła się w szałwia, którą w kuchni niemieckiej przyprawiano 
pasztety i ryby. W polskich kuchniach szlacheckich także używano szałwię – do-
dawano ją do win i piw, pikantno-ziołowych sosów oraz do ciast9. Pito też ziołowe 
napary, np. z rumianku, mięty czy bukwicy. Robiono soki owocowe, np. z dzikiego 
bzu10. Niekiedy analizując źródła trudno oddzielić, które z ziół były używane w kuch-
ni, a które w ludowej medycynie. Znano gorzki smak piołunu11, ale też wiedziano 
o jego właściwościach żółciopędnych. Podobnie było z rozmarynem, który stosowa-
no zarówno w kuchni, jak i w lecznictwie12. Jak widać, rośliny ziołowe wypełniały 
z reguły obie funkcje – leczniczą i przyprawową.

W doborze dodatków smakowych do potraw kierowano się właściwościami 
głównego składnika dania. W diecie szlacheckiej ważną funkcję odgrywały wa rzywa 
– były dodatkiem do mięs i mięsnych zup. Spożywano je również samodzielnie 

6 Marcin z Urzędowa, Doktor Marcin Urzędowa do Czytelnika, k. nlb.
7 A. Kowalska-Lewicka, Tradycyjne serowarstwo w Polsce, [w:] J. Leskiewiczowa, M. Dem-

bińska (red.), Pożywienie w dawnej Polsce, Warszawa 1967, Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiej-
skiego”, t. 9, z. 3, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 31, Warszawa 1967, s. 169–175.

8 A. Klonder, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku. (Produkcja 
– Import – Konsumpcja), Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 60, Wrocław 1989, 
s. 31, 48–49. Informację tę przekazał Jan Kazimierz Haur.

9 S. Czerniecki, op. cit., s. 149; Dobrego zdrowia rządzenie, s. 11; Moda bardzo dobra sma-
żenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia 
chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. J. Dumanowski i R. Jankowski, Monumenta 
Poloniae Culinaria (Polskie Zabytki Kulinarne), t. 2, Warszawa 2011, s. 234; M. Rej, Żywot, t. 1, 
Ks. II, Kap. VI, 4, s. 224–225. 

10 S. Falimirz, O ziolach y o moczy gich. O Paleniu wodek z ziol. O Oleykoch przyprawianiu. 
O Rzeczach zamorzkich. O Zwierzetach, o Ptaczech, y o Ribach. O Kamieniu drogim. O Vrinie, 
O Pulsie, Y o inych znamionach. O Rodzeniu dziatek. O Naucze gwiazdeczney. O stawianiu baniek. 
Y o puszczaniu krwie. O Rządzeniu czasu powietrza morowego. O Lekarsztwach doswiadczonych 
na wiele niemoczy. O Naucze Barwierzkiey, druk. F. Ungler, Kraków 1534, cz. I: O ziołach, Cap. 68, 
List 47–47v.; M. Rej, Wizerunk własny, cz. 1, Rozdz. piąty, List 61, s. 286.

11 Idem, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XI, 3, s. 312; idem, Co króla o herb prosił, [w:] idem, Figliki, 
oprac. M. Bokszczanin, wstęp J. Krzyżanowski, wyd. 2, Warszawa 1974, nr 109, s. 95.

12 Marcin z Urzędowa, op. cit., Ks. I, Cap. 313, k. 269 podał przepis na medykament polepsza-
jący trawienie, w skład którego obok wina i pieprzu wchodził rozmaryn.
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na surowo (jak np. ogórki), ugotowane, czasami pieczone, często kiszone13. W cha-
rakterze przypraw stosunkowo często pojawiały się cebula i czosnek mające cechy 
rozgrzewające. Były chętnie dodawane – obok kopru i kminu oraz przypraw korzen-
nych – do ryb, gdyż miały stanowić przeciwwagę dla zimnej i wilgotnej natury mię-
sa rybiego. Wierzono we właściwości lecznicze czosnku, który miał poprawiać tra-
wienie14. Przy pomocy czosnku starano się niekiedy neutralizować przykry zapach 
wody15. Dodawano go też do rosołu z kapłona, uznawanego za wykwintne danie16. 
Pojawiał się też jako jeden z ingredientów pikantnego sosu, którym polewano mię-
so, a który robiono z połączenia rodzimych roślin łączonych z zamorskimi przypra-
wami i – na wzór zachodnioeuropejski – winem17. Czosnek kojarzył się też jednak 
z ubogą ludnością oraz z żołnierzami, którzy go często jadali18.

Widać zatem, że kuchnia szlachecka omawianego okresu była nastawiona na 
przyprawianie aromatycznymi ziołami oraz warzywami, które poprawiały walory 
smakowe dań. Dodatki takie miały i tę zaletę, że można je było uprawiać w ogródku, 
na zielni bądź zebrać w okolicy. Nie wymagały zatem ponoszenia żadnych nakładów 
finansowych, co dla przeciętnego szlachcica nie pozostawało bez znaczenia.

13 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 8, s. 405; J. Wereszczyński, Gościniec pewny niepomier-
nym moczygębom a obmierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbyt-
ków swych pohamowania, z pisma św. i rozmaitych autorów zebrany, druk. A. Piotrkowczyk, 
Kraków 1585, [w:] Pisma treści moralnej księdza Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskie-
go, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie, wyd. Kazimierz Józef Turowski, Kraków 1860, s. 25; 
P. Wężyk Widawski, Exorbitacje, albo o rzeczach w każdym królestwie i we wszelkiej Rzeczypo-
spolitej szkodliwych, na które ani prawa, ani winy żadnej nie masz, [w:] tegoż, Utwory polskie, 
wstęp i oprac. R. Leszczyński, Konstantynów 2006, s. 69; P. Zbylitowski, Rozmowa szlachcica pol-
skiego z cudzoziemcem, 1600, [w:] Poeci Renesansu. Antologia, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 
1959, s. 267.

14 „Czosnek daleko smród pędzi,
 Barwę na twarzy przemieni,
 Też on czyni głos twój jasny,
 Trawi pokarmy surowe”.
– Dobrego zdrowia rządzenie, s. 11. Zob. także: S. Falimirz, op. cit., cz. I: O ziołach, Cap. 1, 

List 6.
15 Dobrego zdrowia rządzenie, s. 19. 
16 K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 343.
17 „Sól, wino, k temu szałwia,
 Pieprz, czosnek, takież pietruszka:
 Bo z tych dobra salsza bywa,
 Jeśli je kto miernie zmisza”.
– Dobrego zdrowia rządzenie, s. 11.
18 S. Falimirz, op. cit., cz. I: O ziołach, Cap. 1, List 6; A. Schneeberger, De bona militum vale-

tudine conservanda liber ex veteribus rerum bellicarum historiis excellentissimorum medicorum 
libris erutus et secundum sex rerum, ut medici vocant, non naturalium ordinem conscriptus…, 
druk. Ł. Andrysowicz, Kraków 1564, 8º. – Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy, tłum. 
R.A. Sucharski, red. S. Ilnicki, Warszawa 2008, s. 83-87.

Anna Odrzywolska



51

Smak pikantny

W okresie nowożytnym do potraw dodawano także przyprawy zamorskie, zwłaszcza 
pieprz, cynamon, gałkę muszkatołową, szafran oraz imbir. Jak pisał Marcin Kro-
mer, w Polsce do mięsnych potraw „używa się zwykle mnóstwa wonnych korze-
ni, niemało cukru oraz innych przypraw zagranicznego pochodzenia”19. Problem 
leżał jednak w wysokich cenach, które należało zapłacić za zakup egzotycznych 
dodatków do jedzenia. Dla przykładu funt pieprzu kosztował 19 gr, funt szafranu 
132,5 gr i cena jego rosła, funt goździków 56 gr, funt cynamonu 108 gr (dane z 1563 
i 1567 r.)20. Nieuczciwi kupcy, korzystając z niedostatecznego wyrobienia smakowe-
go polskich odbiorców, niekiedy psuli jakość sprzedawanych przypraw, dodając do 
nich składniki o podobnym wyglądzie, ale o innym smaku. Tworzyli w ten sposób 
nowe mieszanki i sprzedawali towar, który niejednokrotnie miał niewiele wspólne-
go z pierwotnymi walorami smakowymi zamorskich przypraw21.

Przyprawianie dań korzeniami nabywanymi u korzenników (aromaticus) mia-
ło też swoich zaciętych przeciwników w środowisku szlachty polskiej. Funkcjo-
nowało bowiem przeświadczenie o szkodliwości używania wymyślnych przypraw 
do potraw22. Nie zmienił tego przekonania fakt, że przyprawy te niejednokrotnie 
wchodziły w skład medykamentów i były dostępne w sprzedaży w aptekach23. O ile 
więc w Europie zachodniej świadomie używano przypraw korzennych w kuchni 
i w medycynie, podkreślając ich zalety smakowe i dobroczynny wpływ na układ 
trawienny, o tyle w Polsce niekiedy spotykały się one z nieufnością. Choć i wśród 
polskich autorów można zauważyć opinie o dobrym wpływie pieprzu np. na wigor24. 

19 M. Kromer, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicz-
nych Królestwa Polskiego księgi dwie, 1577, tłum. z łac. S. Kazikowski, wstęp i oprac. R. Marchwiń-
ski, Olsztyn 1984, s. 66.

20 J. Pelc, Ceny w Krakowie w. l. 1369–1600, Lwów 1935, s. 42–45, 47–48.
21 „Korzeń machlują,
 Mieszają, psują:
 W pieprze kamyki,
 W migdały miki,
 W szafran krokoszki,
 W żywicę woski”.
– P. Wężyk Widawski, Utwory polskie, wstęp i oprac. R. Leszczyński, Konstantynów 2006, s. 16.
22 Zob. np. M. Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami panem, wójtem i plebanem, 

oprac. K. Górski, W. Taszycki, Wrocław – Warszawa 2006, s. 110.
23 Wierszowany przepis z 1532 r. na lekarstwo przeciw objawom czerwonki, w którym pieprz 

i szafran są jednymi ze składników, obok ziołowych ingredientów:
 „Weźmi szafran, jajca z pieprzem,
 szałwią, podróżnik z makiem:
 to wszystko ma być kołaczem”.
– Dobrego zdrowia rządzenie, s. 11.
24 W kalendarzu zamieszczono bowiem maksymę, jak to „styczeń każe z pieprzem jadać, […] 

nie gardzi stara młodym zwłaszcza tymi czasy”. – Kalendarz wieczny, wyd. J. Łoś, Biblioteka Pisa-
rzów Polskich, nr 62, Kraków 1911, s. 22.
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Równocześnie przyprawy korzenne podejrzewano o to, że za sprawą ich używania 
można zachorować na syfilis25, a upowszechnianie tej opinii w ówczesnej literaturze 
nie budowało dobrych skojarzeń w świadomości ludzi. Jeszcze w kolejnym wieku 
wierzono, że podawanie chorym, ale też i zdrowym, przypraw prowadzi do pogor-
szenia ich stanu zdrowia. Kitowicz nieco później twierdził, że lekarze zalecając pa-
cjentom spożywanie przypraw, chcą sobie zapewnić większe dochody, gdyż mają 
świadomość, że pokarmy przyprawiane zamorskimi specyfikami doprowadzą do 
wyniszczenia organizmu. Generalnie panowało przeświadczenie, że przyprawy za-
morskie niszczą żołądek i przyczyniają się do tworzenia wrzodów26.

Zastrzeżenia budził też ich specyficzny smak i zapach, które dla wielu były nie do 
zaakceptowania. Bardziej oporni w przyjmowaniu nowinek twierdzili, że wolą nadal 
jeść kapustę i chrzan, aniżeli zachwycać się migdałami, szafranem czy pieprzem27. 
O ziarnkach pieprzu pisano, że „gdy którą rozgryziesz, jako gówno śmierdzi”28. In-
tensywny smak przypraw korzennych wykorzystywano jednak i do tego, aby zniwe-
lować nieprzyjemny zapach podrobów. „Nędzne flaki” mieli jeść wyłącznie ubodzy, 
już jednak doprawienie tych części zwierzęcych drogimi przyprawami rezerwowało 
potrawy z flaków wyłącznie dla tych, którzy prezentowali wyższy status majątkowy. 
Podobną funkcję – polegającą na zmianie pierwotnego smaku – miały przyprawy 
zamorskie w przypadku mięsa z gęsi. Według anonimowego autora dzieła Dobrego 
zdrowia rządzenie usuwały one w gęsim mięsie niekorzystne wilgotności, które były 
następstwem tego, iż ten ptak wiele czasu spędzał w brudnych kałużach29.

Nie ma zbyt dużo przykładów z XVI w. na zastosowanie konkretnych przypraw ko-
rzennych do określonych potraw. Zwykle pojawia się ogólny termin – „korzenie”. Te 
tzw. „potrząski” używano zatem kierując się chyba bardziej intuicją niż instrukcjami czy 
wiedzą. Wiadomo, że korzenie (np. imbir) oraz cytryny dodawano do sosów, aby nadać 
im pikantny smak. Takimi sosami polewano sztuki mięsa. Mięsne kawałki wyjęte z wy-
warów posypywano także mieszanką startego białego chleba, pieprzu i goździków30, 

25 Marcin Miechowita wśród przyczyn zachorowania na tę przypadłość wymienił tłuste jedzenie 
przyprawione dużą ilością korzennych przypraw. – Marcin Miechowita, Vita cardinalis, [w:] Cata-
logi episcoporum Cracoviensium, wyd. J. Szymański, Monumenta Poloniae Historica, t. 10, Seria 
nowa, Warszawa 1974, s. 205. 

26 Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego: od schyłku XVI 
do końca XVIII wieku, Łódź 1972, s. 54–55.

27 M. Rej, Apoftegmata krótsze, Obżarły do miernego, [w:] idem, Pisma wierszem, oprac. 
J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, s. 358.

28 Idem, Co to kubeby, [w:] idem, Figliki, nr 49, s. 65, 183.
29 Gęś przyprawiano również migdałami, ziołami oraz jabłkami, gruszkami bądź śliwkami. – 

Dobrego zdrowia rządzenie, s. 9, 20; Jan z Kijan, Fraszki, [w:] Antologia literatury sowizdrzal-
skiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, wyd. 2 zm., Wrocław 1985, s. 150; M. Rej, Żywot, t. 1, 
Ks. II, Kap. XVI, 2, s. 395; K. Sypek, Zagraniczni goście na weselu Zygmunta Augusta i Katarzyny 
Austriaczki w świetle Rachunków poselstw z 1553 roku, [w:] A. Januszek-Sieradzka (red.), Curia 
Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV–XVI wieku, Lublin 2009, s. 106.

30 S. Czerniecki, op. cit., s. 60, 101, 103.
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tworząc w ten sposób rodzaj panierki. Po czym tak przygotowane mięso wkładano 
jeszcze do pieca. Do zup (np. do grochówki31) dodawano z kolei kwiat muszkatołowy 
oraz pieprz.

A zatem, pomimo tego, że kuchnia szlachecka opierała się głównie na dodatkach 
ziołowych, to jednak w źródłach z omawianego okresu można znaleźć sporo przy-
kładów na stosowanie pikantnych przypraw. Analiza źródeł skłania do wysunięcia 
wniosków, że obok przypraw ziołowych, które wydobywały w delikatny sposób smak 
potraw bez zmieniania jego pierwotnego charakteru, w kuchni szlacheckiej powoli 
zadomawiały się przyprawy korzenne o ostrym, pikantnym smaku32. Świadectwo 
ich stosowania w polskiej rzeczywistości szlacheckiej świadczy o zmianach zacho-
dzących w preferencjach smakowych Polaków. O ile w Europie zachodniej pojawi-
ły się tendencje zmierzające do ograniczenia ilościowego przypraw zamorskich na 
rzecz używania ziół, o tyle polska kuchnia szlachecka zaczęła iść w innym kierunku, 
wprowadzając coraz więcej cierpkich w smaku przypraw zagranicznych.

Używanie przypraw korzennych stanowi dowód na przenikanie zwyczajów kuli-
narnych z kuchni innych narodów. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dla 
szlachty polskiej w omawianym okresie stosowanie w kuchni zamorskich przypraw 
było potwierdzeniem zajmowania określonej pozycji majątkowej oraz sposobem na 
zamanifestowanie swojego statusu społecznego. Pomimo krytyki ich używania, we-
szły na stałe do kuchni szlacheckiej i możnowładczej. I do tego stopnia się zadomo-
wiły, że już w następnym wieku polska kuchnia kojarzyła się z palącym smakiem.

Smak słony

Powszechnie używano w polskiej kuchni szlacheckiej soli. Podkreślała ona smak 
potraw oraz wydłużała trwałość produktów spożywczych. Pomimo tego, że należało 
ją kupić, była niezbędną przyprawą obecną w polskiej kuchni od wieków, dodawaną 
zarówno do pospolitych, jak i to wyszukanych potraw. Na codzienne używanie soli 
niewątpliwy wpływ miał fakt, że była ona łatwo dostępna, gdyż wydobywano ją na 
terenach państwa polskiego w Wieliczce i w Bochni33.

31 H. Przetocki [P.H.P.W.], Postny obiad albo Zabaweczka, opr. S. Cegieła (i wsp.), opieka 
nauk. J. Malicki i A. Tułowiecka, red. M. Skóra, Katowice 2005, s. 135.

32 P. Zbylitowski, op. cit., s. 267. Pisał, że Polacy wcześniej jadali „podły chrzan miasto pieprzu, 
a przysmak ogórki”.

33 Sposób wydobywania tego surowca wprawił w osłupienie posła weneckiego Hieronima 
Lippomano oraz nuncjusza papieskiego Fulwiusza Ruggieri’ego, którzy odwiedzili w tym okresie 
polskie kopalnie soli. Obok soli kopalnianej korzystano także z soli pozyskiwanej z salin ze słone-
go jeziora położonego nad Dnieprem. – J.U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze 
z rękopisów tudzież dzieł w różnych językach wydanych, wraz z listami oryginalnymi królów 
i znakomitych ludzi w kraju naszym, t. 3, Warszawa 1822, s. 27; F. Ruggieri, Opis Polski, 1565, [w:] 
Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczew-
ski, t. 1, Berlin – Poznań 1864, s. 118–119.
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Soli używano do zaprawiania mięsa przeznaczonego do dłuższego przechowy-
wania. Solono też masło, aby w ten sposób dłużej mogło zachować swoje właściwo-
ści. Również ryby, zwłaszcza morskie, przesypywano solą, aby nie uległy zepsuciu34. 
Oprószano nią chleb, stosowano do robienia przetworów warzywnych, np. posypy-
wano nią ćwikłę oraz ogórki i koper przeznaczone do kiszenia35. Doprawiano nią 
– jak zostało to już powiedziane – także sosy do mięs36. Była traktowana jako jeden 
z filarów postępu cywilizacyjnego37. W źródłach znalazła się informacja o Tatarach, 
którzy stali na tak niskim stopniu rozwoju, że nie stosowali soli do potraw38.

Dodawanie sporej ilości soli w kuchni miało mieć i ten skutek, że słony smak 
maskował w pewnym stopniu fakt, iż potrawa jest nieświeża39. Solenie przy okazji 
zapobiegało – w co wierzono – zatruciu pokarmowemu. Antoni Schneeberger twier-
dził, bazując na przekazie polskiego szlachcica, że nacieranie solą mięsa z żubra po-
woduje wyciąganie z niego szkodliwych substancji i sprawia, że staje się ono zdatne 
do jedzenia40. Pogląd o leczniczych właściwościach soli, stosowanej jako dodatek do 
potraw, zaprezentowany został w Szkole salernitańskiej wydanej w Polsce w I poł. 
XVII w. Można tam przeczytać, że:

„Chleba kazawszy na stół dodać z dobrą wolą,
Każ solniczkę postawić chłopiętom y z solą.
Ta truciźnie przeciwna, y potrawy zdobi,
niesmaczna kucharka, co bez soli robi”41.

Z drugiej strony pamiętano jednak, aby używać jej z rozwagą i umiarem42. Przy 
używaniu soli uwzględniano jej właściwości. Według teorii czterech temperamen-
tów była ona nieodpowiednia dla choleryków, gdyż posiadała suchą naturę, na-
tomiast zdrowa stawała się dla flegmatyków i sangwiników, ponieważ wysuszała 

34 J.K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna: punktami partykularnemi, interrogatory-
ami gospodarskiemi, praktyką miesięczną, modelluszami albo tabulami arythmetycznymi obja-
śniona, druk. K. Schedla, nakładem G. Schedla, Kraków 1675, k. 42.

35 A. Schneeberger, Nuptialium narrationum prima, 1579, [w:] J.M. Ossoliński, Wiadomości 
historycznokrytyczne do dziejów literatury polskiej, o pisarzach polskich także postronnych, któ-
rzy Polszcze albo o Polszcze pisali oraz o ich dziełach, t. 2, Kraków 1819, s. 248.

36 Dobrego zdrowia rządzenie, s. 11.
37 M. Kurlansky, Dzieje soli, tłum. z ang. C. Cieśliński, Warszawa 2004.
38 M. Rej, Przedmowa krótka do Polaka stanu rycerskiego, Tatarzyn, [w:] idem, Źwierciadło 

albo kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam, jako we źwierciadle, przypa-
trzyć, wyd. J. Czubek i J. Łoś, wstęp I. Chrzanowski, t. 2, Kraków 1914, s. 324.

39 Idem, Krótka rozprawa, s. 50.
40 A. Schneeberger, De bona militum, s. 95, 105.
41 H. Olszowski, Szkoła salernitańska, to jest nauka doktorów salernitańskich o sposobie za-

chowania zdrowia dobrego z dawna królowi angielskiemu przypisana, druk. W. Piotrowskiego, 
Kraków 1640, s. nlb.

42 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. IX, 8, s. 294; idem, Krótka rozprawa, s. 10.
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w ich organizmach wilgotności. Również melancholicy chętnie jedli słone potrawy, 
bowiem wprowadzały do ich ciał element ciepły43. Smak słony występował zatem 
w szlacheckiej kuchni obok ziołowego i korzennego. Obecność soli była odnotowy-
wana podczas ślubu, przy narodzinach, chrzcie, a także przy kąpieli noworodka, co 
daje wyobrażenie na temat kulturowej roli tego minerału44.

Smak słodki

Przeciwstawnym smakiem do słonego był smak słodki. Kojarzony był głównie 
z miodem i z produktami, do którego był on dodawany. Kiedy jednak pojawiła się 
na rynku konkurencja w postaci cukru, kuchnia polska zaczęła stopniowo oswajać 
się z częstszą obecnością słodkiego smaku. Na zwiększenie znaczenia tego smaku 
miał fakt, że słodycze kojarzyły się z czymś przyjemnym, w przeciwieństwie do po-
traw gorzkich czy pikantnych. Trzeba jednak wiedzieć, że nie od razu zadomowił się 
on na polskich stołach. Chcąc zwiększyć jego sprzedaż i przekonać odbiorców do 
jego zalet, nazywano go „indyjską solą”. Kiedy na rynku pojawił się cukier trzcinowy 
sprowadzany do Europy Zachodniej z Nowego Świata, jego cena stopniowo zaczęła 
spadać, co spowodowało rozszerzenie grona odbiorców. Cukier stosowano w kuch-
ni dla nadania potrawom słodkiego smaku oraz jako konserwant przetworzonej 
żywności, ale też w lecznictwie, gdyż dodawano go do leków dla zwiększenia sku-
teczności działania medykamentów45. Jego używanie w kuchni szlacheckiej XVI w. 
napotykało niekiedy na opór za strony nie tylko autorów zielników, ale i zwykłych 
smakoszy. Ci pierwsi byli zdania, że jedzenie słodkich produktów jest niezdrowe 
i powoduje większą podatność organizmu na zarazę. Drudzy twierdzili, że nie spo-
sób zjeść dużej ilości słodyczy46.

Cukier – na zasadzie eksperymentów kulinarnych – dodawano w XVI w. do 
potraw, które dzisiaj zdecydowanie nie kojarzą się nam ze słodkim smakiem. I tak 
przy pomocy cukru łagodzono ostry smak zup, do których uprzednio zostały do-
dane przyprawy korzenne47. Proponowano dodawanie cukru do kiszonej kapusty 

43 A. Glaber z Kobylina, Gadki o składności członków człowieczych z Arystotelesa i też inszych 
mędrców wybrane, 1535, wyd. J. Rostafiński, Biblioteka Pisarzów Polskich, nr 28, Kraków 1893, 
s. 102.

44 K. Łeńska-Bąk, Sól ziemi, Wrocław 2002, s. 93–96.
45 J. Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011.
46 A. Matuszewski, Leki i sposoby naturalne stosowane przy zapobieganiu epidemiom 

w XVI–XVII wieku (Maciej z Miechowa, Stefan Falimirz, Franciszek Paweł Lubieniecki), „Kwar-
talnik Historii Nauki i Techniki” 1993, R. XXXVIII, nr 4, s. 124.

47 „Także osieł polewki, byś ją i cukrował, Będzie wolał daleko, abyś mu zgonin dał”. – M. Rej, 
Wizerunk własny, cz. 1, Rozdz. siódmy, List 105v, s. 465.

„[…] dziś żuwkę gotują, pięknie przykorzeniwszy, jeszczeć ocukrują”. – Ibidem, cz. 1, Rozdz. 
piąty, List 60v, s. 285.
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podawanej ze słoniną, gdyby jej pierwotny smak komuś nie odpowiadał48. Posypy-
wano cukrem kaszę49. Cukrowano kulki robione z chleba i kaszy, wrzucane następ-
nie do zup mlecznych podawanych małym dzieciom na śniadanie50. Służył cukier 
jako konserwant, obok soli. Zaczął też stopniowo wyrugowywać z rynku miód, gdyż 
twierdzono, że jest zdrowszy od tego naturalnego produktu pszczelego. Słodycze, 
obecne początkowo wyłącznie na stołach możnowładców i bogatych mieszczan pod-
czas nadzwyczajnych okazji, zaczęły w XVI w. trafiać coraz częściej do kuchni szla-
checkiej51. Wprawdzie marcepany – wytwarzane z gorzkich migdałów i cukru – nie 
należały do produktów jedzonych codziennie, ale coraz częściej można było odno-
tować ich obecność na stołach bogatych przedstawicieli społeczeństwa polskiego na 
okoliczność wyjątkowych sytuacji i uroczystości52.

Naturalną słodycz posiadały owoce oraz przetwory z nich wytwarzane. Owoce 
spożywano w okresie ich dojrzewania oraz zimą, zwłaszcza gatunki takie jak jabłka 
czy gruszki, które przechowywano w pojemnikach w chłodnych pomieszczeniach. 
Robiono też z nich powidła lub suszono, a niekiedy kandyzowano w cukrze53. Wszyst-
kie te przetwory posiadały słodki smak, były traktowane jako dodatki do potraw o in-
nych smakach lub podawane w formie deseru. Niektóre z tych wyrobów wchodziły 
w skład szlacheckiej apteczki i były używane w charakterze medykamentów54.

Smak gorzki

Z lekarstwami kojarzony był jednak głównie smak gorzki. Uważano, że „każde le-
karstwo gorzkość w sobie miewa”55. Zresztą istniało silne przekonanie, że to właśnie 
charakterystyczny gorzki posmak gwarantuje skuteczne działanie medykamentu, 
zwłaszcza przy problemach z układem pokarmowym56.

Typowo gorzki smak raczej nie występował w potrawach przeznaczonych do 
codziennego spożycia. W środowisku szlacheckim była duża świadomość smaku 
poszczególnych roślin i ziół, więc starano się nie dodawać takich, które zepsułyby 
posmak dań. Dla przykładu piołun, kojarzony właśnie z gorzkim, trudnym do za-

48 Jan z Kijan, op. cit., s. 150–151.
49 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. I, Kap. VII, 3, s. 87.
50 M. Dembińska, Pożywienie dziecka w źródłach historycznych, s. 488–490.
51 M. Kromer, op. cit., s. 66; M. Rej, Wizerunk własny, cz. 1, Rozdz. trzeci, List 27, s. 150.
52 W. Roeske, Apteka „Pod Murzyny” w Krakowie według inwentarzy z lat 1565 i 1604, 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1969, R. XVII, nr 1, s. 31–32.
53 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 8, s. 405.
54 A. Gostomski, op. cit., s. 94.
55 M. Rej, Wizerunk własny, cz. 1, Rozdz. szósty, List 79, s. 358.
56 P. Crescentyn, Kxęgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytków, 

każdemu stanowi potrzebne, tłum. A. Glaber, druk. H. Unglerowa, Kraków 1549, k. 365–366; 
A. Matuszewski, op. cit., s. 123–124. Choć już wówczas – jak zostało wspomniane wyżej – w zielni-
kach znaleźć można przepisy na leki, które miały być wytwarzane z dodatkiem cukru lub wina.
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akceptowania smakiem, był traktowany jako lek poprawiający trawienie, zaś jako 
przyprawa tylko z rzadka57.

A zatem można skonstatować, że smak gorzki był znany, jednak raczej nie sto-
sowany w kuchni. Nawet piwo starano się robić w ten sposób, aby nie posiadało 
ono charakterystycznej goryczki. Jak ocenił włoski nuncjusz papieski: Polacy „mało 
bardzo chmielu dodają, i dla tego piwo polskie nie jest tak gorzkie jak niemieckie 
i daleko smaczniejsze”. Choć i tutaj można było spotkać specyficzne gatunki, które 
dzięki dodatkom posiadały bardziej wyrazisty smak. Jak dalej podawał Ruggieri: 
„gdańskie czarne jak atrament, zaprawione gorzkiemi korzeniami, jest mocniejsze 
od wina, ale w kraju uchodzi za osobliwszy trunek”58. Niekiedy też piwo nabierało 
gorzkiego posmaku w trakcie procesu produkcji bez woli wytwórców, na skutek nie-
właściwego przebiegu fermentacji.

Smak kwaśny

Ważną rolę odgrywał w kuchni XVI w. smak kwaśny. Produkty zakwaszane octem, 
kwaśnym winem, cytrynami, marynowanymi wiśniami, kwaśnymi jabłkami oraz 
szczawiem uznawano za zdrowsze. Taki pogląd został zamieszczony w zielniku Ste-
fana Falimirza. Panowało przekonanie, że mięso ugotowane z octem będzie w stanie 
zapobiec zarażeniu się morowym powietrzem59.

W kwaśnym zabarwieniu smakowym gotowano polewki i sosy, którymi polewa-
no sztukę mięsa wyjętą z mięsnego wywaru. W swoim składzie miały chrzan, śmie-
tanę, ocet winny, a niekiedy także migdały60. Również ćwikłę przetwarzano w ten 
sposób, by miała ona kwaśny smak. Krojono ją w talarki, pieczono, ścierano, po 
czym doprawiano chrzanem, włoskim koprem, następnie kropiono octem i solono. 
Niekiedy taką ćwikłę dodawano do wywaru mięsnego, nadając mu kwaskowaty po-
smak. Podobnie smakował barszcz, który dodatkowo doprawiano śmietaną, jajka-
mi, miętą, solą, olejem i grzybami. Także żur był kwaskowy w smaku. Ważną rolę 
w polskiej kuchni szlacheckiej odgrywały kiszonki. Kiszono kapustę, ogórki, koper, 
wspomnianą ćwikłę, a także grzyby. Do ogórków dodawano soli, kopru, liście wiśni 
lub dębu61.

Na marginesie można tu dodać, że we wspomnianej pierwszej książce kuchar-
skiej Compendium Ferculorum w części poświęconej przyprawianiu ryb sporo 
dodatków miało kwaśny smak. I tak Stanisław Czerniecki kazał ryby przyrządza-
ne w sosie własnym doprawiać przyprawami korzennymi, ziołami, winem, octem, 

57 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. II, 2, s. 142.
58 F. Ruggieri, Opis Polski, 1565, [w:] Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce 

od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, t. 1, Berlin – Poznań 1864, s. 131.
59 A. Matuszewski, op. cit., s. 123–124.
60 S. Czerniecki, op. cit., s. 60, 101, 103.
61 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 8, s. 405.
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migdałami, figami, sałatą, jabłkami, szczawiem, agrestem, botwiną, chrzanem, 
kwaśną kapustą, suszonymi grzybami, pieczarkami albo truflami. Jak widać, spora 
część tych dodatków miała kwaśny posmak. Kwaskowy smak posiadały też cytryny, 
które może nie pojawiały się w codziennej diecie szlacheckiej, ale w wersjach eks-
kluzywnych dań przygotowywanych na wzór włoski były dodawane – obok oliwek 
i rodzynek – do przyprawiania dań rybnych62. Na polski rynek trafiały też podobne 
do cytryn limonie, które w charakterze dodatków dodawano do sosów, ryb i mięs63.

Kwaśny posmak miało również produkowane w folwarkach piwo, zwłaszcza to 
o niskiej jakości64. Obok dobrego pojawiało się „piwo (…) gorzkie, kwaśne, na osta-
tek i mętne”65. Pito też – oprócz słodkiego – kwaśne mleko66. Produkowano octy 
ziołowe i dodawano je do potraw. Dwie karty pochodzące z początku XVI w. zawie-
rają właśnie przepisy na octy67. Można założyć, że dla gospodyń XVI-wiecznych to 
właśnie te przepisy były cenne. Octu dodawano do pieczonej wątróbki, którą dodat-
kowo przyprawiano cebulą68. „Niezły z octem chrzan” pojawiał się na stole jako przy-
smak69. Łączono go z cukrem, powidłami albo sokami, tworząc specyficzną kompo-
zycję smakową. Niekiedy w razie potrzeby służył – obok takich dodatków, jak np. 
mięta, ziele barszczu zwyczajnego czy sól – do uzdatniania smaku i zapachu wody70.

Smak tłusty

Szlachcic hodował w folwarku zwierzęta, stąd w jego jadłospisie znajdowały się róż-
ne rodzaje mięs pozyskiwane od kur, gęsi, kaczek, cieląt, krów, świń, jagniąt, owiec, 
kóz. Na stole szlacheckim pojawiały się też zwierzęta dzikie, wśród których prze-
ważało drobne ptactwo, jak: kuropatwy, przepiórki, bażanty, cietrzewie, gołębie. 
Do tego spisu należy dodać zające, dziki, jelenie, sarny, łosie, na które polowano71.

Mięso podawano najczęściej w postaci pieczeni. Zresztą panowało przekona-
nie, że mięso pieczone jest zdrowsze od gotowanego. Ponadto – zwłaszcza w wa-
runkach obozowych – było łatwiejsze do przetworzenia i nie wymagało szukania 
wody zdatnej do picia72. Pieczeń przygotowywaną w domu doprawiano ziołami oraz 

62 S. Czerniecki, op. cit., s. 133–151; H. Przetocki [P.H.P.W.], op. cit., s. 141.
63 Jan z Kijan, op. cit., s. 150.
64 A. Gostomski, op. cit., s. 99.
65 J. Wereszczyński, op. cit., s. 25.
66 M. Rej, Krótka rozprawa, s. 136.
67 Z. Wolski, Kuchmistrzostwo. Szczątki druku polskiego z początku w XVI wydał w podobiź-

nie oraz wstępem zaopatrzył: Zygmunt Wolski, (pomocnik biblijotekarza ordynacyi hr. Krasin-
skich w Warszawie…), Biała Radziwiłłowska 1891, s. 8.

68 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 10, s. 408. 
69 Idem, Krótka rozprawa, s. 120.
70 A. Schneeberger, De bona militum, s. 133–143.
71 M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 5, s. 400; 7, s. 402–403; 9, s. 406.
72 A. Schneeberger, De bona militum, s. 115.

Anna Odrzywolska



59

cebulą. Spożywano takie mięso wraz z jarzynami, krupami oraz chlebem. Do takiego 
mięsnego dania dodawano kapustę lub groch. Czasami jako dodatek pojawiał się 
chrzan73. Często też mięso spożywano w formie gotowanej – w polewce z jarzyna-
mi. Za najwykwintniejszą i najzdrowszą potrawę uznawano mięso z kapłona, to jest 
z wykastrowanego koguta. Kapłony spożywano w formie pożywnego rosołu, przy-
prawianego czosnkiem i z dodatkiem klusek. Z mięsa kapłona robiono też kiełbasy 
oraz potrawki74.

Pojawiała się na stołach również gęsina, zwłaszcza tradycyjnie podawana na 
święto św. Marcina (11 listopada). Pieczono ją z jabłkami, gruszkami lub śliwkami 
dla podniesienia wartości smakowych. Gotowano także gęsinę w czerninie, a w wer-
sji wyszukanej dodawano do niej migdały. Mięso z gęsi doprawiano ziołami albo 
korzennymi przyprawami75. Widać zatem, że znano i stosowano wiele sposobów na 
przetworzenie i przygotowanie mięsa z tego ptaka.

Obok jednolitych kawałków mięsa zwierzęcego pieczonych lub gotowanych 
w zupach mięsnych, źródła podawały informacje o galaretach, potrawach z żołąd-
ków, wątróbek, flaków76. Sposobem na dłuższe przechowanie mięsa zwierząt, jak 
również ryb, było – oprócz nacierania solą – jego wędzenie, stąd smak wędzonki 
często pojawiał się w kuchni szlacheckiej XVI w.77 Znano smak suszonych mięs i ryb. 
Spożywano też mięso w formie kiełbasy78.

Smak tłusty można odnotować także w dodatkach do żywności. W zielniku Fa-
limirza znalazła się rada, aby nie smażyć na niezdrowym według niego oleju, lecz 
na słoninie lub wytopionym z niej smalcu. Jako tłuszcz stosowano także masło, 
traktowane jednak jako produkt ekskluzywny. O tym, jaką pozycję nadawano temu 
produktowi świadczy fakt, że na dworze królewskim Władysława Jagiełły przecho-
wywano go razem z zamorskimi przyprawami w zamykanym skarbcu79.

73 K. Miaskowski, op. cit., s. 343; M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. VI, 7, s. 231; t. 1, Ks. II, Kap. 
VI, 8, s. 233; t. 2, Przedmowa krótka, Kap. IV, 2, s. 657.

74 Anonim Protestant, Erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty, wyd. I. Chrzanowski, Kraków 
1903, nr 61: O wójcie, co mięso jadł w adwent, s. 59.

75 Dobrego zdrowia rządzenie, s. 9, 20; Jan z Kijan, op. cit., s. 150; K. Miaskowski, op. cit., 
s. 343; M. Rej, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 2, s. 395.

76 Idem, Żywot, t. 1, Ks. II, Kap. XVI, 10, s. 408.
77 „Boć za limoniją i za kapary […] smaczniejsza będzie wędzonka a kasza, […] niżlić by przy-

niesiono bijankę z marcepanem”. – Ibidem, t. 1, Ks. I, Kap. IX, 2, s. 103.
78 Idem, Kmotr, co trafił na obiad, [w:] idem, Figliki, nr 205, s. 143.
79 Jan z Kijan, op. cit., s. 150–151; M. Wirzbięta, Gospodarstwo dla młodych a nowotnych 

gospodarzów, teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszerzone, 1596, przyg. J. Sokolski, 
Wrocław 1989, s. 67; W. Potocki, Niepewny doktor, pewny zabójca, [w:] idem, Dzieła, oprac. L. Ku-
kulski, wstęp B. Otwinowska, Warszawa 1987, t. 1, s. 248; T. Zawacki, Memoriale oeconomicum, 
1616, wyd. J. Rostafiński, Biblioteka Pisarzów Polskich, nr 15, Kraków 1891, s. 95; M. Dembińska, 
Zmiany w polskiej kuchni od średniowiecza do końca XVII wieku na tle europejskim „Compen-
dium ferculorum” z 1682 r., [w:] M. Dembińska (red.), Szkice z dziejów materialnego bytowania 
społeczeństwa polskiego. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 61, Wrocław 1989, 
s. 197–198.
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Smak tłusty należał zatem do tych smaków, które były stale obecne na polskim 
szlacheckim stole. Wyjątek stanowiły okresy postu. Wówczas mięso było zastępo-
wane przez ryby, najczęściej słodkowodne, które szlachta powszechnie hodowała 
w stawach hodowlanych.

Łączenie przeciwstawnych smaków

Dla potraw polskich XVI w. charakterystyczne było też stosowanie przeciwstawnych 
smaków. W Polsce zaczęła się pojawiać swoista moda kulinarna na tego rodzaju 
kompozycje smakowe. Do potraw przyprawionych korzeniami dodawano kwaśny 
w smaku ocet, a całość solono i cukrzono, uzyskując w ten sposób rozbudowane, ale 
też trudne do określenia zabarwienie smakowe. Jako przykład można podać prze-
pis znany z europejskich książek kucharskiech na „szczupaka po polsku”. Rybę tę 
gotowano w tzw. gąszczu, wykonanym na bazie przetartego gotowanego grochu, ce-
buli, pietruszki i grzanek. Całość miała wyrazisty smak dzięki dodaniu soli, pieprzu, 
imbiru, kwiatu muszkatołowego, szafranu, zaś jako przyprawa o przeciwstawnym 
posmaku znalazł tu zastosowanie cukier80.

O podobnie przeciwstawnych smakach miał być sos do ryby, podany przez Fa-
limirza. Łączył ze sobą smak kwaśny, ostry, gorzki i ziołowy. Tak opisywał Falimirz 
ingrediencje i sposób wykonania sosu: „wezmi szczawiu z pół garści albo jako wiele 
chcesz, piołynu z pięć roźdźek, pieprzu czo rozumiesz, kopru włoskiego albo y pol-
skiego, albo y trochę kminu, zwierć to wespołek, rospuść ocztem dobrim”. Kwaśny 
szczaw i ocet, gorzki piołun, pikantny pieprz i ziołowe nuty smakowe nadawane 
przez kmin – to wszystko musiało dawać dosyć specyficzny efekt końcowy. Falimirz 
proponował też przyrządzanie sosu do ryb z czosnkiem, kminem, koprem, anyżem, 
i doprawienie go korzennym w smaku szafranem81. Należy zauważyć, że obok kom-
pozycji smakowej, myślą przewodnią autora zielnika było podanie takich dodatków 
do ryb, przy pomocy których można byłoby – zgodnie z zasadami diety humoralnej 
– zrównoważyć flegmistą kompleksję i zimną naturę tych stworzeń. Mówiąc zatem 
o upodobaniach smakowych omawianego okresu, nie możemy zapominać o tym, że 
zalecenia w kwestii stosowania konkretnych przypraw i dodatków nie tylko odwo-
ływały się do zmysłu smaku, ale uwzględniały też teorię czterech temperamentów.

Polska kuchnia szlachecka charakteryzowała się rozbudowaną paletą smaków. 
Niejednokrotnie łączyła ze sobą przeciwstawne smaki – smak ostry, słony, kwaśny 
i słodki. Górnicki był zdania, że „słodkość prędko omierznie”. Zauważył, że Polacy 
„barziej chwalą ów obiad pospolicie, gdzie bywa to pierno, to kwaśno, to s chrza-
nem, to s cebulą, a rzadko słodko, bo na onym wymyślonym obiedzie […] prędko 
syt człowiek”. Łączenie przeciwstawnych smaków odbywało się nie tylko w obrębie 

80 J. Dumanowski, Smak i tożsamość, s. 312.
81 S. Falimirz, op. cit., cz. IV: O rzeczach żywych, Cap. 120, List 45v-46.
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jednej potrawy, ale tego rodzaju praktyki można było obserwować przy ustalaniu 
jadłospisu uczt – „mieszają raz kwaśno, drugi raz gorzko, więc też czasem i słod-
ko, aby jedno przy drugim lepsze sie zdało, przeto każdy je z dobrym smakiem”82. 
Na uczcie weselnej przygotowanej (w 1579 r.) drogim sumptem również mieszały się 
przeciwstawne w smaku przyprawy. Wśród dań „wiele z nich było suto posypanych 
cukrem, cynamonem, imbierem, pieprzem, zgoła wszelakim korzeniem”83.

Przy równoczesnej obecności wielu smaków, dało się zauważyć ich gradację, 
gdyż smak kwaśny uważany był za obecny w potrawach przygotowywanych tanim 
sumptem, w przeciwieństwie do smaku słodkiego, uznawanego za wykwintny, uzy-
skiwanego z droższych składników, a przez to dostępnego jedynie węższej grupie 
smakoszy. Podobnie rzecz wyglądała z pikantnym smakiem uzyskiwanym poprzez 
użycie zamorskich przypraw.

Podsumowanie

Historia diety składa się na dziedzictwo kulturowe w równym stopniu, co kultu-
ra materialna czy historia idei. Badając źródła narracyjne z połowy XVI w. można 
zauważyć, że dużą wagę przywiązywano do ziół, którymi przyprawiano różnego ro-
dzaju potrawy, i to smak ziołowy należał do wiodących w ówczesnej kuchni polskiej. 
Używanie sprowadzanych z zagranicy przypraw korzennych kojarzyło się w środo-
wisku szlacheckim nie tylko z intensywnymi doznaniami smakowymi, ale przede 
wszystkim z odstępstwem od tradycyjnych smaków. Zauważalny był trend polega-
jący na promowaniu postawy zamykającej się na towary eksportowe i promującej 
wyłącznie produkty takie, które rosły na ziemiach polskich. Stosunek ówcześnie 
żyjących ludzi do przypraw zamorskich, prób zastosowania ich w kuchni oraz w me-
dycynie należy do istotnych zagadnień w badaniach nad kulturowym znaczeniem 
kuchni. Ważnym smakiem był smak kwaśny. W wielu potrawach można odnotować 
obecność octu, doceniano też walory smakowe oraz zdrowotne kiszonek. W połowie 
XVI w. do większego znaczenia zaczął dochodzić cukier, przyprawa droga, która 
wówczas była reklamowana jako bardziej zdrowa od miodu. Cukier będący nową 
przyprawą zaczęto dodawać na zasadzie eksperymentów kulinarnych do wielu po-
traw. Jego upowszechnienie się na polskim rynku doprowadziło do rozbudowania 
oferty kulinarnej słodkich przekąsek i deserów, które jeszcze w XVI w. przeważnie 
składały się z owoców i warzyw, aby wiek później zostać zdominowane właśnie przez 
cukier. Osobny wątek dotyczy soli, od wieków traktowanej z wielką estymą, będącej 
rodzajem konserwantu żywności.

Jak zatem przyprawiali Polacy w XVI w. swoje pożywienie? Ziołowo, korzennie, 
kwaśno, słono czy słodko? Smaki te, często przeciwstawne, przenikały się ze sobą, 

82 Ł. Górnicki, Dworzanin polski, t. 1, Ks. I, s. 79–80.
83 A. Schneeberger, Nuptalium narrationum prima, s. 248.
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tworząc specyficzne kompozycje smakowe. Ważnym spostrzeżeniem jest też to, że 
ludzie w XVI w. traktowali surowce przeznaczone do spożywania jako składniki le-
ków i sposób na polepszanie kondycji zdrowotnej organizmu. Szlachta układając 
swoją dietę zwracała uwagę na zależność między smakiem a kompleksją konkretne-
go człowieka, starając się dostosować dietę do jego temperamentu. Dlatego pisząc 
o kuchni w XVI w. musimy mieć świadomość ścisłej korelacji zachodzącej między 
problematyką jedzenia i metodami leczenia.

Taste preferences of the Polish nobility  
in the 16th century

The most popular method of food seasoning was usage of herbal spices in the no-
ble kitchen. Overseas spices were also added, mainly pepper, but also cinnamon, 
nutmeg, saffron and ginger. However, their specific taste and smell was unaccept-
able to many, moreover they believed that usage of aromatic spices was harmful to 
health. Despite this, spices appeared more and more often in Polish noble cuisine. 
Salt was commonly used in Polish noble cuisine. It emphasized the taste of dishes 
and extended the shelf life of food products. Sweet taste was associated mainly with 
honey and the products to which it was added. However, when the competition 
in the form of sugar had appeared on the market, Polish cuisine began to gradu-
ally become accustomed to the more frequent presence of sweet taste. Sugar was 
imported from abroad and advertised as healthier than honey. The sour taste also 
played an important role in the cuisine of the 16th century. Products acidified with 
vinegar, sour wine, lemons, marinated cherries, sour apples and sorrel were found 
to be healthier. The Polish nobleman also knew the taste of ‘fat’ and smoked meat. 
In general, however, Polish dishes of the 16th century were characterized by the use 
of opposing flavors. Acid vinegar was added to seasoned dishes and the whole dish 
was also salted and sweetened, thus obtaining a complex, but also difficult to define, 
flavor palate.

Translated by M. Kidawa

Keywords: Polish cuisine, herbs, spices, taste
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Wprowadzenie

Systematyczne przyjmowanie pokarmów i napojów należy do podstawowych czyn-
ności umożliwiających człowiekowi utrzymanie się przy życiu. Od czasów starożyt-
nych starano się zebrać reguły dotyczące prawidłowego odżywiania w specjalnych 
kompendiach i upowszechnić je nie tylko wśród lekarzy, lecz także wśród czytelni-
ków1. Ze względu na wysoki poziom analfabetyzmu porady dietetyczne upowszech-
niały się także przez przekaz ustny, należąc do najbardziej stabilnych praktyk kul-
turowych na danym obszarze. Z tego rodzaju zjawiskiem mamy do czynienia na 
obszarze Europy, na którym dominującą koncepcją, na której podstawie interpre-
towano fizjologię organizmu, była przez ponad dwa tysiące lat (od ok. V w. p.n.e. 
do początków XIX w.) patologia humoralna2. Zasady zdrowego odżywiania dosto-
sowywano właśnie do tej koncepcji, tłumacząc je za pomocą występujących w niej 
kategorii. Z jej podstawami można było zapoznać się w szkole i na uniwersytetach, 
przejąć pewne elementy wiedzy o niej od lekarzy, a także za pośrednictwem ad-
resowanych do szerszego grona odbiorców wydawnictw popularnych, które upo-
wszechniły się po wynalezieniu druku i uczyniły książkę bardziej dostępną. W XVII 
i XVIII w. książki drukowane znajdowały się we wszystkich domach bardziej 

1 Por. M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczes-
nego Bizancjum (IIVII w.), cz. I. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku 
i wczesnego Bizancjum, Łódź 2014. Por. też publikacje tych samych autorów w tomach 4-7 serii Lek 
roślinny, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki oraz w t. 1 serii Historia diety i kultury odżywiania, 
pod red. B. Płonki-Syroki, H. Grajety i A. Syroki, Wrocław 2018. 

2 Por. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Terapia humoralna wybranych schorzeń w ujęciu 
autorów z przełomu XVIII i XIX w. Ludwika Perzyny i Leopolda Lafontaine’a, [w:] B. Płonka-Sy-
roka, A. Syroka (red.), Rośliny jako podstawa racjonalnej diety oraz źródło leków. Lek roślinny, 
t. 5, Wrocław 2016, s. 61-76. 

Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka

Problematyka odżywiania i głodu i jej konteksty  
w kalendarzach śląskich  

z XVII i XVIII stulecia (1615-1786)



64

zamożnych mieszkańców Europy, a obok Biblii najpopularniejszym rodzajem po-
wszechnie kupowanych wydawnictw były kalendarze3.

Od czasów starożytnych ważną kwestią społeczną był także głód. W czasach 
Cesarstwa Rzymskiego stworzono specjalny system państwowego rozdawnictwa 
produktów żywnościowych4, który miał zapobiegać występowaniu masowego głodu 
wśród obywateli państwa. Jednak po upadku Cesarstwa system ten uległ likwidacji 
i przez kilkanaście wieków kwestia zapobiegania występowaniu głodu była w Euro-
pie sprawą indywidualną. Do tego porządku można zaliczyć również liczne działa-
nia charytatywne5, ponieważ miały one charakter prywatny i okazjonalny, pomimo 
tego, że często bywały koordynowane przez Kościół. Działo się tak ze względu na 
to, że podstawą wspierania ubogich (w tym rozdawnictwa żywności i utrzymywa-
nia przytułków zapewniających ubogim mieszkanie i wyżywienie) była motywacja 
religijna. Świadczeń umożliwiających ograniczenie głodu udzielano ze względu na 
Boga i własne zbawienie, a nie z powodu tego, że sam głód uznawano za problem 
wymagający ograniczania i zwalczania w sposób instytucjonalny. W XVII i XVIII w. 
w świadomości mieszkańców Europy zaczęły się dokonywać w zaznaczonym tu 
zakresie istotne zmiany. W niniejszym artykule zamierzamy przedstawić wybra-
ne elementy tego procesu w odniesieniu do Śląska, na podstawie kalendarzy z lat 
1615-1786 wydawanych na Śląsku i przeznaczonych dla mieszkańców tej prowin-
cji6. We wspomnianych tu wydawnictwach tematyka związana ze zdrowiem, choro-
bą, prawidłową dietą, leczeniem domowym itp. zajmowała bardzo ważne miejsce, 
a dotyczące tych kwestii poradnictwo miało istotny walor praktyczny. Kalendarze 
pozwalały czytelnikom zrozumieć chorobę w kategoriach uznawanych ówcześnie za 
naukowe, informowały, jak można próbować się przed nią chronić, a także jak nale-
ży postępować, gdy choroba już się pojawi7.

3 Por. A. Syroka, Kalendarze, [w:] Encyklopedia Wrocławia, wyd. 3, Wrocław 2006, s. 332. 
4 Por. A. Jaroszyński, Co jadał robotnik w Cesarstwie Rzymskim? Zarobki i ceny żywności 

w edykcie Dioklecjana z 301 r., [w:] B. Płonka-Syroka, H. Grajeta, A. Syroka (red.), Historia diety 
i kultury odżywiania, t. 1, Wrocław 2018, s. 27-42.

5 Por. T. Tokarek, Historia działalności charytatywnej w Europie – od czasów starożytnych 
do końca XIX wieku, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Studia 
z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, s. 381-424.

6 Por. A. Syroka, Kalendarze śląskie XVIIXVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki” 1996, R. 41, nr 2, s. 7-23; idem, Schlesische Kalender als Forschungsquelle über die Me-
dikalisierung des Gesundheitsbewusstseins in Schlesien in der Neuzeit, [w:] K.-D. Herbst (red.), 
Schreibkalender und ihre Authoren in Mittel, Ost und Ostmitteleuropa (15401850), Bremen 
2018, s. 281-318.

7 Por. A. Syroka, Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach z XVII i XVIII wieku, 
„Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, z. 1, s. 49-69; idem, Doświad-
czenie choroby w ujęciu kalendarzy śląskich z XVII i XVIII w., [w:] B. Płonka-Syroka, M. Skrzypek 
(red.), Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. 1, Wrocław 2010, 
s. 519-528; idem, Zalecenia prozdrowotne w osiemnastowiecznych kalendarzach śląskich, [w:] 
W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena nowożytna (XVXVIII w.), Bydgoszcz 
2015, s. 227-238; idem, Popularisierung von Wissen über Heilkunde und Heilmittel in schlesi-

Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka



65

W kalendarzach śląskich z lat 1615-17868 przedstawiano fizjologię organizmu 
w oparciu o koncepcję czterech humorów. Warunkiem zdrowia było ich utrzymywa-
nie w równowadze. Jeżeli równowaga ta została zaburzona, pojawiała się choroba. 
Gdy zaburzenie to miało charakter trwały, choroba przybierała postać przewlekłą. 
W kalendarzowej pedagogice zdrowotnej wymieniano przyczyny, które mogły pro-
wadzić do naruszenia równowagi humorów. W XVII w. za jedną z najważniejszych 
z nich uznawano oddziaływania gwiazd i planet. Z tego względu interpretacje pro-
cesów życiowych zgodne ze standardem patologii humoralnej wpisywano w szerszy 
kontekst interpretacji astrologicznych9. Aby zachować dobre zdrowie i ustrzec się 
przed niebezpieczeństwem związanym z chorobą należało poznać dokładny horo-
skop osobisty, co było możliwe na podstawie prognostyków publikowanych w ka-
lendarzach10. W ten sposób można było poznać dni roku uznawane dla danej osoby 
za szczególnie niebezpieczne, ze względu na groźne dla niej korelacje położenia ciał 
niebieskich. W kalendarzach z tego stulecia spotykamy także zasady profilaktyki 
zdrowotnej uwzględniające kontekst astrologiczny, odnoszącej się jednak do więk-
szych grup czytelników, takich jak kobiety w ciąży, matki karmiące, niemowlęta, 
osoby stare i osłabione, osoby wykonujące określony typ pracy zawodowej (np. rol-
nicy, kupcy). Autorzy kalendarzy z XVII w. przedstawiali czytelnikom dość ujedno-
licone metody profilaktyczne. Posługiwali się w tym celu kategorią tzw. „dobrych” 
dni, korzystnych dla wykonywania pewnych działań (np. udanie się w podróż, roz-
poczęcie zasiewów) lub czynności (np. odstawienie dziecka od piersi). Wykonanie 

schen Kalender des 17. und 18. Jahrhundert, [w:] J. Kiefer (red.), Heilkunde und Heilmittel. Zum 
Erwerb und Transfer von medizinischepharmazeutischen Wissen in Europa. Europäische Wis-
senschaftsbeziehungen, t. 5, Aachen 2013, s. 83-96. 

8 Przyjęte w artykule cezury wynikają z odmiennych przesłanek. Cezura początkowa wiąże się 
z publikacją pierwszego z zachowanych kalendarzy dla Śląska, którego egzemplarz do dziś się za-
chował (1615) w zbiorach wrocławskich i jest możliwy do naukowej eksploracji. Cezura końcowa jest 
natomiast związana ze śmiercią króla Prus Fryderyka II Hohenzollerna, za panowania którego Śląsk 
został przejęty spod władzy Austrii (w wyniku trzech wojen o tę prowincję) i który wprowadzał tu 
pruski porządek polityczny, gospodarczy i społeczny. W niniejszym artykule wykorzystujemy także 
kilka kalendarzy wydanych po 1786 r., ale ich treści odnoszą się do wydarzeń wcześniejszych. 

9 Gothard 1615, Gross Prognostikon. Altera pars symptomatica. Von Krankheiten nlb. Od-
woływanie się do fizjologii i patologii humoralnej utrzymało się w kalendarzach śląskich do koń-
ca analizowanego w niniejszym artykule okresu. Od lat 40. XVIII w., tj. od przejęcia Śląska przez 
Prusy, zostały wyeliminowane z kalendarzy śląskich interpretacje astrologiczne, które przedsta-
wiano jako przesądy. W kalendarzach podawano czytelnikom jako źródła wiedzy medycznej prace 
autorów starożytnych: Hipokratesa (De aeris, aquis et locis), Galena (De methodi medendi) i ich 
komentatorów. W przypisach do niniejszego artykułu będziemy podawali tytuły cytowanych kalen-
darzy w ujednoliconej, skróconej formie. Rozwinięte tytuły wykorzystanych źródeł zostaną podane 
w ostatnim przypisie. 

10 Publikowano je w każdym z roczników w jego początkowej części, korzystając z piktogramów 
oznaczających poszczególne ciała niebieskie. Kalendarze zawierały także objaśnienia jak korzystać 
z astrologicznych prognostyków. Bardziej szczegółowe wersje prognostyków zamieszczano w ich 
części opisowej.
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tych działań lub czynności we wskazanym przez horoskop „dobrym” dniu miało 
zapewnić ich pozytywny skutek. I przeciwnie, podjęcie tych działań lub czynności 
w dniu określnym przez astrologiczny prognostyk jako „zły” albo „niekorzystny” 
miało prowadzić do negatywnych następstw. Czytelnik kalendarzy otrzymywał 
więc możliwość ustrzeżenia się przed różnymi zagrożeniami, w tym zagrożeniami 
zdrowia, jeżeli podporządkował swoją praktykę życiową horoskopom. Pod koniec 
XVII w. tego rodzaju porady zaczynają tracić w kalendarzach śląskich swoją jed-
noznaczną dotąd interpretację. Autorzy kalendarzy sugerują obecnie czytelnikom, 
że horoskopy osobiste i zbiorowe znajdujące się w układanych z dużym wyprzedze-
niem i dla bardzo dużego obszaru Europy prognostykach astrologicznych mają wy-
łącznie charakter prawdopodobny, a nie deterministyczny. Zapowiadane zdarzenia 
mogą wystąpić, ale nie muszą, ponieważ panujący nad wszystkimi zdarzeniami na 
Ziemi Bóg może zmienić ich przebieg. W kalendarzach z 2 połowy XVII w. koniecz-
ne jest także rozpatrzenie kwestii, dlaczego astrologiczne prognostyki nie przewi-
działy wielu groźnych i niebezpiecznych wydarzeń, które realnie nastąpiły. Chodzi 
tu przede wszystkim o wojny, epidemie, susze i powodzie, będące ich skutkiem stra-
ty w ludziach, utratę plonów, masowy głód itp. Opisując tego rodzaju wydarzenia, 
które wystąpiły w poprzednim roku, autorzy kalendarza na dany rok tłumaczyli ich 
wystąpienie gniewem Bożym za grzeszne postępowanie ludzi. Bóg mógł zesłać na 
ludzi zasłużoną przez ich czyny karę, pomimo tego, że układy gwiazd i planet nie 
zapowiadały wyżej wymienionych nieszczęść. Ponieważ kalendarze miały charakter 
wydawnictw komercyjnych, a utrzymywanie się popytu na nie było zależne od za-
ufania, jakim je obdarzali czytelnicy, aż do lat 40. XVIII w. publikowano prognozy 
różnego rodzaju nieszczęść i groźnych wydarzeń (wojny, epidemie, powodzie, su-
sze), ostrzegając przed nimi odbiorców tych wydawnictw. Łatwiej było bowiem wy-
tłumaczyć czytelnikom w następnym roku po publikacji takiego prognostyku, jeżeli 
zapowiadane w nim zdarzenia nie wystąpiły, że stało się tak dlatego, że Bóg w swojej 
łaskawości odstąpił od wymierzenia ludziom słusznej kary, niż odwrotnie, że zesłał 
na ludzi karę niespodziewaną. W latach 1662-1740 coraz częściej pojawia się jed-
nak inna interpretacja tej kwestii, składająca na samych ludzi odpowiedzialność, za 
nieszczęścia, które na nich spadają, nie poszukująca już ich bezpośrednich przyczyn 
w niekorzystnych wpływach układów gwiazd i planet. Po przejęciu Śląska przez Pru-
sy (1741 r.) astrologiczna argumentacja ostrzeżeń przed niebezpieczeństwami w ka-
lendarzach zanika. Upowszechnia się za to nowe podejście, którego istotą jest ko-
nieczność dobrego rozpoznania przez czytelników zagrożeń, które mogą ich spotkać 
ze strony otaczającego środowiska. Jeżeli nie podejmą trudu ich rozpoznania i nie 
podejmą odpowiednich działań, skutki ich postępowania spadną na nich samych.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie najważniejszych elementów treści ka-
lendarzy śląskich z XVII i XVIII w. związanych z odżywianiem i głodem. Zdarzają-
ce się w tym okresie częste przypadki masowego głodu powodowały wzrost zain-
teresowania czytelników przyczynami tego zjawiska oraz metodami zapobiegania 
związanym z tym niebezpieczeństwom. W trakcie głodu ludzie spożywali bowiem 
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wszystko, co uznawali za zdatne do spożycia, sprowadzając na siebie negatywne 
konsekwencje. Aby uniknąć tego zagrożenia kalendarze popularyzowały podsta-
wy wiedzy o prawidłowym odżywianiu, wpisane w szerszy kontekst metafizyczny 
(wdrażały czytelników do praktykowania postów), medyczny (upowszechniały kon-
cepcję patologii humoralnej) i gospodarczy (popularyzowały koncepcję ekonomii 
domowej, opartą na etosie pracy, rzetelnym wykonywaniu obowiązków i ich podzia-
le zgodnym z płcią). Podstawą źródłową tego opracowania są kalendarze z lat 1615-
178611, z których zostały wybrane charakterystyczne przykłady ilustrujące ewolucję 
poglądów na temat odżywiania i głodu. W przypadku odwołań do czasów panowa-
nia Fryderyka Wielkiego wykorzystano także roczniki z lat 1787 i 1788.

Wybrane problemy związane z odżywianiem  
w kalendarzach śląskich z lat 1615-1740

Spożywanie pokarmów jest wpisywane w kalendarzach śląskich z lat 1615-1740 
w szerszy kontekst metafizyczny. Ta praktyka życiowa jest bowiem przedstawiana 
jako podlegająca regułom wiary. Autorzy kalendarzy popularyzują przekonanie, 
zgodnie z którym Bóg stwarzając świat nadał mu prawa, naturalne i moralne, które 
człowiek jest zobowiązany przestrzegać dla własnego dobra i bezpieczeństwa. Znaj-
dują się wśród nich również zalecenia dotyczące odżywiania. W opowieści o życiu 
Adama i Ewy w raju znajduje się zasada, w myśl której człowiek ma przestrzegać 
pewnych reguł dotyczących spożywanych pokarmów. Jedne z nich wolno mu spoży-
wać bez ograniczeń, natomiast spożywanie innych jest dla niego zakazane. To Bóg 
ustala reguły życia, którym człowiek powinien się podporządkować, a zakres jego 
wolności jest ograniczony, także w odniesieniu do zasad odżywiania. Złamanie tych 
zasad zawsze wiązać się będzie z negatywnymi skutkami dla człowieka, zarówno 
w sensie moralnym (pojęcie grzechu pierworodnego wyprowadzane jest ze złama-
nia przez Adama i Ewę zakazu spożywania owoców z drzewa wiadomości dobrego 
i złego), jak i fizycznym (złamanie Bożego zakazu skutkuje wygnaniem pierwszych 
ludzi z raju, narażeniem ich na trudy życia, choroby i śmierć). W biblijnej pedago-
gice moralnej uzasadnieniem zachowywania przykazań Bożych i stosowania się do 
norm moralnych jest nie tylko posłuszeństwo Bogu, lecz także wskazanie na dobro 
samego człowieka. Zdrowie i długie życie są w Biblii przedstawiane jako dowód łaski 
Bożej i nagrody udzielanej ludziom żyjącym moralnie. Pedagogika biblijna odwołuje 
się także do rozumu człowieka, do jego rozsądku i realizmu w ocenie sytuacji. Głu-
pota jest uznawana za przyczynę spadających na człowieka nieszczęść, podobnie jak 
postępowanie irracjonalne, podporządkowane emocjom lub dążeniu do nierealnych 

11 Szczegółowe omówienie treści publikowanych w tym okresie na Śląsku i dla Śląska kalen-
darzy zostanie przedstawione w przygotowywanej do druku monografii, por.: A. Syroka, Zdrowie, 
choroba, profilaktyka i terapia w kalendarzach śląskich z XVII i XVIII w. 
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celów. Czynniki te są uznawane za przyczyny chorób i przedwczesnej śmierci12. 
W tym kontekście przedstawiane są publikowane w kalendarzach reguły dotyczące 
prawidłowego odżywiania. Jedną z podstawowych jest wyróżnienie w ciągu roku 
specjalnych okresów (Wielki Post, Adwent) i dni (piątek), w trakcie których nor-
malne zasady odżywiania ulegają zawieszeniu,. Wyróżnienie tych specjalnych okre-
sów nie podlega dyskusji, mają bowiem uzasadnienie w normach religijnych, które 
przedstawiane są jako niepodważalne. W kalendarzach nie spotykamy w związku 
z tym np. przykładów interpretacji ograniczenia ilości i jakości przyjmowanego 
pożywienia w trakcie postów w związku z jakimiś praktykami dietetycznymi lub 
oczyszczającymi organizm, uwarunkowanych dbałością o ciało. Pomimo tego, że 
kalendarze popularyzują obfite i zróżnicowane odżywianie, będące podstawą utrzy-
mania prawidłowego zdrowia, nie spotykamy w ich treści żadnych rozważań do-
tyczących tego, w jaki sposób długotrwała praktyka postna może oddziaływać na 
zdrowie w sposób negatywny. Głód i post należą bowiem do dwóch odmiennych 
porządków rzeczy, fizycznego i metafizycznego.

Drugim kontekstem, w którym pojawiają się informacje dotyczące odżywiania 
i głodu jest kontekst astrologiczny, scharakteryzowany już wyżej we wprowadzeniu 
do tego artykułu. Pozostawał on w ścisłym związku z kontekstem metafizycznym, 
ze względu na ówczesny sposób postrzegania świata, w którym elementy suprana-
turalistyczne ściśle łączono z naturalistycznymi. Znajduje to odbicie w sposobie in-
terpretowania przyczyn głodu. Autorzy kalendarzy z XVII w. zdają sobie sprawę, 
że przypadki masowego głodu występują zarówno w trakcie epidemii, jak i po ich 
zakończeniu, a pojawienie się głodu w danej rodzinie często wiąże się z ciężką lub 
przewlekłą chorobą pana domu, zdobywającego środki utrzymania. Ponieważ uzna-
wano wówczas zależność pojawiania się epidemii od niekorzystnych układów gwiazd 

12 Por. F. Rosiński, Śmierć według wierzeń staroizraelskich, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), 
Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 2, Wro-
cław 1999, s. 11-24; idem, Stosunek Starego Testamentu do choroby, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), 
Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 4, Wro-
cław 2001, s. 29-42. Por. też: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków 
oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wyda-
nie trzecie poprawione, Poznań – Warszawa 1980. W Starym Testamencie przykłady interpreto-
wania choroby w kategoriach religijnych i moralnych znajdujemy m.in. w Księdze Hioba (ibidem, 
s. 539-567) i w Księdze Mądrość Syracha czyli Eklezjastyka (ibidem, s. 778-884). W Nowym Te-
stamencie ujęcie to występuje we wszystkich czterech Ewangeliach: w Ewangelii wg św. Mateusza 
(np. Uzdrowienie trędowatego, Uzdrowienie córki setnika z Kafarnaum, Uzdrowienie teściowej 
Piotra, Uzdrowienie opętanych, Uzdrowienie paralityka), w Ewangelii wg św. Marka (np. Uzdro-
wienie opętanego, Uzdrowienie paralityka, Uzdrowienie trędowatego, Uzdrowienie w szabat, 
Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, Uzdrowienie córki Jaira, Uzdrowienie epileptyka, 
Uzdrowienia w Genezaret, Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem), w Ewangelii wg św. Łuka-
sza (np. Uzdrowienie opętanego, Uzdrowienie teściowej Piotra, Uzdrowienie trędowatego, Uzdro-
wienie paralityka, Uzdrowienie w szabat, Uzdrowienie dwóch niewidomych, Uzdrowienie kobiety 
w szabat, Nowe uzdrowienie w szabat, Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem), w Ewangelii wg 
św. Jana (np. Uzdrowienie chromego nad sadzawką, Uzdrowienie niewidomego od urodzenia). 
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i planet oddziałujących na ziemskie środowisko życia człowieka, na które to układy 
człowiek nie może mieć żadnego wpływu, propagowano jako metodę ochrony przed 
epidemiami i innymi chorobami modlitwę. Jej skuteczność widziano w tym, że Bóg 
sprawując kontrolę nad przebiegiem wszystkich zdarzeń na Ziemi może zawiesić 
zagrożenia zdrowia ludzi związane z niekorzystnym wpływem gwiazd i planet, o ile 
ludzie zmienią swoje niemoralne postępowanie, przyjmą postawę pokuty i będą mo-
dlić się o zachowanie zdrowia13. Zalecano w tym celu także pielgrzymki o odzyskanie 
zdrowia14, a także inne praktyki religijne: odpusty i jałmużnę15 (postną, świąteczną, 
stałą, nadzwyczajną). Była ona możliwa do udzielania przez wszystkich, niezależ-
nie od poziomu ich zamożności16. Zasady tzw. „profilaktyki moralnej” uznawane są 
przez autorów kalendarzy z XVII w. za najskuteczniejsze17 i są propagowane wśród 
czytelników18. Pomimo różnych, możliwych do wyodrębnienia naturalnych przyczyn 
głód uznawany jest za dopust Boży lub karę Bożą, a zapobieżeniu jego wystąpienia 
ma sprzyjać specjalna modlitwa: „Od głodu, ognia, wojny i powietrza (tj. epidemii) 
chroń nas Panie”.

Trzecim z kontekstów, w którym występują w kalendarzach śląskich z XVII w. 
informacje dotyczące odżywiania i głodu, jest kontekst związany z ówczesnym stan-
dardem medycyny, którego podstawą były fizjologia i patologia humoralna, którą 

13 Por. J. Gilewska-Dubis, Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym 
Wrocławiu, „Medycyna Nowożytna” 2002, t. 9, z. 1-2, s. 111; W. Szumowski, Historia medycyny, 
Warszawa 1994, s. 211-213.

14 Na Śląsku funkcjonowało wiele specjalnych kościołów pielgrzymkowych, m.in. w Legnickim 
Polu, Krzeszowicach, Wambierzycach, Bardzie Śląskim, Strzegomiu, Trzebnicy. Po upowszechnie-
niu się ma Śląsku reformacji status kościołów pielgrzymkowych utrzymały tylko te, które pozostały 
katolickie. 

15 Ze środków uzyskiwanych przez instytucje kościelne i świadczonej przez wiernych dobrowol-
nej jałmużny organizowano system pomocy społecznej dla ubogich. Podstawową formą tej pomocy 
było dostarczanie żywności osobom potrzebującym, okazjonalne lub stałe. Niektórych z ubogich, 
żyjących samotnie lub w bardzo złym stanie zdrowia, przyjmowano do finansowanych z jałmużny 
przytułków, gdzie otrzymywali zakwaterowanie i wyżywienie. Dożywianie ubogich, przede wszyst-
kim wdów i sierot, praktykowały też cechy rzemieślnicze i bractwa religijne. W XVII stuleciu istniał 
we wszystkich miastach Europy zachodniej i środkowej, w tym na pozostającym po władzą Habs-
burgów Śląsku, rozwinięty system pomocy społecznej świadczonej przez wyżej wymienione insty-
tucje, dla działalności którego podstawą była motywacja religijna. Członkowie zamożnych warstw 
społecznych szczodrze udzielali jałmużny ubogim przede wszystkim w trosce o własne zbawienie. 
Od otrzymujących tę pomoc oczekiwano modlitwy za darczyńców i prowadzenia moralnego życia. 
Często jednak nie spełniali oni tych oczekiwań, co przyczyniło się w XVIII w. do krytyki i kryzysu 
omawianego tu systemu. 

16 Wzorcem była tu ewangeliczna opowieść o ubogiej wdowie, która przekazała na cele do-
broczynne tylko jeden przysłowiowy grosz. Była to dla niej jednak wysoka kwota, co zapewniło jej 
szczególną zasługę u Boga.

17 Gothard 1615, Altera Pars Symptomatica. Von Krankheiten, nlb.
18 Gothard 1617, Altera Pars Symotomatica. Von Krankheiten, nlb.; Hancke (kontynuator 

David Froelich) 1634, Astrologisches Judicium, nlb.; Gebhard 1640, Von etlichen aspecten, nlb.; 
Geb hard 1642, Astrologische Muthmassung. Von Krankheiten, nlb.
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ściśle łączono wówczas z astrologią. Osoby urodzone pod danym znakiem Zodia-
ku powinny odżywiać się uwzględniając sporządzony specjalnie dla nich astrolo-
giczny prognostyk, zawarty we wszystkich kalendarzach z lat 1615-1662. Zapewni 
im to możliwość zachowania równowagi humorów, co jest warunkiem zachowania 
zdrowia. Istotą prawidłowo skonstruowanej diety jest jej dostosowanie do znaku 
Zodiaku i typu konstytucjonalnego człowieka. Pokarmy nie powinny wzmacniać 
w jego organizmie oddziaływań już w nim dominującego humoru, wpływającego 
na tę konstytucję, a wręcz przeciwnie – działać na ów humor osłabiająco. Dla przy-
kładu: człowiek o konstytucji „krwistej” (sangwinicznej), o żywym temperamencie 
i natężonej sile afektów, nie powinien przyjmować pokarmów je pobudzających. 
Jego pożywienie powinno „schładzać” i „uspokajać”. Inne powinno być prawidło-
we pożywienie flegmatyka, o słabo zaznaczonym temperamencie i słabo manifesto-
wanej sile afektów. Jego pokarmy powinny „rozgrzewać” i „pobudzać”. Kalendarze 
nie zawierają systematycznego wykładu prawidłowej diety opartej na podstawach 
humoralnych, propagują natomiast jedną główną zasadę: dieta powinna być uroz-
maicona, oparta na lokalnych surowcach i wykonanych z nich w domu produktach. 
Powinna uwzględniać zmienność w dostępie do tych surowców, związaną z porami 
roku i w tych okresach, w których możliwy jest dostęp do produktów świeżych zale-
ca ich spożywanie.

W początku lat 60. XVII w. pojawia się w kalendarzach śląskich nowe ujęcie 
profilaktyki głodu. Jest ono związane z propagowaniem większej odpowiedzialności 
człowieka za swoje życie, pojmowanej już nie tylko w kategoriach metafizycznych, 
lecz praktycznych. Pojawia się w kalendarzach pojęcie owocności (Fruchtbarkeit) 
ludzkich działań, która wystąpi wówczas, gdy zostaną prawidłowo zaplanowane 
i przeprowadzone. W kalendarzu na 1662 r.19 jego autor Wagner propaguje tezę, 
że wszystkie zdarzenia na niebie i na Ziemi mają swoją przyczynę w Bogu, którego 
wszechmoc jest nieograniczona, jednakże wiele zjawisk ma także przyczyny natural-
ne. Człowiek powinien dobrze je rozpoznać, aby uchronić się od nieszczęść, których 
są przyczyną, i starać się im w sposób racjonalny zapobiegać. Bóg stworzył człowie-
ka i obdarzył go określonymi predyspozycjami i zdolnościami. O tym, w jaki sposób 
człowiek je wykorzysta, decyduje on sam. Człowiek, który nie podejmuje wysiłku 
w celu poznania świata, co jest podstawą skutecznych w nim działań, odpowiada za 
swoje zaniechanie. Jego działania nie będą owocne. Koncepcja ta przeciwstawia się 
pojmowaniu wszystkich nieszczęść dotykających człowieka, w tym głodu, jako kary 
albo plagi Bożej. Ich sprawcą może być bowiem sam człowiek. Przykładem przyta-
czanym przez Wagnera dla poparcia tego rozumowania jest epidemia, którą autor 
porównuje do zatonięcia statku albo zdobycia miasta przez nieprzyjaciół. Gdyby lu-
dzie podjęli zawczasu odpowiednie działania, to nieszczęścia te by nie nastąpiły20. 

19 Wagner 1662, tekst po dziale Cosmograph.
20 Można to zinterpretować w ten sposób, że statek nie powinien wypływać w czasie burzy, 

że marynarze powinni zadbać o jego szczelność. Przygotowujący się do obrony miasta obrońcy 
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W tym ujęciu Bóg karze ludzi nie tylko za grzechy i nadużycia moralne, lecz także za 
brak rozsądku, lenistwo i głupotę, które spowodowały, że nie podjęli działań zapo-
biegawczych, które powinni byli podjąć. Wg Wagnera ludzie powinni być przygoto-
wani na choroby, a nie próbować się ratować dopiero wtedy, gdy one już wystąpią. 
Powinni obserwować pierwsze oznaki choroby i zaczynać ją leczyć, gdy pacjent ma 
jeszcze wiele siły, a nie dopiero wtedy, gdy ujawniają się oznaki śmierci. Za naj-
poważniejszą przyczynę chorób Wagner uznawał biedę21. Ludzie biedni są bowiem 
bezbronni wobec niekorzystnych zjawisk naturalnych (susze, powodzie, nieurodza-
je) i różnego rodzaju niepokojów (wojny, zamieszki, rewolucje). Nie mogą złagodzić 
negatywnych skutków tych zdarzeń, w tym przede wszystkim masowego głodu i epi-
demii, nie mają bowiem środków na zgromadzenie odpowiednich zapasów. Czło-
wiek powinien zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia tych zagrożeń i żyjąc 
moralnie i pracowicie starać się gromadzić środki, umożliwiające ich przetrwanie. 
Jeżeli tego nie czyni, naraża się na karę Bożą22.

Przezorność, rozsądek i racjonalna troska o swoje życie miały się także przeja-
wiać w uważnej obserwacji otoczenia przyrodniczego. Mogła ona dostarczyć wiedzy 
o nadchodzących anomaliach pogodowych, których skutkiem będzie nieurodzaj, po-
wódź czy epidemia23, a w ich efekcie wystąpi głód. W pierwszych dekadach XVII w. 
wspomniane anomalie interpretowano jako znaki Boże (signa Dei), za których 
pośrednictwem Bóg ostrzega ludzi przed zagrożeniem. Jako znaki o szczególnym 
znaczeniu autorzy kalendarzy przedstawiali komety, były one bowiem dostrzegane 
przez wielu obserwatorów, a więc ich istnienie nie budziło wątpliwości. Bóg mógł 
ostrzegać ludzi także innymi rodzajami znaków. Jedne z nich człowiek mógł inter-
pretować samodzielnie i odnosić je wyłącznie do swojej osoby, natomiast inne wy-
magały interpretacji odnoszącej się do większej grupy ludzi lub całej zbiorowości. 

powinny sprawdzić stan murów, zapasów broni, żywności i wody itp. Przygotowując się wcześniej 
do możliwych zagrożeń, ludzie mogą skuteczniej się im przeciwstawić. 

21 Wagner 1662, tekst po dziale Cosmograph, nlb.
22 W tym kontekście Wagner przytacza przykłady historyczne, w których zdarzenia naturalne 

łączą się ze skutkami działań ludzi, prowadząc ostatecznie do wystąpienia chorób. Przytacza epide-
mię dżumy z 1013 r., którą poprzedziły gwałtowne zaburzenia pogody, burze z piorunami i wiatry. 
W następstwie tego bardzo spadły plony, czego skutkiem był wzrost cen i drożyzna. Doprowadziło 
to do masowego głodu. Osłabieni ludzie łatwiej zapadali na choroby. Można sądzić, że ten przykład 
miał przekonać czytelnika do konieczności gromadzenia zapasów żywności. W latach 1256 i 1412 
bardzo wielu ludzi chorowało. Choroby te wystąpiły w trakcie wojen, wywołanych przez ludzi. Po-
dobnie epidemie z lat 1518, 1627 i 1630 autor wiąże z wojnami. Te dwie ostatnie pojawiły się w rów-
nież w związku z gwałtownymi zaburzeniami pogody, które doprowadziły do zniszczenia zbiorów. 
Interpretacja tych zdarzeń jest u Wagnera następująca: możemy uznać epidemie za Bożą karę ze-
słaną na ludzi, ale przyczyną tej kary jest ich własne postępowanie: wywoływanie i toczenie wojen, 
z powodu ulegania złym afektom i ambicjom. W innych okolicznościach niż wojna, ludzie byliby 
bardziej zdolni przeciwstawić się niekorzystnym oddziaływaniom natury, być może epidemie, które 
autor wiąże z głodem, w ogóle by nie wybuchły, albo miałyby ograniczony zasięg terytorialny. 

23 W tym czasie uważano, że epidemie rozprzestrzeniają się przez powietrze.
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Interpretacja tych znaków zawsze miała dwa poziomy: moralno-metafizyczny 
i praktyczny. Pierwszy wiązał się z uznaniem własnej grzeszności i reorientacją 
postawy moralnej, drugi – z podjęciem szeregu kroków praktycznych, mogących 
– dzięki Bożemu ostrzeżeniu – zachować ludzkie zdrowie lub życie. Tego rodza-
ju interpretacja upowszechnia się w końcu XVII w. Dla przykładu: pojawienie się 
większej niż zwykle liczby szczurów, żab, pomór bydła, zamiana koloru wody w rze-
kach itp. mogły zwiastować istotne zaburzenia środowiska życia człowieka, których 
skutkiem zwykle bywały epidemie oraz głód. Dostrzegając te znaki należało więc 
podjąć starania zabezpieczające: gromadzić zapasy żywności, a w miarę możliwości 
wyjechać do bezpiecznych okolic zanim zapowiadane przez znaki nieszczęścia się 
pojawią24. W końcu XVII i w pierwszych dekadach XVIII w. uznawane wcześniej za 
znaki Boże anomalie zaczynają być interpretowane jako zdarzenia naturalne, curio-
sa naturae25, a nie jako przykłady bezpośredniego dialogu Boga z ludźmi.

W latach 1615-1662 autorzy śląskich kalendarzy astrologicznych przekonywali 
czytelników, że profesjonalne prognostyki astrologiczne pozwalają zapewnić wiedzę 
o przyszłych zdarzeniach, które są zapisane w gwiazdach, a także wyznaczać wła-
ściwe daty dzienne dla określonych rodzajów aktywności, w tym o charakterze me-
dycznym i profilaktycznym, takich jak zastosowanie środków przeczyszczających, 
wykonanie lewatywy, upust krwi normalizujący równowagę humorów. Kalendarze 
z tego okresu wyznaczały „dobre” dni (uważane za bezpieczne) na wykonanie tych 
praktyk, ponieważ sztuczne wymuszenie wydalania odchodów i gazów uchodziło za 
groźne26, podobnie jak upust krwi wykonany w niewłaściwym czasie27. Od lat 60. 

24 Ochrona przez epidemią poprzez ucieczkę z miejsc zagrożenia i zamieszkanie przez jakiś 
czas w oddalonym od zagrożenia epidemicznego miejscu od czasów starożytnych była podstawową 
metodą ochrony przed tym rodzajem chorób. Popularyzowały ją także kalendarze 2 poł. XVII i 1 poł. 
XVIII w.

25 Na temat sposobu postrzegania tzw. curiosów w nowożytnej kulturze europejskiej por. 
K. Łeńska-Bąk, Świat kuriozów: od zadziwienia do fascynacji. Stromata Anthropologica, t. 11, 
Opole 2016. 

26 Nie bez przyczyny. W następstwie tych praktyk zdarzały się bowiem zgony, spowodowane 
przyjęciem środków przeczyszczających w zbyt dużej dawce lub zastosowaniem lewatywy, która 
spowodowała mechaniczne uszkodzenie jelit.

27 W wyniku upustów krwi występowały liczne powikłania, z których istoty w XVII w. nie zda-
wano sobie sprawy. Zdarzały się przede wszystkim przypadki przenoszenia chorób zakaźnych za 
pośrednictwem nie dezynfekowanego sprzętu, wykorzystywanego przez cyrulików do wykonywania 
tej praktyki. Były to zarówno choroby przewlekłe, jak i gwałtowne zakażenia, szybko prowadzące do 
śmierci pacjenta. Występowały również przypadki zapaści na skutek zbyt dużej ilości upuszczonej 
krwi i inne powikłania ogólne. Pomimo tego, praktykę tę uważano za mającą istotne znaczenie pro-
filaktyczne i lecznicze, potwierdzone autorytetem klasyków starożytnej medycyny greckiej i rzym-
skiej i ich średniowiecznych i nowożytnych kontynuatorów. Powszechne praktykowanie upustów 
krwi zarzucono w Europie dopiero w 2 połowie XIX w., pod wpływem wyników badań klinicznych 
opisanych metodami statystyki medycznej. W lecznictwie ludowym praktyka ta utrzymała się jed-
nak dłużej.

Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka



73

XVII w. ujęcie to zaczyna się zmieniać. W kalendarzu Wagnera na 1662 r.28 spoty-
kamy się jeszcze z kategorią „dobrych” dni, nie jest już ona jednak interpretowana 
deterministycznie. Autor wprawdzie zaleca korzystanie przez czytelników z poda-
nych w kalendarzu terminów, określających „dobre” dni dla wykonywania określo-
nych czynności i zabiegów medycznych. Stwierdza jednak, że astrologiczne progno-
styki przedstawiają jedynie zdarzenia prawdopodobne, a nie bezwzględnie pewne, 
ponieważ nawet znawcy astrologii nie są w stanie uchwycić wszystkich możliwych 
zależności występujących w świecie. Czytelnicy planując swoje działania, w tym za-
biegi medyczne, powinni zwracać uwagę nie tylko na drukowane w kalendarzach 
daty „dobrych” dni, lecz orientować się w aktualnej sytuacji w swoim otoczeniu. 
Astrologiczne prognostyki sporządzane są bowiem z dużym wyprzedzeniem i nie 
wszystkie zapowiadane przez nie zdarzenia i zjawiska muszą się realnie wydarzyć 
na terenie całej Europy. Niektóre z nich mogą wystąpić lokalnie. Wykonywanie 
praktyk profilaktycznych związanych z odżywaniem i zapewnieniem prawidłowej 
cyrkulacji humorów (takich jak przyjmowanie środków przeczyszczających i uła-
twiających wydalanie gazów) powinno być przez czytelników dostosowywane do 
potrzeb i okoliczności.

W końcu XVII i w pierwszych dekadach XVIII w. kategoria interpretacyjna „do-
brych” dni, ściśle wpisująca ludzkie praktyczne postępowanie w kalendarz astro-
logiczny, zaczyna tracić na wiarygodności w odniesieniu do działań o charakterze 
medycznym. Upowszechnia się wówczas przekonanie o konieczności dostosowania 
zabiegów profilaktycznych i leczniczych do indywidualnych właściwości organizmu 
pacjentów, ich konstytucji fizycznej, wieku oraz płci29. Nie wolno już było stosować 
praktyk oczyszczających organizm, umożliwiających przywrócenie prawidłowej cyr-
kulacji humorów tak często i z taką samą siłą u kobiet i mężczyzn, u dzieci i osób 
w sile wieku, młodych i zdrowych i osłabionych i starych. Przed wykonaniem tego 
rodzaju zabiegów należało także rozważyć ich celowość: czy oczekiwane pozytywne 
skutki przewyższają zagrożenia związane z praktykami oczyszczającymi. Wątpliwo-
ści powinien rozstrzygać lekarz, a nie pacjent samodzielnie. Jeżeli nie ma dostę-
pu do lekarza, powinien skorzystać z publikowanej w kalendarzu instrukcji i po-
tratować ją jak ostrzeżenie przed nadmiernym korzystaniem z metod profilaktyki 
oczyszczającej.

Od 2 połowy XVII w. zmienia się w kalendarzach śląskich interpretowanie przy-
czyn głodu. Jest to odbiciem toczonych ówcześnie w Europie dyskusji filozoficznych 

28 Wagner 1662, tekst po dziale Cosmograph, nlb.
29 Kalendarze zaczynają systematycznie publikować regulaminy zabiegów profilaktycznych 

(oczyszczających), w których ich terminy zostają bardziej zindywidualizowane. Por. np.: J. Neu-
barth 1685, Etliche Regeln im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren und Baden in acht zu nehnem sind, 
nlb.; Hancke 1734, Etliche Regeln so im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, Baden und Zwangen in 
acht zunehmen sind, nlb. Reguły te po przejęciu Śląska przez Prusy (1741) nie były dalej publikowa-
ne. Uznano je bowiem za anachroniczne. Ich treść powtarzała się bowiem od kilkudziesięciu lat. 
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i obserwacji praktycznych30. W 1 połowie tego stulecia traktowano go jak plagę Bożą, 
jako karę za ludzkie grzeszne życie31. Ochrona przed głodem opisywana w kalenda-
rzach miała charakter indywidualny. Miała polegać przede wszystkim na prowadze-
niu moralnego i pracowitego życia, umożliwiającego osiąganie stałych dochodów, 
a co za tym idzie zgromadzenie przez rodzinę wystarczających zapasów żywności 
na zimę i na niekorzystne okoliczności. Podejście to zaczęło się jednak stopniowo 
zmieniać w trakcie wojny trzydziestoletniej, kiedy zaczęto coraz częściej przedsta-
wiać czytelnikom inne środki zaradcze. Upowszechniano wiadomości o istnieniu 
w śląskich miastach specjalnych spichlerzy publicznych, w których gromadzono za-
pasy na wypadek głodu32. Zboże sprowadzano do nich z całego Śląska. Mogli z nich 
korzystać mieszkańcy miast, ich zasoby były jednak niewystarczające dla zlikwido-
wania problemu masowej śmierci głodowej w trakcie wojny. W 2 połowie XVII w. 
kalendarze zaczynają propagować większe zaangażowanie czytelników w pozyski-
wanie dostatecznych zasobów żywności.

Nie tylko jednak gromadzenie zapasów domowych ma zabezpieczać ludność Ślą-
ska przed głodem, lecz także poprawa efektywności rolnictwa i zwracanie uwagi na 
jakość produktów spożywczych. W latach 80. XVII w. pojawia się w kalendarzach 
owocności (Fruchtbarkeit)33, rozważane nie tylko w odniesieniu do uprawy zie-
mi. Owocność, tj. efektywność działań ludzi, jest obecnie przedstawiana jako efekt 
w dużej mierze zależny od ich własnych starań, a nie tylko od łaski Bożej. Wszystkie 
działania możemy zdefiniować jako potencjalnie owocne, gdy zostaną oparte na re-
alistycznym oglądzie sytuacji, będą dobrze zaplanowane i systematycznie realizo-
wane. Prowadząc leniwe i pozbawione troski o własną pomyślność i bezpieczeństwo 
życie nie zapewnimy sobie tego, iż będzie to życie owocne. Z powodu własnej igno-
rancji, wynikającej z gnuśności skażemy swoją rodzinę na głód, ponieważ brakować 
będzie środków na utrzymanie bezpiecznego sposobu życia, na wypadek różnych 
niekorzystnych wydarzeń. Człowiek rozsądny powinien je przewidzieć i nie uznawać 
ich pojawiania się jako plagi albo kary Bożej. Wiele z nich ma bowiem charakter 
zdarzeń naturalnych, jak np. zdarzający się od czasu do czasu nieurodzaj. Wiedząc 
o tym, że cykle klimatyczne powtarzają się co około 19 lat, w związku z powtarza-
jącymi się konstelacjami gwiazd i planet, można zgromadzić zapasy na gorszy rok. 
Drugim czynnikiem, uznawanym za ważny przez autorów kalendarzy, było popula-
ryzowanie wiedzy dotyczącej związku głodu i epidemii.

30 Por. interesujące studia na ten temat publikowane w: K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara (red.), 
Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, Stromata Anthropologica, Opole 2014.

31 Np. Gothard 1615; Gothard 1617; Hancke (kontynuator David Froelich) 1634; Gebhard 1640; 
Gebhard 1642.

32 Pierwsze z nich zbudowano w latach 1453 i 1519 (por. J. Gilewska-Dubis, op. cit., s. 121). 
Później zbudowano następne. Podobnie było w innych śląskich miastach.

33 J. Neubarth 1685, Wie kann und soll auf einem Forberge oder vornehmen RitterGut eine 
Haushaltung recht angestelltet werden? nlb.
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Kalendarze zaczynają coraz silniej podkreślać rolę czynnika ludzkiego w ich 
rozpowszechnianiu. Już od średniowiecza w europejskich miastach istniały zarzą-
dzenia przeciwepidemiczne i odpowiednie struktury organizacyjne34. Kalendarze 
przypominały w związku z tym czytelnikom o znanych ówcześnie zasadach profi-
laktyki. Zalecały, aby nie udawać się do miejsc, w których ogłoszono epidemię ani 
(bez wyraźnej potrzeby) na te obszary, z których epidemie zwykle docierają lub po-
jawiały się już wcześniej. Może tam wówczas już występować zagrożenie epidemicz-
ne, pomimo tego, że epidemia nie została jeszcze ogłoszona. Czytelnicy pozostający 
w miastach dla zachowania bezpieczeństwa powinni unikać zgromadzeń. Powinni 
pozostać w domu, nie wychodząc z mieszkań bez potrzeby, jeżeli nie zdążyli wcześ-
niej wyjechać do jednego z miejsc bezpiecznych35. Dla zabezpieczenia się przed za-
chorowaniem nie powinni spożywać żywności i wody o odmiennych od zwyczajnych 
właściwościach: pić wody o przykrym zapachu, gorzkim smaku lub o zmienionym 
kolorze, np. podobnym do krwi. Spożywane produkty powinny mieć „normalny” ko-
lor, smak i zapach. Produktów o wątpliwych właściwościach nie należało spożywać. 
Zdolność do wywołania epidemii przez pożywienie tłumaczono sobie w ten sposób, 
że w wodzie, na roślinach i na produktach spożywczych osadzają się cząsteczki za-
trutego powietrze. Sytuacja ta występowała szczególnie często latem, dlatego na-
leżało zachować wówczas szczególną ostrożność. Można było bowiem zachorować 
wdychając zatrute powietrze docierające z rzek, w których w związku z niskim po-
ziomem i zanieczyszczeniem wody występuje wiele zmarłych ryb. Na brzegach rzek 
można też było spotkać zwłoki zwierząt i ptaków. Zdając sobie sprawę z występują-
cego zagrożenie nie rozpoznano jednak jeszcze jego istoty36.

W kalendarzach z lat 1615-1740 zwracano także uwagę na zagrożenia związa-
ne z chorobami układu pokarmowego występującymi najczęściej od listopada do 
marca. Autorzy kalendarzy tłumaczyli występowanie w tym okresie wielu dolegli-
wości układu pokarmowego odwołując się do dwóch kategorii przyczyn. Pierwszą 
z nich były szkodliwe wpływy koniunkcji Marsa i Jowisza, których skutkiem mia-
ły być częste choroby brzucha. Ich objawami były ból brzucha i biegunka. Autorzy 

34 Por. B. Płonka-Syroka, Wpływ czynników wewnątrznaukowych i zewnątrznaukowych na 
ukształtowanie się systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych w Europie Zachodniej (na przy-
kładzie wybranych państw), [w:] eadem, Medycyna w historii i kulturze, Warszawa – Bellerive-
-sur-Allier 2016, s. 277-290.

35 Hancke (kontynuator David Froelich) 1634, Von etlichen Königreichen und Ländern, nlb.
36 Zagrożenie to było związane ze skażeniem bakteriologicznym, które stało się zrozumiałe do-

piero w ostatnim ćwierćwieczu XIX w., po wprowadzeniu do medycyny klinicznej standardu bakte-
riologii. Do wymienionych wyżej miejsc, w których występowało zagrożenie bakteriologiczne, nale-
ży dodać także pola bitew (gdzie nastąpiło skażenie gleby związane z masowymi pochówkami zwłok 
ludzi i zwierząt) i szlaki przemarszów wojsk (w pobliżu których pozostawały duże ilości odchodów). 
W pobliżu tych miejsc dochodziło do skażenia źródeł wody pitnej, co stawało się przyczyną epide-
mii. Związane z tym zagrożenie rozpoznano dopiero w trakcie wojen napoleońskich, mimo że nie 
potrafiono jeszcze wówczas tego wytłumaczyć w kategoriach klinicznych.
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tłumaczyli powstawanie tych chorób wychłodzeniem organizmu. Interpretowano 
skutki wychłodzenia w kategoriach humoralnych: następowała wówczas przewa-
ga wpływu humorów zimnych i wilgotnych nad ciepłymi i suchymi37. Jeżeli wyjście 
z domu było konieczne, czytelnicy powinni byli pamiętać o noszeniu dobranej do 
pory roku odzieży. Powinna ona chronić ciało przed wilgocią i zimnem. Ważnym 
czynnikiem ochrony przed chorobami podczas jesieni i zimy miało było prawidłowe 
odżywianie38. Autorzy kalendarzy zalecali odżywianie obfite, składające się z pożyw-
nych produktów. Czytelnicy powinni byli gromadzić w domu własne zapasy, z któ-
rych jesienią i zimą mogliby skorzystać. Najbardziej sprzyjającym czynnikiem dla 
powstawania chorób związanych z zimnym i wilgotnym powietrzem było bowiem 
niedożywienie i głód39. Ludzie głodni nie mieli dość siły, by ich organizmy zdołały 
powrócić do równowagi humoralnej.

Autorzy kalendarzy zwracali uwagę, by przechowując produkty na zimę groma-
dzić je w taki sposób, by ograniczyć ich zanieczyszczenie lub zepsucie. Spożywając 
źle przechowywaną żywność ludzie narażają się na zatrucie40. Zatrucie pokarmami 
mogło być skutkiem spożywania pokarmów zgniłych, spleśniałych, zanieczyszczo-
nych zatrutym powietrzem41 itp. Skutkiem tego była choroba, a często także śmierć. 
Kalendarzowe zalecenia profilaktyczne dotyczyły zatem konieczności spożywania 
pokarmów właściwie przechowywanych i konserwowanych, a przede wszystkim 
znanych. W okresach jesieni i zimy zdarzało się bowiem masowe występowanie gło-
du. Głodujący ludzie uznawali wtedy za nadający się do spożycia każdy rodzaj do-
stępnych im produktów, w tym wiele nieznanych i zwykle nie używanych do celów 
spożywczych. Dochodziło wówczas do częstych zatruć, w tym ze skutkiem śmier-
telnym. Bezpieczne przetrwanie zimy miały umożliwić domowe przetwory z roślin 
i mięso zwierząt oraz piwo. Mięso zwierząt i piwo były jednak bezpieczne tylko wte-
dy, gdy zostały właściwie przygotowane. W innym wypadku stawały się przyczy-
ną zatrucia42. Jak widzimy, przekonanie o szkodliwości wpływów astralnych kore-
spondowało z szeregiem dobrze uzasadnionych obserwacji. Źle zakonserwowana, 
zanieczyszczona lub źle rozpoznana (pochodząca z nienadających się do spożycia 
surowców) żywność prowadziła do niebezpiecznych i często śmiertelnych zatruć, 

37 Gothard 1615, Von Krankheiten, nlb.; Gothard 1617, Von Krankheiten, nlb. Te same zalece-
nia powtarzają się w kalendarzach do końca XVII w.

38 Hancke (kontynuator David Froelich) 1634, Astrologisches Judicium, nlb. Te same zalecenia 
pojawiają się w kalendarzach do 1740 r.

39 Gebhard 1642, Von vermütlichen Zufalen, nlb. Te same treści powtarzają się do 1740 r.
40 Hancke (kontynuator David Froelich)1634, Von Kireg und Unglück, nlb.; Gebhard 1640, 

Von etlichen Aspecten, nlb. Te same ostrzeżenia powtarzają się do 1740 r.
41 Hancke (kontynuator David Froelich)1634, Von Krieg und Unglück, nlb. Te same wskazówki 

powtarzają się do 1740 r.
42 Gebhard 1640, Von etlichen Aspekten, nlb. Te same ostrzeżenia występują w kalendarzach 

do 1740 r.
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których przyczyn nie poszukiwano w gwiazdach, lecz w braku wiedzy i dostatecznej 
staranności ludzi.

Od 2 połowy XVII w. kalendarze zwracają uwagę czytelników na to, że poważ-
nym zagrożeniem przyczyniającym się do powstawania chorób jest brud43. Jest to 
związane ze wzrostem zainteresowania zamożnej ludności miejskiej (spośród któ-
rej rekrutowała się większość czytelników kalendarzy) estetyką ciała i otoczenia ży-
ciowego. Zainteresowania te były także właściwe dla zamożnej szlachty44. Autorzy 
kalendarzy zachęcają czytelników do częstego mycia rąk, twarzy i oczu, a także do 
mycia stołu przeznaczonego do przygotowywania potraw, mycia naczyń i przybo-
rów kuchennych, kufli do piwa itp. Dbałość o czystość w domu kalendarze uznają 
za należącą do obowiązków pani domu, nawet wtedy, gdy stać je na to by korzystać 
z pracy służących. Propagowanie wśród czytelników kalendarzy śląskich higienicz-
nego stylu życia i konieczności zachowywania czystości w kuchni było oparte na 
realiach. Już od XIV w. w wielu śląskich miastach była dostępna woda pochodząca 
z wodociągów. Jej pozyskanie do celów higienicznych i spożywczych nie było więc 
specjalnie trudne, należało tylko przyswoić czytelnikom pożytki płynące z zachowy-
wania zasad higieny. Już w latach 30. XVII w. autorzy kalendarzy propagują częste 
mycie (nie mylić z kąpielami, które obejmowały całe ciało) za podstawę zachowania 
prawidłowej pracy układu pokarmowego. Miało ono dotyczyć także naczyń stoło-
wych. Jeżeli podawano pożywienie w czystych naczyniach łatwo było stwierdzić, że 
znajdujące się w nich pokarmy nie nadają się do spożycia ze względu na zmienione 
właściwości smakowe, zapach lub kolor. Gdy natomiast korzystano z naczyń brud-
nych trudno było ustalić, co jest przyczyną zmienionego zapachu lub smaku potra-
wy: ona sama, czy naczynie, w którym ją podano45.

Warunkiem prawidłowego przyswojenia pożywienia były regularne wypróż-
nienia. Z tego powodu kalendarze zalecały swoim czytelnikom szeroki arsenał ziół 
i innych środków regulujących trawienie46. Wiązały się one z higieną odżywiania 
(przyprawy korzenne pozwalały przedłużyć termin przydatności wielu produktów 
do spożycia, likwidowały/ograniczały przykry zapach lub smak, a przede wszyst-
kim – jak dziś wiemy – wykazywały właściwości bakteriostatyczne albo bakterio-
bójcze, co zapobiegało chorobom). Popularyzowane w kalendarzach preparaty 

43 Hancke (kontynuator David Froelich) 1634, Astrologisches Judicium, nlb.
44 Por. interesujący zbiór studiów na ten temat w: M. Sztandara (red.), Brud. Idee – dylematy 

– sprawy. Stromata Anthropologica, t. 8, Opole 2012. Por. też serię monografii pt. Czystość i brud, 
pod red. W. Korpalskiej i W. Ślusarczyka, t. 1-3, Bydgoszcz 2013-2017.

45 Tego rodzaju zalecenia ograniczały rozpowszechnianie chorób o etiologii bakteryjnej, po-
mimo tego, że nie zdawano sobie jeszcze wówczas sprawy z istnienia bakterii. Ograniczały także 
możliwość zatrucia różnymi rodzajami toksyn, grzybów itp. 

46 Środki te występują we wszystkich kalendarzach z lat 1615-1786. Wzmianki o nich publi-
kowane są w różnych miejscach, w postaci krótkich uwag do Calendarium lub w formie szerszych 
podrozdziałów.
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modyfikujące pracę układu pokarmowego prawidłowo wiązały właściwości roślin 
i przypraw z oczekiwanym efektem profilaktycznym47 i terapeutycznym48.

Od lat 60. XVII w. coraz częściej pojawia się w kalendarzach śląskich kwestia ko-
nieczności podjęcia skutecznej walki z głodem. Skutki wojny 30-letniej są bowiem 
tak dotkliwe, że w prowincji tej dają znać o sobie objawy depopulacji. W kalenda-
rzach publikowane są specjalne rozdziały o zarazach i chorobach49. Ponieważ nie ma, 
jak dotąd, skutecznych leków zdolnych wyleczyć większość chorób epidemicznych 
autorzy wskazują, że jedyną metodą ochrony przed nimi jest profilaktyka. Nie wszy-
scy są w stanie przenieść się na okres zagrożenia epidemią w bezpieczne miejsce, 
co zalecano jako podstawę profilaktyki od czasów starożytnych, większość ludności 
musi pozostać w miejscu stałego zamieszkania. Aby przeżyć epidemię konieczne 
jest wzmocnienie ich organizmów. Zapewnienie dostatecznych sił do walki z epi-
demiami jest możliwe tylko poprzez ograniczenie głodu. W kalendarzu na 1666 r. 
został opublikowany rozdział pt. O owocności/płodności – lub bezowocności/bez-
płodności Ziemi, w którym autor przedstawia tę ideę. Jej praktyczna realizacja po-
winna przybrać systematyczny charakter i wykroczyć poza obszar indywidualnej 
profilaktyki, który dotąd uznawano za wystarczający50. Autor kalendarza uznawał 
konieczność zaplanowania walki z głodem pod względem instytucjonalnym. Przede 
wszystkim należało stworzyć plany zasiewów roślin spożywczych uprawianych na 
danym terenie i przeprowadzać wszystkie prace rolne we właściwych terminach, 
zgodnie z kalendarzem opracowanym przez specjalistów. Tylko racjonalnie zapla-
nowany system upraw pozwoli bowiem osiągnąć tak wysokie plony, aby zapewnić 
odpowiednią do liczby ludności ilość surowców spożywczych. Pozwoli to oddalić 
widmo zagrożenia głodem, który pojawi się zawsze, gdy zabraknie na rynku żyw-
ności, którą można zakupić i zgromadzić jej zapasy w domach. Obszerny rozdział 
zainicjował kolejne publikacje na ten temat, wydawane w kolejnych kalendarzach 

47 Oczekiwano np. przyspieszenia perystaltyki, ułatwienia wydalania gazów, zniesienia dole-
gliwości powstających po spożyciu pokarmów ciężkostrawnych lub tłustych itp. Stosując napary 
ziołowe, nalewki i wina osiągano efekty prawidłowo wiązane z ich składem, pomimo że przyczyny 
dolegliwości układu pokarmowego, w leczeniu których je zalecano (takie jak zaparcie, zgaga, nie-
strawność, różnego rodzaju bóle), nie były rozpoznane w sposób prawidłowy z punktu widzenia 
standardu medycyny klinicznej XIX-XXI w. Skuteczność terapeutyczna tych środków opierała się 
na ich wielowiekowym stosowaniu i korzystaniu do ich produkcji z surowców dobrze opisanych 
w ówczesnych dispensatoriach, korzystających z wiedzy farmakognostycznej zgromadzonej przez 
klasyków medycyny starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. Por. A. Syroka, Dispensatorium 
Valeriusa Cordusa i jego rola w kształtowaniu nowożytnej farmacji europejskiej, [w:] B. Płonka-
 -Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współczesność. Lek roślinny, t. 1, 
Wrocław 2012, s. 21-32. 

48 Gothard 1615; Gothard 1617; Hancke (kontynuator David Froelich) 1634; Gebhard 1640; 
Gebhard 1642; Wagner 1662 i dalsze, do 1740 r. Wiele z zalecanych ziół miało działanie uznawane 
zarówno za profilaktyczne, jak i za lecznicze.

49 Ch. Neubarth 1666, Von Seuchen und Krankheiten, nlb. 
50 Ch. Neubarth 1666, Von Frucht oder Unfruchtbarkeit der ErdeGewächse, nlb. 
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Johanna Neubartha i jego kontynuatorów, nie tylko do 1740 r., lecz także po zaję-
ciu Śląska przez Prusy. Praktyczne nastawienie Neubartha w kwestii konieczności 
wypracowania rozwiązań systemowych problemu walki z głodem znajduje odbicie 
także w odniesieniu do innych kwestii, w tym epidemii51. Autor podważa w kalen-
darzu na 1668 r. ich wiązanie z ujmowanymi w sposób deterministyczny wpływami 
gwiazd i planet, zwracając uwagę na ich związek z działaniami ludzi. W tym kon-
tekś cie podejmuje kwestię głodu, za metodę skutecznej walki z nim uznając ko-
nieczność zwiększenia płodności ziemi52. Dostateczne i urozmaicone odżywianie jest 
wg Ch. Neubartha warunkiem zachowania dobrego zdrowia całego społeczeństwa, 
a nie tylko najbogatszych rodzin, zdolnych samodzielnie zapewnić dla siebie odpo-
wiednie zapasy żywności. Zalecane przez tego autora rozwiązania systemowe opie-
rają się na upowszechnieniu kalendarza upraw roślin spożywczych. Podobne poglą-
dy przedstawiają kontynuatorzy J. Neubartha w kolejnych rocznikach53. Koncepcja 
systemowego planowania działań zmierzających do opanowania klęski głodu jest 
przez niego wyprowadzana z nowego ujęcia natury. Występowanie różnego rodzaju 
zagrożeń jest przez Ch. Neubartha przedstawiane jako naturalne54, a nie jako skutek 
kary Bożej. Pragnąc skutecznie chronić swoje zdrowie i życie czytelnik powinien 
się wcześniej do nich przygotować, zdając sobie sprawę z tego, że mogą się wyda-
rzyć. Człowiek powinien się odpowiednio przygotować na każdą zimę, a nie tylko na 
tę, którą astrologiczne prognostyki zapowiadają jako szczególnie srogą. Nie będzie 
wtedy zaskoczony i przeżyje ją bezpiecznie. Postępowanie chroniące zdrowie i życie 
powinno być dobrze zaplanowane, a plany wykonane przed wystąpieniem progno-
zowanego niebezpieczeństwa. Tylko wtedy bowiem ma to sens55. Podstawą profilak-
tyki powinna być znajomość patologii humoralnej, indywidualnej konstytucji dane-
go człowieka, typu jego temperamentu itp. Profilaktyka powinna być indywidualnie 

51 Ch. Neubarth 1668, Von Seuchen und Krankheiten, nlb.
52 Ch. Neubarth 1668, Von Frucht oder Unfruchtbarkeit der Erden, nlb.
53 Neu… Schreib Calender 1772 r., wydawany przez J.R. Trampa w Brzegu, będący kontynuacją 

roczników J. Neubartha, Astrologische Practica, nlb.
54 To jest związanych z oddziaływaniami natury, bez włączania w tę interpretację konieczności 

bezpośredniego Bożego zaangażowania, inicjującego np. pewne zjawiska związane z klimatem lub 
pogodą. 

55 Jak wszyscy autorzy kalendarzy śląskich, publikujący zarówno wcześniej, jak i później, 
Ch. Neubarth stwierdza, że wpływy zimnej pogody są groźne dla zdrowia od listopada do marca. 
Należy więc tak zaplanować swoje działania, aby nie być przez niekorzystne warunki pogodowe 
zaskoczonym. Trzeba zgromadzić zapasy opału i żywności, postarać się o odpowiednie odzienie, 
a przede wszystkim nie narażać ciała na wychłodzenie. Robienie zapasów lub zabezpieczanie przed 
zimą mieszkań dopiero wtedy, gdy zima już nadejdzie, wystąpią silne mrozy i opady śniegu lub 
zimnego deszczu, nie pozwoli przeżyć zimy zdrowo i bezpiecznie. Należy zatroszczyć się o to wcześ-
niej („besorgen zuvor”). Podobne, oparte na zdrowym rozsądku, ostrzeżenia autor przekazuje czy-
telnikom na pozostałe trzy pory roku. Wskazuje na przykład, że zimnej i niosącej za sobą choroby 
pogody należy spodziewać się także wiosną, i nie będzie to w świetle długoletnich obserwacji pogody 
nic dziwnego, że także w kwietniu wystąpić mogą opady śniegu i mróz. 
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zaplanowana, ponieważ to, co może być korzystne dla osoby o silnej konstytucji 
cielesnej, w sile wieku i o temperamencie cholerycznym, może nie być pomocne 
(a nawet okazać się szkodliwe) dla kogoś innego56. Aby ustrzec się przed wpływem 
szkodliwych waporów, roznoszących się przez powietrze, należy dbać o dobrą kon-
dycję ciała i stosować zabiegi poprawiające cyrkulację humorów, m.in. regulujące 
pracę układu pokarmowego57. W kalendarzu na 1681 r. Ch. Neubarth poświęca 
uwagę zatruciom pokarmowym58, apelując do czytelników o zachowywanie zasad 
higieny. Upowszechnia także zasady racjonalnej diety zgodnej ze standardem hu-
moralnym59. Zaleca m.in. spożywanie pożywnych, ale niezbyt obfitych potraw mię-
snych i popijanie ich winem, które uznaje za zdrowsze od wody. Dla utrzymania 
prawidłowej pracy układu trawiennego zaleca podawanie środków „purgujących”60.

Podobny charakter mają zalecenia praktyczne związane z odżywianiem zawarte 
w innych kalendarzach śląskich z tego samego okresu, np. opublikowane w kalen-
darzach kontynuatorów Valentina Hanckego i Christopha i Johanna Neubarthów 
na lata 169261 i 169362. O innowacyjności tej serii kalendarzy świadczy już sam jej 
tytuł: Kalendarz domowy i gospodarczy. Większą część treści tych wydawnictw 
zajmowały porady dotyczące praktycznych kwestii życiowych. Należą do nich za-
lecenia profilaktyczne, przedstawiane w formie piktogramów (wraz z instrukcją ich 
stosowania)63 i wiele porad dotyczących przygotowywania potraw, przetworów i na-
lewek. W wydawnictwach sygnowanych nazwiskiem Hanckego, szerzej niż we wcze-
śniejszych seriach kalendarzy, są przedstawiane kwestie związane z wyżywieniem 
i rolnictwem. Dobre zbiory, zapewniane przez dostosowanie upraw do warunków 
klimatycznych Śląska i przestrzeganie harmonogramu prac rolnych, są uznawane 
za podstawę bezpiecznego, wolnego od głodu i zdrowego życia. Kalendarz przytacza 
wiele informacji dotyczących środowiska przyrodniczego nie tylko na Śląsku, lecz 
także w innych krajach Europy, od Włoch po Hiszpanię, ukazując na przykładach 
wpływ pogody i klimatu na płodność ziemi. Kalendarz zawiera także wiadomości 
o zwierzętach żyjących na Śląsku i w okolicach. Informacje te odzwierciedlają nowy 

56 Zwróćmy uwagę, że uzasadnienie indywidualnego charakteru profilaktyki jest tu czerpane 
nie z astrologicznych horoskopów, będących w pierwszej połowie XVII w. jej podstawą, ale z obser-
wacji różniących się właściwości ciał poszczególnych ludzi. Wyznacza to zupełnie nowe podstawy 
dla tworzenia modelu profilaktyki, dostosowanego do wieku, płci, budowy ciała, warunków wyko-
nywanej pracy itp., a nie – jak dawniej – opartego na dacie urodzin i przynależności do pewnego 
znaku Zodiaku.

57 Są to takie zabiegi, jak upusty krwi, przyjmowanie leków przeczyszczających i purgujących. 
Zalecana jest także niezbyt obfita, ale urozmaicona dieta.

58 Ch. Neubarth 1681,Von Seuchen und Krankheiten, nlb. 
59 J. Neubarth 1685, Winter, nlb.
60 J. Neubarth 1685, Deutliche Regeln im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, nlb.
61 J. Neubarth (kontynuacja) 1692, Neu und alter HausWirtschaffts und SchreibCalender. 
62 Hancke (kontynuacja) 1693, Neu und alter HausWitrschaffts und SchreibCalender. 
63 J. Neubarth (kontynuacja) 1692, Deutliche Regeln im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, nlb., 

[w:] Neu und Alter Wirtschffts… Calender.
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stosunek do przyrody, występujący wśród europejskich warstw wyższych na przeło-
mie XVII i XVIII w. Jego cechami są zainteresowanie lokalną florą i fauną, a także 
możliwością zwiększenia zbiorów płodów rolnych i wprowadzeniem nowych gatun-
ków roślin uprawnych. Pojawiają się także teksty dotyczące sposobów wykorzysty-
wania roślin do celów spożywczych i leczniczych, a także informacje dotyczące no-
woczesnych maszyn rolniczych (siewnik)64, których zastosowanie będzie prowadzić 
do zwiększenia plonów. Następca Hanckego, podobnie jak wcześniejsi autorzy, wy-
raża pogląd65, że aby ustrzec się przed chorobami człowiek musi być silny i dobrze 
odżywiony. By to osiągnąć, musi starać się zwiększyć płodność ziemi i umiejętnie 
korzystać z plonów66. Aby ułatwić czytelnikom zgromadzenie domowych zapasów 
żywności publikuje wykaz jarmarków na Śląsku, na Łużycach i w Królestwie Pol-
skim67. Można tam kupić żywność w ilościach hurtowych bezpośrednio od rolników, 
a więc taniej. W kalendarzu na 1693 r.68 jego redaktor przechodzi do konkretów do-
tyczących zwiększenia zbiorów: omawia zasady prawidłowej uprawy zbóż, jęczmie-
nia69 i owsa70. Informacje dotyczące możliwości zwiększenia zbiorów i gromadze-
nia zapasów zajmują tu już więcej miejsca, niż rozdziały poświęcone ostrzeżeniom 
przed wojną i chorobami71, których treść staje się coraz bardziej schematyczna.

Analiza treści kalendarzy Wagnera, Neubartha i Hanckego z ostatnich czterech 
dekad XVII w. dotyczących kwestii związanych z odżywianiem wykazuje, że występu-
jący wcześniej w tego typu w tego typu wydawnictwach „negatywny model profilak-
tyki”, oparty na próbach unikania zagrożeń traktowanych jako okazjonalne, zostaje 
zastąpiony przez nowy. Jego podstawą jest przekonanie, że różnego rodzaju zagro-
żeń należy spodziewać się stale i z wyprzedzeniem podejmować działania, mogące 
przed nimi zabezpieczyć zdrowie i życie, a także ogólną pomyślność gospodarczą. 

64 Ibidem.
65 Hancke (kontynuacja) 1692, Von Seuchen und Krankheiten, nlb., [w:] Neu und Alter Haus-

Wirtschaffts… Calender.
66 Hancke (kontynuacja) 1692, Von Frucht und Unfruchtbarkeit der ErdGewächse, nlb., [w:] 

ibidem.
67 Hancke (kontynuacja) 1692, Verzeichnis der Jahrmärckte des Landes Schlesien, Lausitz 

und anderer fürnehmen Städte, so wol der Kron Polen, nlb., [w:] ibidem.
68 Hancke (kontynuacja) 1693, Neu und Alter Haus Wirtschaffts SchreibCalender, nlb.
69 Hancke (kontynuacja) 1693, Was ist von der Gerste nötig zu wissen?, nlb., [w:] ibidem.
70 Hancke (kontynuacja) 1693, Was hat man beym Hafer zu nehmen?, nlb., [w:] ibidem.
71 W kalendarzach wydanych wcześniej, szczególnie przed 1662 r., rozdziały te zajmują poważ-

ną część ich ogólnej objętości. W kalendarzach z lat 90. XVII w. ich objętość sięga zaledwie kilku 
stron. W następnym stuleciu nadal pojawiają się w kalendarzach rozdziały po tymi samymi tytułami 
(O wojnie i pokoju; O epidemiach i chorobach), ale ich objętość bywa zredukowana zaledwie do jed-
nej strony. Stanowi to wyraz utraty wiary zarówno autorów, jak i czytelników kalendarzy o sensow-
ności przepowiedni wystąpienia wojen, epidemii i chorób w związku z wpływem charakterystycznych 
dla danego miesiąca i roku układów planet. W krótkich rozdziałach poświęconych astrologicznym 
przepowiedniom występują wprawdzie informacje na ten temat, nie mają one już jednak istotnej roli 
w organizacji praktyki życiowej czytelników. Są już jedynie wyrazem konwencji, charakterystycznej 
dla kalendarzy jako pewnego typu wydawnictw, o czym piszą w XVIII w. ich autorzy.
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Człowiek powinien uwzględnić możliwość występowania niebezpieczeństw we 
własnej strategii życiowej i mieć opracowany plan działań, które powinien wpro-
wadzić w życie, kiedy owe niebezpieczeństwa wystąpią. Powinien także starać się 
zapobiegać tym, na które może mieć jakiś wpływ. W tym nowym modelu profilak-
tyki podstawową metodą ochrony przed chorobami staje się dostateczne odżywia-
nie i niedopuszczenie do wystąpienia głodu, prowadzącego do chorób i śmierci. 
Chcąc prawidłowo się odżywiać człowiek powinien przestrzegać racjonalnych zasad 
dietetyki humoralnej, odżywiać się w sposób dostosowany do typu humoru, który 
dominuje w jego organizmie, a także do wieku oraz płci. Pożywienie powinno być 
różnorodne i oparte na lokalnych produktach, sposób jego przygotowywania opar-
ty na sprawdzonych przepisach, a naczynia do podawania potraw oraz miejsce ich 
sporządzania (kuchnia) powinny być utrzymywane w czystości. Przestrzeganie tych 
zasad jest uznawane za podstawę utrzymania dobrego zdrowia.

W latach 1700-1740 powyższy model profilaktyki chorób jest w kalendarzach 
kontynuowany. Za najpoważniejszy problem społeczny na Śląsku jest uznawany 
głód i jego skutki. W kalendarzach publikowane są w związku z tym w sposób syste-
matyczny dotyczące tej kwestii informacje. Podstawowym sposobem walki z głodem 
ma być upowszechnienie wśród właścicieli ziemskich informacji umożliwiających 
poprawę wydajności rolnictwa. Zwiększenie zbiorów prowadzić ma do ograniczenia 
poziomu cen produktów spożywczych, co umożliwi ich nabywanie przez większą 
liczbę gospodarstw domowych. Problemem na śląskim rynku jest bowiem w tym 
czasie drożyzna, powodująca ograniczenie możliwości nabywania produktów żyw-
nościowych przez uboższych mieszkańców tej prowincji. Kwestiom związanym 
z uprawą roślin i zwiększeniem płodności ziemi jest poświęcony specjalny rozdział 
w nowym typie śląskich kalendarzy – w kalendarzach domowych i gospodarczych 
(Haus Wirtschaffts – Schreibkalender) wydawanych także po 1700 r.72 W tych wy-
dawnictwach kwestia wysokości plonów jest już powiązana z kompetencjami i sta-
raniami ludzi, a głód nie jest rozpatrywany w kontekście kosmicznym (jako skutek 
niekorzystnych wpływów gwiazd i planet) lub metafizycznym (jako kara Boża), ale 
jako skutek niedostatecznych umiejętności i niewłaściwych działań ludzi. W kalen-
darzach śląskich wydanych od początku do końca XVIII w. tematyka ta podejmo-
wana była wielokrotnie. Możemy śledzić w niej kolejne motywy i innowacje. W ka-
lendarzu na 1718 r. spotykamy np. zalecenia, jak skutecznie walczyć ze szkodnikami 
niszczącymi uprawy73. W 1720 r. kalendarz przedstawia informacje dotyczące ko-
nieczności stosowania nasion dobrej jakości i zalecenia dotyczące wykonywania 
zasiewów w odpowiednich terminach74, podobne znajdują się w kalendarzu na 

72 Np. Hancke (kontynuacja) z lat 1714, 1718, 1720, 1721, 1724, 1725, 1727, tu: Vom zu- und 
Misswachs der FeldFrüchte, nlb., [w:] New und Alter Haus Wirtschaffts Calender. 

73 Hancke (kontynuacja) 1718, Wie die Maulwürffe auff andere Art zu fangen, nlb., ibidem.
74 Hancke (kontynuacja) 1720, Von Säen und Pflanzen in diesem Jahr, nlb., [w:] Wirtschaffts 

Calender…
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172175. W kolejnych kalendarzach pojawiają się szczegółowe informacje o roślinach 
przydatnych do spożycia. W 1724 r. pojawia się w tym kontekście np. morwa, która 
została uznana za roślinę pożyteczną nie tylko ze względu na swoje zdrowe i smacz-
ne owoce, lecz także dlatego, że na drzewach morwy można prowadzić hodowlę 
jedwabników, co może zapewnić ludności dodatkowe dochody76. W kalendarzu na 
1732 r.77 znajdujemy m.in. informacje na temat właściwych terminów zasiewów 
pszenicy, lnu, fasoli. Powyższa tematyka znajdzie jeszcze szersze odbicie w kalenda-
rzach wydawanych po przejęciu Śląska przez Prusy.

Wybrane problemy związane z odżywianiem i głodem 
w kalendarzach śląskich z lat 1741-1786

Po I wojnie śląskiej i przejęciu części Śląska przez Prusy w 1741 r. zostały zawieszo-
ne wszystkie wydawane wcześniej w tej prowincji kalendarze, poza publikowanymi 
przez kontynuatorów V. Hanckego i Ch. i J. Neubarthów. Władze pruskie wprowa-
dziły także zakaz korzystania przez mieszkańców Śląska z kalendarzy importowa-
nych. Wydawanie kalendarzy bez koncesji, bez zatwierdzenia ich treści przez człon-
ków Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie lub rozprowadzanie na Śląsku w celach 
handlowych kalendarzy wydawanych poza Śląskiem, miało być karane78. Celem tych 
zabiegów miało być przede wszystkim zerwanie wszystkich związków popularnych 
śląskich wydawnictw z dotychczasowym ośrodkiem władzy, wywierającym wpływ 
na ich treść, tj. z Wiedniem. Pomimo tego, że formalno-prawne przejęcie Śląska 
przez Prusy nastąpiło dopiero w 1662 r., po zakończeniu przegranych przez Austrię 
trzech wojen śląskich, już od 1741 r. władze pruskie realizowały na tym terenie wła-
sną politykę wydawniczą, upowszechniając treści zgodne z własną racją stanu oraz 
własnym wyznaniem państwowym (luteranizm). W odniesieniu do problematyki 
związanej z odżywianiem oznaczało to całkowitą eliminację niektórych wątków, 
kontynuację innych, przedstawianych w odmienny sposób, a także pojawienie się 
pewnych nowych elementów. W tej części artykułu przedstawimy ich przykłady.

Podstawową zmianą występującą w kalendarzach śląskich publikowanych po 
1741 r., a więc po zajęciu tej prowincji przez Prusy, była eliminacja uzasadnień 

75 Hancke (kontynuacja) 1721, Von Säen und Pflanzen in diesem Jahr, nlb., [w:] Wirtschaffts 
Calender…

76 Hancke (kontynuacja) 1724, Vom Krieg und Frieden. Wie macht man es aber, wenn man 
sich SeidenWürme zulegen will, nlb., [w:] Wirtschaffts Calender…

77 Neuer Verbesserter… Schreib Calender 1732, Von Fruchtbarkeit der Erden / wie auch von 
Säen und Flanzen, nlb., [w:] Neuer, Verbesserter… Schreib Calender, Brieg, druckt G. Tramp. 

78 Neuer, Verbesserter… Schreib Calender 1744, Brieg bey J.E. Tramp, Edict. Das Verboth 
fremde Kalender betreffend. De Dato Berlin den 29sten Februari 1744. Treść tego edyktu była 
przedrukowywana we wszystkich kalendarzach śląskich do końca okresu analizowanego w tej pra-
cy, tj. do 1786 r.
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astrologicznych dotyczących problematyki związanej ze zdrowiem i chorobą, pro-
filaktyką, leczeniem i racjonalną dietą. Astrologia została pozbawiona statusu kon-
cepcji naukowej i uznana za zbiór przesądów nie mających potwierdzenia w prak-
tyce79. Kalendarz na 1746 r.80 wiąże możliwość pojawienia się chorób z warunkami 
klimatycznymi i pogodowymi, a nie z wpływami ciał niebieskich. Przedstawia także 
w spokojnym i rzeczowym tonie „naturalne zjawisko astronomiczne”, jakim jest za-
ćmienie Księżyca, przewidywane na 7 marca 1746 r. między godz. 3.27 a 4.54 po 
południu81. Wszyscy zainteresowani będą mogli je obejrzeć, nie obawiając się dla 
siebie ani dla kraju żadnych negatywnych skutków. Autor przekonuje czytelników, 
że zaćmienie Księżyca, ani inne „znaki na niebie” nie mają żadnego związku z pro-
gnozowaniem chorób, ani nie wywierają na ich pojawienie się żadnego wpływu. 
W kalendarzu na 1751 r. jego redaktor pisał82: „Jest rzeczą niezaprzeczoną, że po-
wietrze w pewnym czasie zdrowsze jest niż w innym, natomiast w pewnym okresie 
występuje więcej chorób niż w pozostałych. Dalej, że pewne okresy sprzyjają pew-
nym rodzajom chorób, a inne okresy innym. Zależność zdrowia i chorób względem 
powietrza jest niezaprzeczalna i nie można w to wierzyć, że położenie planet jest 
główną przyczyną tych zjawisk”. Podobnie w kalendarzu na 1769 r. jego redaktor 
stwierdza, że zaćmienia Słońca, Księżyca i inne zjawiska obserwowane na niebie nie 
powinny być przez ludzi traktowane w jakimkolwiek związku z chorobami, ani ich 
bowiem nie wywołują, ani też ich nie zapowiadają. Zatem ludzie nie powinni się ich 
obawiać, ani przywiązywać do nich nadmiernej wagi83. Kalendarz na 1770 r. zawiera 
jeszcze dosadniejsze stwierdzenie84: „Gdy się powie, że w tym roku różne choroby 
się znajdą, nie będzie to pomyłką, ponieważ ludzie chorują w każdym roku” i zawsze 
jakiś astrologiczny prognostyk się potwierdzi. Nie oznacza to jednak, że doświadcze-
nie potwierdza wiarygodność astrologii, która jest pozbawiona naukowych podstaw 
w świetle odkryć fizyki.

Z względu na utratę statusu astrologii jako koncepcji racjonalnej, uzasadnie-
nia zaleceń dotyczących terminu wykonania jakichkolwiek działań lub czynności 
z uwzględnieniem takich kategorii, jak data urodzenia, znak Zodiaku, dni „dobre” 

79 J. Neubarth (kontynuacja) 1744, Vom Krieg und Frieden, nlb.; ibidem, Von Seuchen und 
Krankheiten, nlb. Zapowiadane w prognostykach wojny wybuchną albo nie, ale nie będzie to za-
leżne od wpływu gwiazd i planet, ale od postępowania ludzi. Tak samo choroby i epidemie mogą 
wystąpić (lub nie wystąpią), ale będzie to zależne od czynników „ziemskich”, takich jak warunki kli-
matyczne, czy zachowywany przez ludzi standard higieny. Temu ostatniemu czynnikowi kalendarz 
na 1744 r. przypisuje podstawowe znaczenie (J. Neubarth (kontynuacja) 1744, Erläuterungen und 
andere Zufäle, nlb. 

80 J. Neubarth (kontynuacja) 1746, Astronom und Astrologische Bericht, nlb.
81 J. Neubarth (kontynuacja) 1746, Vom Fünsternis, nlb.
82 Neu… Schreib Calender… 1751, Berlin, bey Ch.S. Bergemann, Von Seuchen und Krankhei-

ten, nlb.
83 J. Neubarth (kontynuacja) 1769, Von Fünsternis, nlb., [w:] Neu… Schreib Calender, Brieg, 

J.E. Tramp.
84 J. Neubarth (Kontynuacja) 1770, Von Seuchen und Krankheiten, nlb., [w:] ibidem. 
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lub „niekorzystne” przestały być w kalendarzach śląskich wydawanych po 1741 r. 
publikowane. Nie oznaczało to jednakże osłabienia lub zerwania różnych opisywa-
nych w kalendarzach praktyk i zaleceń z konkretną datą. Odmienne było już jed-
nak tłumaczenie tego związku, nawiązujące wyłącznie do czynników „ziemskich”. 
Dla przykładu: tak ważna dla uzyskania wysokich zbiorów kwestia, jak wyznaczenie 
właś ci wej pory zasiewów, bywała odtąd określana w związku z przeciętnymi dla Ślą-
ska warunkami pogodowymi, a nie na podstawie konstelacji gwiazd wskazujących 
wiosnę. Możliwe, a nawet konieczne było dostosowanie tej daty do pogody panu-
jącej w danym roku, a nie trzymanie się w tym względzie sztywnych wytycznych85.

Względnie stałe, w stosunku do wcześniejszego okresu, pozostały natomiast za-
lecenia dotyczące zasad prawidłowego odżywiania. Nadal propagowano, iż racjonal-
na dieta powinna być obfita i urozmaicona, oparta przede wszystkim na lokalnych 
produktach, niedrogich i łatwo dostępnych. Umożliwiało to ich zakup w większej 
ilości oraz wyrabianie z nich w domu nadających się do długiego przechowywania 
przetworów. Kalendarze z okresu pruskiego publikują w związku z tym liczne i ob-
szerne artykuły dotyczące wartości odżywczych lokalnych produktów, polecając ich 
włączenie do domowego menu na stałe, także w bogatszych rodzinach miejskich, 
które mogłyby sobie pozwolić na bardziej wykwintną kuchnię. Proste produkty lo-
kalne przedstawiane są jako zdrowe i pożywne, umożliwiające ich spożywanie na 
surowo, w postaci przetworzonej (np. gotowanie, smażenie, pieczenie, suszenie, 
kiszenie) i wytwarzanie z nich produktów nadających się do spożycia (np. olej, 
mąka). W kalendarzu na 1746 r.86 opublikowano np. informacje dotyczące kapusty, 
rzepaku, grochu, soczewicy, jęczmienia oraz lnu, w kalendarzu na 1759 r.87 doty-
czące białej i czerwonej kapusty, a w wydawnictwie na 1760 r.88 – innych warzyw 
kapustnych, żyta, jęczmienia, owsa, lnu, żyta ozimego. Kalendarz na 1760 r. podaje 
także właściwe terminy szczepienia i przesadzania drzew. Do końca XVIII w. tego 
rodzaju informacje znajdują się we wszystkich śląskich kalendarzach89. Kalenda-
rze z drugiej połowy XVIII w. zawierają już informacje o charakterze reklamowym. 
Prezentują np. „najbardziej odpowiednie” dla Śląska odmiany roślin strączkowych 
i kapustnych, zachęcając czytelników do ich zakupu. Znajdujemy w nich także 

85 Mogło to oznaczać, że za „właściwą” dla prawidłowego wykonania zasiewów zostanie w da-
nym roku uznana data wcześniejsza lub późniejsza o kilka dni lub tygodni od uznawanej za „prze-
ciętną” dla Śląska. Określenia „właściwej” daty mieli dokonać specjaliści, na podstawie obserwacji 
warunków pogodowych. W razie braku dostępu do opinii specjalistów rolnik powinien wyznaczyć 
taką datę samodzielnie, ale w opisanych przez kalendarz ramach czasowych. 

86 J. Neubarth (kontynuacja) 1746, Von Säen und Pflanzen, nlb. 
87 J. Neubarth (kontynuacja) 1759, Von Säen und Pflanzen, nlb.
88 J. Neubarth (kontynuacja) 1760, Von Säen und Pflanzen, nlb.
89 Np. w: J. Neubarth (kontynuacja) 1767, Vom Säen und Pflanzen, nlb.; Schreib Calender…, 

Brieg 1770, bey J.E. Tramp; Von den Fruchtabkeit der Erden und von Säen und Pflanzen, nlb.; 
Schreib Calender…, Brieg 1775, bey J.E. Tramp, Von Fruchtbarkeit der Erden und von Sen und 
Pflanzen, nlb.; Schreib Calender, Brieg 1782, bey J.E. Tramp, Von Fruchtbarkeit des Erde und vom 
Säen und Pflanzen, nlb.
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informacje o możliwości łatwego nabycia samych kalendarzy. Można je było kupić 
we wszystkich urzędach pocztowych na Śląsku, u faktora we Wrocławiu albo zamó-
wić w sprzedaży wysyłkowej z dostawą do domu. Informacje te składają na czytel-
nika odpowiedzialność za uzyskanie różnych podpowiedzi umożliwiających wzrost 
skuteczności jego praktyki życiowej i lepsze zabezpieczenie zdrowia i życia, w tym 
od głodu i od chorób. Jeżeli z tych – łatwo dostępnych – podpowiedzi nie korzysta, 
sam ponosi odpowiedzialność za wynikające z tego negatywne skutki. Będą one wy-
nikiem jego lenistwa lub ignorancji, a nie plagą lub karą Bożą.

W kalendarzach z czasów pruskich wydawanych w latach 80. XVIII w. poja-
wia się nowe ujęcie problemu walki z głodem. Pojawiają się nowe elementy, coraz 
bardziej uwzględniające socjalne (a nie wyłącznie moralne) podłoże głodu. Ludzie 
żyjący w przewlekłym niedostatku często nie mają możliwości wydobycia się z tej 
sytuacji własnymi siłami. Skutkiem tego jest głód i choroby często występujące 
w ich rodzinach. W kalendarzowej narracji pojawia się koncepcja zmiany tej sytu-
acji, z uwzględnieniem zaangażowania państwa. Przykładem jest tu kalendarz na 
1781 r.90, w którym autor przytacza argumenty na rzecz wspierania ubogich, cier-
piących z powodu głodu. „Żaden rozsądny i sprawiedliwy człowiek nie może poddać 
w wątpliwość tego, że opieka nad biednymi kierowana jest rozumem i religią91, oraz 
jest przez nie utwierdzana. Żaden członek jakiejś społeczności nie może się wyłą-
czyć z udzielania pomocy potrzebującym współobywatelom”. Pomoc ta nie powinna 
jednakże opierać się na jałmużnie, ani stałej, ani przypadkowej i polegać na udziela-
niu datków żebrakom, zarówno stale zamieszkującym na Śląsku, jak i wędrownym. 
Ludzie ci unikają bowiem stałej pracy i prowadzą próżniacze życie, utrzymując się 
z datków uzyskanych od innych oraz przestępstw (oszustw i kradzieży). Nie dbają 
też o swoje rodziny, które mimo powszechności i łatwości uzyskania jałmużny gło-
dują. Wg autora kalendarza na 1781 r. konieczna jest zmiana tej sytuacji. Autor po-
stuluje, aby w każdej miejscowości zostały stworzone organizacje, które by spraw-
nie zapewniły biednym pomoc. Powinny zostać wydane państwowe zarządzenia, 
nakładające na policję obowiązek walki z żebractwem. Organizacje charytatywne 
powinny pomagać finansowo tylko tym, którzy nie są zdolni do wykonywania pracy. 
Dopóki takich organizacji w danym mieście nie ma, koszty utrzymania biednych 
nie mogących znaleźć pracy powinny być pokryte przez władze miejskie, z oficjalnie 
zbieranej jałmużny dla biednych, którzy nie mogą znaleźć zajęcia, z którego mogliby 
się utrzymać. Osoba biedna, która chciałaby korzystać z tego rodzaju oficjalnego 
wsparcia, musi przedstawić zaświadczenie ubóstwa wydane przez policję. Unie-
możliwi to pobieranie świadczeń przez osoby zdrowe, ale uchylające się od pracy 

90 J. Neubarth (kontynuacja) 1781, Von der Armen Verpflegung, nlb. 
91 Zwróćmy uwagę na kolejność tych pojęć. Opieka nad biednymi nie jest przedstawiana w ka-

lendarzu jedynie jako powinność moralna, podbudowana chrześcijańską ideą miłosierdzia. Pierw-
szym uzasadnieniem dla tej opieki jest rozum, z którego wynika, że jest to idea racjonalna i daje się 
to uzasadnić za pomocą konkretnych argumentów. 
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w miejscu swojego stałego zamieszkania, oraz żebraków wędrownych. Aby uniknąć 
masowego głodu, ale także nadużyć związanych z wykorzystywaniem publicznych 
pieniędzy przez osoby uchylające się od pracy, żebracy powinni być przymusowo 
kierowani do nadzorowanych przez policję ośrodków opiekuńczych i tam być za-
trudniani do wykonywania prac, które zostaną im powierzone i które będą zdolni 
wykonywać. Policyjny nadzór nad ubogimi pozwoli odróżnić tych, których nie mogą 
zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb życiowych z powodu różnych złych oko-
liczności92, od tych, którzy nie chcą pracować, a utrzymują się z żebractwa. Każdy 
człowiek powinien sam starać się zarobić na swoje utrzymanie, a jeżeli ma z tym 
problemy powinny mu w tym pomóc organizacje społeczne i właściciele zakładów 
i przedsiębiorstw, dając pracę ludziom bez środków do życia, wg ich przydatności93. 
Takie zmiany, angażujące obywateli danego miasta, należy wprowadzić w życie, 
aby utrzymanie biednych nadmiernie nie obciążało państwa. Dla uzyskania środ-
ków umożliwiających skuteczną walkę z biedą i głodem należy organizować zbiorki 
kościelne, kwesty z okazji wybranych niedziel i świąt, oraz w innych „szczęśliwych 
okolicznościach”, takich jak śluby, czy chrzty. Można także organizować zbiórki 
comiesięcznych dobrowolnych datków wśród osób bogatych. Tak zebrana oficjal-
na jałmużna powinna być przeznaczana na tworzenie i utrzymanie ośrodków dla 
ubogich, a w razie potrzeby na ich powiększanie. Dwie trzecie zebranych środków 
powinno być przeznaczane na utrzymanie (wyżywienie i nocleg) biednych mieszka-
jących w tych ośrodkach, a jedna trzecia na powiększanie kapitału tych instytucji. 
Kapitał ten może być uzupełniany także przez spadki, darowizny, zapisy i pożyczki, 
a także np. przez część opłat za kształcenie dziecka w szkole, za wypisanie na per-
gaminie ważnych świadectw i dokumentów, a także część opłat za leczenie pobiera-
nych przez lekarzy. Te wszystkie środki umożliwią zapewnienie stałego finansowa-
nia pomocy dla ubogich. Autor kalendarza na 1781 r. uznał te wszystkie środki za 
konieczne, ponieważ w wielu krajach „bieda bardzo się pogłębiła, a utrzymywanie 
biednych ze zwykłej jałmużny staje się niemożliwe”94.

Kalendarz na 1787 r. pokazuje, że wymienione w 1781 r. postulaty walki z biedą 
i głodem, jako ważnymi środkami w profilaktyce chorób, już po kilku latach zostały 
zrealizowane95. Państwo pruskie przeznaczyło w 1785 r. w skali całego kraju po-
ważne sumy na cele socjalne, w tym: na budowę domów dla chłopów i remonty już 
istniejących, na zakup zboża dla chłopów, którzy z powodu nieurodzaju lub powo-
dzi odczuwają niedostatek, na zakup ziarna siewnego i na chleb dla zrujnowanych 
rolników, na odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu burz, 

92 Np. z powodu sieroctwa, kalectwa, utraty majątku, choroby lub starości. 
93 Autor podaje tu przykład wędrownych muzyków, którzy po przybyciu do miasta powinni 

zgłosić się do cechu muzyków, zgłaszając chęć wykonywania pracy. Powinna im tu zostać udzielona 
pomoc. Nie powinno się za to wspierać wędrownych muzyków, stowarzyszających się z żebrakami 
i próbujących uzyskiwać środki do życia na tych samych zasadach, co żebracy.

94 J. Neubarth (kontynucja) 1781, Von der Armen Verpflegung, nlb.
95 Neu… Schreib Calender…, Brieg 1787, bey J.E. Tramp, Historische Nachrichten, nlb.
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na zakup owiec z Hiszpanii i zwiększenie w całym kraju liczby magazynów wełny96, 
na budowę i modernizację przędzalni wełny i tkalni materiału wełnianego, a także 
pomoc dla małych zakładów wełnianych i skórzanych w większych miastach97, na 
zakładanie fabryk pończoch bawełnianych, tkalni lnu, fabryk taśm i worków ko-
nopnych, na zakładanie plantacji morwy, zakup kokonów jedwabników, utworze-
nie przędzalni jedwabiu i budowę domów dla pracowników przędzalni98, na zakup 
drewna dla ubogich mieszkańców miast, aby mogli zbudować sobie domy i na bu-
dowę domów dla robotników, na odbudowę podupadłych miast. Podobne wydatki 
państwo pruskie poniosło na Śląsku, w tym: na budowę nowych domów dla rolni-
ków, na budowę nowych magazynów zbożowych w miastach, na pokrycie w wie-
lu miejscowościach domów dachówkami (zamiast drewnem), na budowę nowych 
dróg i mostów, na wsparcie dla fabrykantów tworzących miejsca pracy dla tkaczy. 
Ze środków państwowych budowano również nowe szkoły i szpitale. Na Śląsku zo-
stały także rozdane wśród mieszkańców odszkodowania za straty doznane w wyniku 
wielkiej powodzi z 1785 r. Ogółem wydatki te wyniosły w skali kraju 2.901.156 ta-
larów. Szczegółowe przedstawienie wydatków państwa pruskiego przeznaczonych 
na walkę z głodem, co realizowano nie poprzez rozdawnictwo różnego rodzaju za-
siłków, ale przede wszystkim przez tworzenie nowych miejsc pracy i umożliwienie 
uzyskania przez mieszkańców stałego zatrudnienia, zapewniającego możliwość uzy-
skania dochodów, miało pobudzać zamożnych mieszkańców Śląska do włączenia 
się do tych działań i ustanowienia stałych dotacji przeznaczonych na lokalne cele 
społeczne, w tym na walkę z głodem. Kalendarz na 1788 r.99 przynosi potwierdzenie, 
że polityka socjalna prowadzona przez króla Prus Fryderyka II spotkała się z apro-
batą śląskiej arystokracji i szlachty, co wyraził w jej imieniu hrabia von Hochberg100. 
Mówca uznał, że Prusy są pierwszym państwem w Europie, które prowadzi tego ro-
dzaju politykę, mającą na uwadze szczęście poddanych i wzmocnienie siły państwa. 
Powinna ona stać się wzorcem do naśladowania także dla innych krajów europej-
skich, wytyczając kierunki działań dla ogólnego pożytku ludzkości.

Skuteczne opanowanie zagrożenia głodem nie jest już w kalendarzach z czasów 
pruskiego panowania na Śląsku przedstawiane jako efekt łaski Bożej101, ale jako sku-
tek dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych przez ludzi działań, dostosowanych 

96 Hodujący owce chłopi mogli sprzedawać wełnę do tych magazynów, uzyskując w ten sposób 
środki pozwalające za zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych.

97 W tych zakładach mogli uzyskać pracę biedni, co dawało im środki utrzymania.
98 Na Śląsku powstawać zaczęły od tego czasu bardzo liczne plantacje drzew morwowych. Sa-

dzono je także masowo wzdłuż dróg. W ten sposób ubodzy, hodując jedwabniki, mogli, w założeniu 
pomysłodawcy, powiększyć swoje dochody.

99 Kalendarz został wydany w następnym roku po śmierci króla Prus Fryderyka II i zawiera 
ocenę jego rządów przez przedstawicieli śląskiej arystokracji. Ponieważ ocena ta dotyczy okresu 
omawianego w niniejszym artykule, przytaczamy jej wybrane elementy, mimo że data wydania tego 
kalendarza wykracza poza 1787 r., stanowiący cezurę końcową artykułu. 

100 Neu… Schreib Calender, Brieg 1788, bey J.E. Tramp, Historische Nachrichten, nlb.
101 Przejawiającej się np. w postaci dobrej pogody, braku powodzi, suszy i in.
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do różnych warunków, także tych niekorzystnych. Wysoki poziom zbiorów wynikać 
ma nie ze szczęśliwego zrządzenia losu i szczególnie dobrych w danym roku warun-
ków klimatycznych, ale ze stosowania wysokiej jakości ziarna siewnego oraz z pra-
widłowego doboru roślin do warunków glebowych i klimatu Śląska. Pozwoli to na 
uzyskanie dobrych plonów w każdym roku, a przy szczególnie sprzyjających warun-
kach pogodowych będą to plony bardzo wysokie. To samo odnosi się do przestrze-
gania kalendarza zasiewów i innych prac rolnych. Dostosowanie się przez rolników 
do wyznaczanych w nim terminów zwiększy ich zyski ze względu na wzrost plonów. 
Skuteczną walkę z głodem zapewnia też na Śląsku gromadzenie zapasów w pu-
blicznych magazynach, których zasoby mogą być w miarę potrzeb wykorzystywane 
w trakcie klęsk żywiołowych i w latach nieurodzaju. W kalendarzu na 1763 r. autor 
stwierdza102, że korzystanie z tych zapasów ratuje mieszkańców od śmierci w czasie 
wojny i wkrótce po niej, gdy brakuje ludzi i zwierząt pociągowych do uprawy ziemi 
i zbioru plonów. W następstwie tego zawsze wystąpi głód, którego skutkiem będą 
liczne choroby i śmierć. Kalendarze propagują więc tezę, że zadaniem władzy pań-
stwowej jest organizowanie zapasów na wypadek klęsk elementarnych i udzielanie 
wsparcia ludziom przez nie poszkodowanym. Uzyskując państwową pomoc ludzie 
powinni umieć z niej skorzystać i przyjmować ją w takiej postaci, w jakiej jest im 
udzielana, wykazując się własną aktywnością103.

Warto zauważyć, że propagowane w kalendarzach śląskich z czasów pruskich 
formy walki z głodem oparte na przymusowym zatrudnieniu osób uchylających 
się od pracy, zakazie żebractwa oraz udzielaniu instytucjonalnego wsparcia tylko 
osobom chorym lub z różnych względów niezdolnym do pracy (dzieciom, osobom 
starym, okaleczonym itp.) stanowią rozwinięcie występującego wcześniej w kalen-
darzach wydawanych w czasach austriackich etosu pracy. Pomyślność życiowa nie 
powinna być bowiem osiągana za darmo, ale być skutkiem systematycznej pracy, 
poczucia obowiązku i pewnego trudu. W kalendarzu na 1763 r. jego autor pisał: 
„Niech Bóg pobłogosławi każdego rolnika, jego trud i prace, i zabezpieczy mu bo-
gate żniwa”104. To samo błogosławieństwo odnosiło się także do innych rodzajów 
pracy, której pozytywne efekty wiązały się z zaangażowaniem i kompetencjami 
pracownika, którego działania pobłogosławić miał Bóg, nie udzielając człowieko-
wi pomyślności życiowej za darmo. Koncepcje instytucjonalizacji walki z głodem 

102 J. Neubarth (kontynuacja) 1763, Vom Zu und Misswachs der ErdGewächse, nlb.
103 Neu… Schreib Calender…, Brieg 1788, bey J.E. Tramp, Erläuterung, nlb. Po wielkiej powo-

dzi z 1785 r. rząd pruski rozdał mieszkańcom Śląska duże ilości zboża z magazynów państwowych. 
Zboże to można było wykorzystać przez dłuższy czas do domowego wypieku chleba. Należało jed-
nak samemu zatroszczyć się o przemiał tego zboża na mąkę i nauczyć się wypiekania chleba. Nie 
wszystkim mieszkańcom taka forma pomocy przypadła do gustu. Różniła się bowiem od pomocy 
charytatywnej opartej na zasadzie jałmużny, w trakcie której uzyskiwano gotowy do spożycia chleb 
lub inne produkty spożywcze, nie musząc podejmować samodzielnych starań związanych z proce-
sem ich przygotowania do spożycia (poza gotowaniem potraw).

104 J. Neubarth (kontynuacja) 1763; Vom Zu – und Misswachs der ErdGewächse, nlb.
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przedstawiane w kalendarzach śląskich z czasów pruskich wykazywały zbieżność 
czasową z treściami dotyczących tej samej kwestii rozporządzeń rządowych, wyda-
wanych w Austrii. Koncepcja przedstawiana w kalendarzu na 1781 r. jest zasadniczo 
zbieżna z wydanym zaledwie dwa lata wcześniej w Austrii projektem policji lekar-
skiej Johanna Petera Franka (1779), przygotowanym na zlecenie cesarza Austrii Jó-
zefa II105 i wkrótce wprowadzonym w życie. Oba projekty wyrastają z ducha oświe-
ceniowego absolutyzmu i wyrażają nową rolę władzy państwowej wobec obywateli, 
związaną z popularnymi ówcześnie doktrynami społeczno-politycznymi: populacjo-
nizmem i kameralizmem. Pierwsza z nich łączyła wzrost siły państwa ze wzrostem 
liczby jego obywateli, natomiast druga ze wzrostem ich zamożności i zdolności do 
płacenia podatków106. W tym kontekście władze obu państw uznały walkę z głodem 
za problem priorytetowy dla stabilizacji stosunków społecznych i umocnienia siły 
państwa. Przyjęte w Austrii i Prusach rozwiązania prawne okazały się jednak nie-
wystarczające, a problem masowego głodu został w tych krajach przezwyciężony 
dopiero w 2 połowie XIX w., i to nie w pełni i nie na całym obszarze.

Kolejny obszar zagadnień związanych z odżywianiem, znajdujących odbicie 
w treści kalendarzy śląskich z lat 1741-1787, dotyczy wody pitnej, dostępu do niej 
i jej jakości. Już w kalendarzach z XVII w. zdawano sobie sprawę z zagrożeń zwią-
zanych z używaniem wody uznawanej za skażoną przez miazmaty lub przez tru-
cizny, brudnej, zabarwionej na jakiś kolor, o brzydkim zapachu (za zdrową uzna-
wano wodę przezroczystą i pozbawioną zapachu). W XVIII w. temat ten jest już 
podejmowany w kalendarzach w sposób ciągły, zwykle w tych samych miejscach 
(w kalendarium na każdy miesiąc), w postaci zaleceń indywidualnych. Czasem 
tylko pojawiają się inne informacje związane z wodą. Na przykład w kalendarzu 
na 1721 r. autor przedstawia sposoby umożliwiające odnalezienie pod ziemią no-
wych źródeł wody107, możliwej do wykorzystania zarówno do picia, jak i do celów 
higienicznych. W kalendarzach z XVIII w., zarówno z czasów austriackich, jak 
i pruskich, znajdują się zalecenia dotyczące konieczności zachowywania higieny 
osobistej: kąpieli całego ciała, mycia głowy, strzyżenia włosów, a także częstego ob-
mywania rąk i twarzy. Kalendarze nie traktują tych zaleceń jako postulatywnych, 
ale odnoszą się do już istniejącego w śląskich miastach standardu higienicznego, 
niejako przypominając o konieczności jego zachowywania w praktyce. W XVIII w. 
w wielu miastach Śląska (w tym w największym z nich Wrocławiu) woda była już 

105 Por. B. Płonka-Syroka, Johann Peter Frank i Christoph Wilhelm Hufeland jako pionierzy 
profilaktyki medycznej z XVIII i XIX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 63, 
nr 4, s. 47-70.

106 Por. B. Płonka-Syroka, Wpływ czynników społecznopolitycznych na kształtowanie się sys-
temu medycyny publicznej w Prusach i zjednoczonych Niemczech do 1914 roku, [w:] W. Korpal-
ska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud: higiena w XIX wieku: wokół przełomu bakteriologicz-
nego, Bydgoszcz 2016, s. 279-315.

107 Hancke (kontynuacja) Neuer… Hauss und Wirtschaffts Calender 1721, Vom Frühling und 
desselben Beschaffenheit, nlb.
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dostarczana do prawie wszystkich domów mieszkalnych, drewnianymi lub ołowia-
nymi rurami108. Domy położone poza murami miejskimi oraz na wsi miały muro-
wane studnie. W większości domów mieszczańskich znajdowały się pokoje kąpie-
lowe, a w wielu także toalety. Łatwa dostępność do wody w domach prywatnych 
sprzyjała utrzymywaniu w czystości kuchni i naczyń kuchennych. O konieczności 
zachowywania higieny w kuchni stale przypominano, podobnie jak o myciu rąk. 
Dla uboższych mieszkańców miast, szczególnie z pozbawionych kanalizacji domów 
na peryferiach, budowano publiczne łaźnie. Zachowywanie zasad higieny zależało 
więc głównie od woli danego człowieka i jego upodobania do czystości. Kalendarze 
propagując wśród czytelników przestrzeganie czystości nie zachęcają ich do wdro-
żenia w życie nowych, trudno dostępnych lub niezrozumiałych praktyk, ponieważ 
większość odbiorców należących do zamożniejszej warstwy społecznej już je sto-
suje. Wyjaśnienia, dlaczego należy je stosować mają charakter profilaktyczno-me-
dyczny, a nie estetyczny. Zachowywanie higieny osobistej, utrzymywanie czystości 
w kuchni itp. skutkuje tym, że mamy żyć zdrowiej i bezpieczniej, a nie piękniej, choć 
ten drugi aspekt jest także z pewnością ważny, nie jest w kalendarzach ekspono-
wany. Zalecenia higieniczne najczęściej są zamieszczane w kalendarzach w skróto-
wej formie piktogramów109. Sporadycznie uzupełniane są krótkimi wyjaśnieniami, 
np. dotyczącymi pożądanej w różnych okresach roku temperatury wody110 (zimna, 
letnia, ciepła, gorąca). Używanie płynącej z wodociągów wody do picia nie jest przez 
autorów kalendarzy z czasów pruskich popularyzowane. Woda ta nie jest bowiem 
uznawana za bezpieczną111. Powszechnie zamiast niej używano do picia słabe piwo 
lub wodę zmieszaną z winem. Sam alkohol uznawany był za służący zdrowiu i po-
żywny (np. piwo), ułatwiający trawienie potraw mięsnych (wino). Powinien być jed-
nak spożywany w postaci rozcieńczonej. Spożywanie mocnego, nierozcieńczonego 
alkoholu, często i w dużych dawkach, uznawano w kalendarzach za szkodliwe dla 
zdrowia, ponieważ mogło spowodować trwałe zaburzenia równowagi humoralnej112. 
Miało bowiem oddziaływać „rozgrzewająco” i przyspieszająco cyrkulację humorów, 

108 Nie zdawano sobie wówczas jeszcze sprawy ze szkodliwego oddziaływania ołowiu na ludzki 
organizm. 

109 Konwencja ta zachowała się w kalendarzach od początku do końca XVIII w., por. np.: 
J.A. Hoffmann 1730; Schreib Calender, Brieg 1732, bey J.E. Tramp; Schreib Calender, Brieg 1773, 
bey J.E. Tramp; Schreib Calender, Brieg 1775, bey J.E. Tramp; Schreib Calender, Brieg 1782, bey 
J.E. Tramp.

110 Nie wymieniamy konkretnych roczników, w których podawane są zalecenia dotyczące mycia 
się i kąpieli, ponieważ występują one we wszystkich. W Calendarium na każdy miesiąc znajdowały 
się piktogramy na ten temat, a obok Calendarium krótkie uwagi dotyczące kąpieli.

111 Nie bez racji. Drewniane rury nie były wolne od zanieczyszczeń bakteriologicznych, a rury 
wykonane z ołowiu po dłuższym z nich korzystaniu wywoływały objawy zatrucia. 

112 Krótkie przestrogi przed spożywaniem zbyt mocnych alkoholi występują w sposób syste-
matyczny w części kalendarzy zwanej Calendarium. Podkreśla się rozgrzewające oddziaływanie 
alkoholu, który nie powinien być nadużywany przez osoby o temperamencie sangwinicznym oraz 
w gorących miesiącach roku.
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co w przypadku niektórych pacjentów mogło prowadzić np. do ataku apopleksji. 
Czasami jednak właściwości czystego alkoholu okazywały się oczekiwane i przydat-
ne. Zalecano stosowanie go w zabiegach mających na celu przywrócenie równowagi 
humoralnej. Opis takiego zabiegu zawiera kalendarz na 1727 r.113, i był powtarzany 
także w kolejnych rocznikach. Jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia organizmu 
i usunięcia zwarzonych humorów mogących być przyczyną chorób, należy wykonać 
upust krwi i zastosować środki przeczyszczające (zioła lub lewatywę). Prawidłowe 
oczyszczanie organizmu, jeżeli jest potrzebne dla przywrócenia równowagi humo-
rów, należy zacząć rano. Jeszcze na czczo, należy wypić wódkę (Aqua vitae) rozcień-
czoną wodą, zmieszaną z anyżem i jednocześnie z destylowanym korzeniem anyżu. 
Można też wypić mocne wino (Brandwein) zmieszane z cukrem. Obie mieszanki 
należy pić powoli, w niewielkich ilościach. Dla odzyskania sił i zachowania zdrowia 
po zabiegach oczyszczających należy spożywać ciepłe posiłki z dodatkiem przypraw, 
takich jak goździki, pieprz i anyżek, oraz przyjmować osobno niewielkie ilości tych 
substancji114. Zalecenie spożycia zaraz po przebudzeniu kieliszka wódki „na popra-
wę krążenia humorów” spotykamy w wielu miejscach kalendarzach, zarówno z 1, 
jak i z 2 połowy XVIII w.115 Dotyczy to również rozpoczęcia kieliszkiem wódki tzw. 
majowej kuracji oczyszczającej po zimie116. Zastosowanie wówczas upustów krwi 
i środków przeczyszczających miało oczyścić krew z nadmiaru czarnej żółci117, po-
prawić pracę wątroby, rozcieńczyć nadmiernie zgęszczone humory, co miało umoż-
liwić poprawę ich krążenia w organizmie. Aby majowa kuracja oczyszczająca była 
bardziej skuteczna, należało ją połączyć z zażyciem kąpieli i umyciem głowy. Kąpiel 
całego ciała nie powinna być jednak wykonywana po jedzeniu albo w zbyt gorącej 
wodzie, bo człowiek może zasłabnąć. Zbliżone w swej treści wskazane wyżej zalece-
nia profilaktyczne występują w kalendarzach od początku XVII do końca XVIII w., 
co świadczy o utrzymywaniu się standardu humoralnego zarówno wśród autorów 
kalendarzy, jak i ich czytelników.

Ważną kwestią związaną z odżywianiem, którą pragniemy przybliżyć w tym 
artykule, są zasady dotyczące prawidłowego odżywiania dzieci chorych na ospę. 
Choroba ta była opisywana w kalendarzach już w XVII w. i w pierwszych czterech 

113 Hauss und Wirtschaffts Calender…, (kontynuacja) 1727, Nothiger Vorbericht, nlb. 
114 Z treści analizowanych roczników wynika, że w profilaktyce i terapii stosowano często te 

same metody. 
115 Np. w zaleceniach profilaktycznych na styczeń, luty i marzec, przedstawianych w Calenda-

rium. Zalecenia te można uznać w pewnym sensie za uzasadnione. Alkohol nie tylko poprawiał 
„krążenie humorów”, lecz także – jak dziś wiemy – podnosił niskie ciśnienie krwi, w połączeniu 
z przyprawami korzennymi i ziołami miał działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Przy spoży-
waniu zimą długo przechowywanych i nie zawsze właściwie konserwowanych potraw, profilaktycz-
ne przyjmowanie niewielkich dawek alkoholu mogło być pożyteczne.

116 Hancke (kontynuacja) Hauss und Wirtschaffts Calender… 1727, Calendarium. May, nlb.
117 Powinno to poprawić nastrój osoby poddającej się kuracji oczyszczającej. Nadmiar czarnej 

żółci uważany był bowiem za przyczynę złego nastroju (melancholii). 
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dekadach XVIII w., w okresie przynależności Śląska do Austrii118. Autor kalendarza 
na 1724 r. przedstawia np. możliwość przenoszenia się tej choroby w inny sposób, 
niż przez powietrze, tj. przez kontakt z innym chorym. Wspominał także o możliwo-
ści zaszczepienia dzieci przeciw ospie, opisując jak taki zabieg wygląda. Operator 
nacinał skórę na ramieniu zdrowego dziecka, upuszczał kilka kropel krwi i wcierał 
w rankę niewielką ilość „materii chorobowej” pobranej od innego dziecka, które 
wcześniej zapadło na ospę. Ze względu na powszechność zagrożenia ospą wspomina 
o tej chorobie (i o szczepieniach przeciwospowych) wiele innych kalendarzy z tego 
okresu, np. z 1727119 i 1732120. Szczepienia są przedstawiane jako skuteczne, ale dość 
niebezpieczne. Niektóre dzieci po wykonaniu tego zabiegu chorują, a inne nie zo-
stały dostatecznie uodpornione i w czasie wybuchu epidemii pojawiają się u nich 
objawy ospy. W kalendarzach z czasów austriackich nie ma szczególnych zaleceń 
dotyczących odżywiania dzieci chorych na ospę, poza zwyczajnymi zasadami wyni-
kającymi z koncepcji humoralnej. Ponieważ dzieci gorączkują, są „rozpalone”, nie 
należy podawać im pokarmów uznawanych wówczas za „rozgrzewające”.

Sposób przedstawiania problemu ospy i szczepień przeciwospowych zmienia 
się w czasach pruskich, czego przykładem są kalendarze na lata 1769121 i 1770122. 
W tym ostatnim opublikowano zarządzenie króla Prus Fryderyka II dotyczące tej 
choroby. Na podstawie opinii Królewskiego Nadkolegium Medycznego w Berli-
nie informowano poddanych, że ospa jest chorobą zakaźną, łatwo przenoszącą 
się między ludźmi. Należy więc dobrze poznać jej objawy i przedsięwziąć po ich 
rozpoznaniu odpowiednie kroki123. Powstaje na skutek zapalenia krwi124. Choroba 
ma różne stopnie nasilenia, a przy niewłaściwym do niej podejściu może okazać się 
śmiertelna. Zarządzenie nakazywało rodzicom zdrowych dzieci podjąć następują-
ce kroki. Gdy usłyszą, że ospa występuje w okolicy, powinni zapobiegawczo podać 
dzieciom środki przeczyszczające. Powinni też zmienić sposób ich odżywiania, ogra-
niczając ogólną ilość pokarmów, a szczególnie jedzenie tłuszczów, wędzonek, mąki 
i innych ciężkich potraw. Kolegium zalecało spożywanie wyłącznie lekkich potraw 

118 Hancke (kontynuacja) Hauss und Wirtschaffts Calender… 1724, Von des Winter Anfange 
und Zustande. Was wird denn durch das Blatter, Beltzen oder Eindropffung der Blattern verstan-
den? nlb. 

119 Hancke (kontynuacja) Hauss und Wirtschaffts Calender… 1727, Vom Krieg und Frieden, 
nlb.; Hauss und Wirtschaffts Calender…, (kontynuacja) 1727, Von Seuchen und Krankheiten, nlb.

120 J. Neubarth (kontynuacja) 1732, Von Kranheiten, nlb.
121 J. Neubarth (kontynuacja) Neu… Schreib Calender, zu Brieg, J.E. Tramp, 1769, Von Seuchen 

und Krankheiten, nlb.
122 J. Neubarth (kontynuacja) Neu… Schreib Calender, zu Brieg, J.E.Tramp, 1770, Von Seuchen 

und Krankheiten, nlb. 
123 Podano, że ospa charakteryzuje się występowaniem małych wrzodzików na skórze. Ważne 

jest, aby odróżnić ospę od łuszczycy, z którą można ją pomylić w jej początkowym stadium. 
124 Lekarze z Królewskiego Nadkolegium Medycznego w Berlinie nie byli w stanie przedstawić 

bardziej szczegółowych wyjaśnień, w jaki sposób „zapalenie krwi” przenosi się przez kontakt pomię-
dzy ludźmi.
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i przyjmowanie środków przeczyszczających125. Gdy mimo tych środków profilak-
tycznych u dziecka pojawiały się pierwsze objawy ospy, rodzice powinni odizolować 
chore dziecko od zdrowych, aby nie zarażało innych. Nie należało chorego prze-
grzewać126. Pokój chorego powinien być chłodny. Kilka razy dziennie należało go 
okadzić dymem127, a następnie wywietrzyć, chroniąc jednak dziecko przed skutkami 
przeciągu. W pokoju należało zachować czystość i chronić dziecko przed światłem 
słonecznym, aby szkodliwie nie wpłynęło na jego zapalone oczy. Chore dziecko po-
winno otrzymywać lekkie pokarmy, można mu było także podać rozcieńczone wino 
lub koniak, dla podtrzymania cyrkulacji humorów, jeżeli dziecko było bardzo osła-
bione. Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy lekarze oznajmiali, że istnieje poważne 
zagrożenie przekształcenia się ospy wietrznej (którą większość pacjentów przeżywa) 
w ospę prawdziwą, którą cechuje o wiele cięższy przebieg i znacznie wyższy stopień 
śmiertelności. Aby temu zapobiec należało stosować odpowiednie metody pielęgna-
cji i diety. Krost ospowych nie należało smarować maścią siarkową lub terpenty-
ną, gdyż „przez takie leki ospa dobrotliwa staje się jak najbardziej prawdziwą”128. 
Chorym na ospę wietrzną należało podawać wiele płynów, pobudzając wydzielanie 
potu i moczu129. Umożliwiało to usunięcie z ich organizmów zwarzonych humorów. 
Chorym zalecano także podawanie lekkiej diety130, nie przeciążającej organizmu 
i nie blokującej cyrkulacji humorów. Gdyby podane wyżej środki nie poskutkowa-
ły, rodzic lub inny członek rodziny chorego miał obowiązek powiadomienia władz 
lokalnych (Rady Ziemskiej), aby ta mogła podjąć odpowiednie kroki. Król Fryde-
ryk II zarządził, aby w przypadku wystąpienia ospy prawdziwej biednym mieszkań-
com państwa pruskiego lekarze służyli radą i pomocą za darmo i przekazywali im 
nieodpłatnie „skuteczne i niedrogie leki”. Ze względu na realia (ospa jest chorobą 

125 W celach profilaktycznych zalecano dorosłym stosować dietę, np. kubek (lub pół kubka) 
kaszki manny, sok z manny, sok z rabarbaru. Dzieciom, które mają mniej niż 1 rok, zalecano po-
dawać kaszkę owsianą, oseskom tylko mleko matki, do którego należy dodać 15-20 sztuk pigułek 
Hoffmanna (lub podobnych). Dzieciom w wieku 2-3 lat można podać 3-4 łyżki letniego naparu ze 
śliwek lub naparu z senesu.

126 Łóżko chorego powinno znajdować się daleko od pieca, nie należało także chorego okrywać 
zbyt ciepłą kołdrą.

127 Metoda ta była stosowana od wieków, jej istotą było unieszkodliwienie mających się znajdo-
wać w powietrzu chorobotwórczych miazmatów. Celem tego zabiegu miało być zapobieżenie roz-
przestrzenieniu się ospy poza pokój, w którym przebywał chory.

128 Był to pogląd zgodny z ówczesnym standardem patologii humoralnej, w którym uważano za 
możliwe przechodzenie jednych chorób w drugie. Taka interpretacja została wyeliminowana z me-
dycyny dopiero po wprowadzeniu standardu bakteriologicznego, w którym połączono poszczególne 
choroby z wywołującymi je bakteriami. Nastąpiło to jednak prawie sto lat od wydania zarządzenia 
Fryderyka II w sprawie ospy.

129 Była to na przykład zielona herbata lub napar z kwiatu bzu.
130 Jedną z lekkich potraw zalecanych w ospie wietrznej, które mogły ochronić przed jej prze-

kształceniem się w ospę prawdziwą, była zupa z owsa, jęczmienia lub ryżu, z dobrze upieczonymi 
owocami i łyżeczką octu winnego. Rozporządzenie podaje przepisy także na kilka innych lekkich 
potraw.
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o etiologii wirusowej, i zarówno w XVIII, jak i w XX w. kiedy to doprowadzono do 
całkowitego ograniczenia jej występowania na skutek powszechnych szczepień) brak 
było możliwości jej wyleczenia za pomocą „skutecznych i niedrogich leków”. Błędne 
okazało się także charakterystyczne dla tej epoki przekonanie, że ospa wietrzna może 
przekształcić się w prawdziwą. Istotne jest jednak to, że zalecenia dietetyczne otrzy-
mały status obowiązkowych elementów postępowania wobec tej choroby, a ich nie-
przestrzeganie mogło grozić odpowiedzialnością karną. Nie stosując się bowiem do 
zalecanych przez lekarzy metod opiekunowie chorego na ospę wietrzną dziecka mo-
gli być uznani za odpowiedzialnych za to, że ta stosunkowo niegroźna choroba dzieci 
przekształciła się w groźną i często śmiertelną chorobę atakującą również dorosłych.

W kalendarzach z lat 1741-1787 spotykamy także w znacznie bardziej rozbudo-
wanej niż wcześniej postaci informacje dotyczące domowych środków leczniczych. 
Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy należało do nich wiele surowców i produktów 
używanych w celach spożywczych. W stanie zdrowia miały mieć działanie profilak-
tyczne, a w trakcie choroby lecznicze. Czasami różniły się dawką, a czasem sposobem 
ich podania. Informacje o środkach spożywczych, które można było stosować w ce-
lach profilaktycznych i leczniczych, publikowane w kalendarzach z czasów pruskiego 
panowania na Śląsku, przedstawiane są w zupełnie odmienny sposób, niż w czasach 
austriackich, mimo że często dotyczą tych samych roślin, surowców i produktów, 
a poglądy dotyczące fizjologii organizmu pozostają w tym czasie takie same. Różni 
je jednak kontekst astrologiczny i jego brak. Np. w kalendarzu na 1714 r. (tj. w cza-
sów austriackich) spotykamy wykaz domowych środków leczniczych, które można 
stosować także w celach profilaktycznych131. Obok upustów krwi, baniek i środków 
przeczyszczających są to liczne środki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które 
zalecano używać w postaci herbatek, nalewek, win leczniczych, konfitur itp.132 Były 
one codziennym elementem w kuchni nawet średnio zamożnych rodzin. W kalen-
darzach na następne lata publikowano dalsze wiadomości na ten temat, np. doty-
czące mięty133. W czasach pruskich informacje o roślinach spożywczych i innych 

131 Hancke (kontynuacja) 1714, Prognosticum. HausArzneyMitteln, nlb. W standardzie pato-
logii humoralnej tego rodzaju ujęcie było całkowicie uzasadnione i racjonalne. Te same środki i me-
tody można było stosować w celu utrwalenia równowagi humorów (a więc zachowania dobrego sta-
nu zdrowia), w celu zahamowania początkowego zachwiania tej równowagi (tj. jest w początkowym 
stadium chorób), jak i w celu wyrównania silniej naruszonej równowagi humorów (tj. w rozwinię-
tym stadium chorób). Autorzy kalendarzy już w XVII w. zachęcali swoich czytelników do obserwacji 
własnego stanu zdrowia i przyjmowania leków oraz stosowania różnych metod wpływających na 
równowagę humoralną w okresie pojawiania się tzw. prodromów (tj. pierwszych zaburzeń zdrowia, 
w stanach złego samopoczucia), a nie dopiero wtedy, gdy choroba zaatakowała z całą siłą.

132 Cechą charakterystyczną tego wykazu było to, że porady utrzymane w standardzie humo-
ralnym łączono w nim z kontekstem astrologicznym. Tak obszerny poradnik leczenia domowego 
i profilaktyki ukazał się w kalendarzach śląskich do końca okresu panowania Habsburgów w tej 
prowincji tylko jeden raz. Być może dlatego, że ogólny charakter jego treści stawał się coraz bardziej 
anachroniczny. 

133 Hancke (kontynuacja) Hauss und Wirtschaffts Calendee 1727, Calendarium. Merz, nlb.
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składnikach diety przedstawiane są w całkowitym oderwaniu od kontekstu astro-
logicznego, który w kalendarzowej narracji w ogóle już nie występuje. Artykuły do-
tyczące roślin spożywczych stają się znacznie obszerniejsze, przekazywane są także 
w sposób bardziej systematyczny. Czytelnicy mogli zapoznać się z wyglądem danej 
rośliny spożywczej (obok opisu w kalendarzach zamieszczano ilustracje), dowiady-
wali się, gdzie występuje, jak i kiedy należy ją zbierać, jakie jej części nadają się do 
spożycia itp. Przedstawiano w ten sposób zarówno rośliny rzadkie i egzotyczne, ta-
kie jak żeń-szeń134 albo trufle135, jak i rodzime, takie jak np. szalej jadowity (cykuta), 
często mylony z inną rośliną (jadalną)136, albo brzoza137. Celem publikacji artykułów 
dotyczących roślin jadalnych i leczniczych było przedstawienie ich w sposób zgodny 
ze standardem ówczesnej nauki, który zamierzano popularyzować.

Podsumowanie

Analiza treści przebadanych kalendarzy śląskich z lat 1615-1787, z których wybrane 
przykłady zostały przedstawione w niniejszym artykule, pozwala sformułować kilka 
ogólnych wniosków.

1. W ciągu dwóch stuleci nie zmieniły się w sposób zasadniczy poglądy dotyczące 
fizjologii i patologii ludzkiego organizmu, które śląscy autorzy kalendarzy przed-
stawiali jako racjonalne i wiarygodne. Były one oparte na starożytnej koncepcji hu-
moralnej, którą uznawali za wiarygodną zarówno członkowie fakultetu medycznego 
Uniwersytetu Wiedeńskiego, jak i Nadkolegium Medycznego w Berlinie i Pruskiej 
Królewskiej Akademii Nauk. W XVIII w. wprowadzono do nich pewne nowe ele-
menty, ale ogólna podstawa standardu medycyny akademickiej, który kalendarze 
upowszechniały wśród czytelników była taka sama.

2. W okresie austriackiego panowania na Śląsku (1615-1741) poglądy dotyczą-
ce odżywiania i głodu występowały w kalendarzach w kontekście metafizycznym, 
astrologicznym i medycznym. Ten pierwszy był zasadniczo zgodny z wyznaniem ka-
tolickim, religią panującą w państwie Habsburgów. Przedstawiano go jednak w taki 
sposób, aby mógł zostać przyjęty także przez stanowiących większość mieszkańców 
Śląska protestantów. W praktyce wiązało się to z podkreślaniem konieczności prze-
strzegania zasad moralności chrześcijańskiej, popularyzacją etosu pracy, uznaniem 

134 J. Neubarth (kontynuacja) Neu zu… Schreib Calender, Brieg zu J.E. Tramp 1775, Vom Krieg 
und Frieden. Von den ehemals so berühmten Wurzeln Ginseng und Ninsin, nlb. 

135 J. Neubarth (kontynuacja) Neu zu… Schreib Calender, Brieg zu J.E. Tramp 1772, Vom Krieg 
und Frieden. Annerkennung über die Truffeln, nlb.

136 J. Neubarth (kontynuacja) Neu zu… Schreib Calender, Brieg zu J. E. Tramp 1773, Vom Krieg 
und Frieden. Kurze Erinnerung wegen der schädlichen und tödtlichen Würkung des Wasserschir-
lings, nlb.

137 J. Neubarth (kontynuacja) 1780, Von der vermeintlichen doppelten Reisezeit des Birken-
-Saamens, nlb. Sok z brzozy zalecano jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. 
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równowagi i umiarkowania za właściwą postawę życiową. Prawidłowe odżywianie 
także miało być zrównoważone i umiarkowane, a samo przyjmowanie pokarmów 
nie miało służyć celom hedonistycznym, ale zachowaniu zdrowia i życia. Troska 
o zapewnienie dostatecznej ilości pożywienia miała charakter indywidualny. Nale-
żała do ojca rodziny, jako dostarczyciela zasobów materialnych. Natomiast jakość 
(smak) i higiena odżywiania (zarówno pokarmów, jak i czystość kuchni) była dome-
ną jego małżonki. Głód przedstawiany był w kalendarzach z 1 połowy XVII w. jako 
kara lub plaga Boża, a w końcu tego stulecia i w pierwszych czterech dekadach XVIII 
jako skutek braku dostatecznej zapobiegliwości ludzi, ich lenistwa, ignorancji itp.

3. W latach 1615-1741 metafizyczne zakorzenienie poglądów dotyczących odży-
wiania i głodu korespondowało z ich silnym powiązaniem z kontekstem astrologicz-
nym, tworzącym w tym okresie spójne uniwersum. Z tego względu w informacjach 
i zaleceniach dotyczących odżywiania kalendarze uwzględniały ich związki z kalen-
darzem astrologicznym: znakiem Zodiaku i wzajemnym położeniem ciał niebie-
skich, traktując ich wpływ na ludzkie ciało i przebieg życia, a także na wszystkie 
elementy materialne ziemskiego świata jako ewidentny i oczywisty. Z czasem deter-
ministyczna interpretacja astrologii słabła, przekształcając się w probabilistyczną. 
Porady dotyczące prawidłowego odżywiania i zabiegów profilaktycznych w zakresie 
układu pokarmowego uległy silnemu zindywidualizowaniu, a ich kontekst astrolo-
giczny miał już znaczenie dość umowne.

4. W latach 1741-1787 w kalendarzach zanika na zasadzie odgórnych zaleceń 
pruskiej cenzury wiązanie problematyki odżywiania i głodu z kontekstem astrolo-
gicznym. Na Śląsku jest odtąd wydawana tylko jedna z dawniej publikowanych serii 
kalendarzy (Neubartha), w której już przed 1741 r. orientacja astrologiczna ich treści 
była stosunkowo słaba. Związki dietetyki z astrologią są przedstawiane w kalenda-
rzach Neubartha jako oparte na przesądach, podobnie jak cały ten system.

5. W tym samym okresie zmienia się w kalendarzach śląskich sposób argumen-
towania poglądów dotyczących odżywiania i głodu wykazujących ukierunkowanie 
metafizyczne. Człowiek jest w nich przedstawiany jako odpowiedzialny za standard 
swojego życia, zabezpieczenie przed nędzą (i głodem) jest ukazywane jako efekt jego 
zapobiegliwości i pracy. Pojawia się wyraźne potępienie lenistwa i próżniactwa, które 
są przedstawiane jako tak silne cechy natury niektórych ludzi, że trzeba im przeciwsta-
wić siłę państwa. Aby zapobiec występowaniu głodu państwo ma od lat 80. XVIII w. 
organizować system pracy przymusowej, umożliwiając osobom zdrowym, ale uchyla-
jącym się od pracy uzyskiwanie własnych dochodów. Jednocześnie ma zostać utwo-
rzony państwowy system opieki społecznej nad chorymi i ubogimi niezdolnymi do 
pracy zarobkowej, który ze środków uzyskiwanych z podatków oraz prywatnych da-
rowizn zapewni możliwość wyżywienia tych osób. Kwestia likwidacji głodu przestaje 
być w tym ujęciu indywidualnym problemem rodzin, a staje się problemem państwa, 
którego działania powinny być wspierane przez członków warstw posiadających.

6. Przez dwa stulecia nie ulegają natomiast większym zmianom publikowane w ka-
lendarzach śląskich zalecenia dotyczące prawidłowego odżywiania, pod względem 
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ich uzasadnień medycznych. Ich kontekstem jest patologia humoralna i będąca jej 
podstawą zasada równowagi. Właściwa dieta powinna być zróżnicowana, oparta na 
wielu produktach z różnych grup (mięso, mleko, warzywa, owoce, piwo, wino). Po-
winna być dostosowana do indywidualnej osoby, jej konstytucji humoralnej, wieku, 
płci, wykonywanej pracy. Regułą powinno być odżywianie umiarkowane, bez prze-
ciążania organizmu mogącego prowadzić do zakłócenia cyrkulacji humorów lub do 
wystąpienia trwałych zaburzeń cielesnych (otyłość, podagra, apopleksja itp.). Nie 
ulega też większym zmianom zakres środków spożywczych opisywanych w kalenda-
rzach, podobnie jak ich postać (przeważają potrawy gotowane nad surowymi, które 
uznawane są za mniej bezpieczne).

7. Informacje i zalecenia dotyczące odżywiania nie są w kalendarzach przedsta-
wiane w sposób neutralny, a uwaga piszących na ich temat autorów nie jest wy-
łącznie skoncentrowana na ich właściwościach smakowych, odżywczych, czy proz-
drowotnych. Rozważania na temat odżywiania i głodu są często w kalendarzach 
śląskich z XVII i XVIII w. pretekstem do pogłębionej refleksji na temat fundamen-
talnych kwestii religijnych, moralnych i praktyczno-życiowych (wina i grzech, kara 
Boża, plaga Boża, stosunek do cierpienia, możliwość zapobiegania cierpieniu, od-
powiedzialność człowieka za własną pomyślność życiową, odpowiedzialność ludzi 
bogatych i władz państwowych za możliwość przeżycia biednych ludzi itp.). Kalen-
darzy nie należy więc traktować jedynie jako zbioru przepisów kulinarnych, lub też 
świadectwa stosowania pewnych praktyk leczniczych i zapobiegawczych. Nie są to 
treści dominujące, pojawiają się w różnych miejscach jako uzupełnienie lub „do-
powiedzenie” nawiązujące do zawartych w rocznikach artykułów. Tylko całościowy 
wgląd w problematykę poruszaną na łamach tej kategorii źródeł, analiza sposobu, 
w jaki są podejmowane w kalendarzach wybrane problemy, a także analiza samych 
tych problemów, pozwoli zrozumieć ich rolę wychowawczą w kształtowaniu świa-
domości ich odbiorców138.

138 Tytuły cytowanych w artykule kalendarzy (podajemy je w skróconej formie): Calendarium 
Tychoriganicum, Oder New und Alt Almanach und SchreibKalender… durch M. Petrum Go-
thardum von Bresslaw [Brieg 1615] i [Bresslaw 1617]; New und Alter Schreib Kalender sampt Astro-
nomischer Vorsagung, Astrologischer Muthmassung und Historischer Auffmerckung… durch Ge-
orgium Gebhardum Cruciburgensem Siles. Zu Breszlaw… [Breszlaw 1640] i [Breslaw 1642]; New 
und Alter Schreib Kalender…durch Valentin Hannckens Continuatorem [Breszlaw 1634], [Breszlaw 
1643], [Breszlaw 1714], [Breszlaw 1718], [Breszlaw 1720], [Breszlaw 1721], [Breszlaw 1724], 
[Breszlaw 1725], [Breszlaw 1727], [Breszlaw 1734]; Neu=und Alter Hausz=Wirthschaffts=und 
Schreib=Calender…In welchem, nebenst anderen nützlichen Sachen, auch zugleich die Evange-
lia nach dem Römischen Missal, zu befinden sind…durch Valentini Hanckens Continuatorem… 
[Breszlaw 1692], [Breszlaw 1693]; Christophori Neubarthi BoleslaSilesii, New=und Altet Schreib 
Calender… Darin nicht nur der Lauff und fürnemste Aspecten der Planeten, und die dannenhero 
vorursachte Witterung und Erwehlung sampt anderen natürlichen und Menschlichen Zufällen 
[Breszlaw 1666]; [Breszlaw 1668], [Breszlaw 1670], [Breszlaw 1672], [Breszlaw 1681]; Johannis 
Neubarthi Chrostophori m.b. Filii, Neu=und Alter Schreib Calender… Darinen nebenst dem Lauff 
und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, Erwehlung 

Andrzej Syroka, Bożena Płonka-Syroka



99

Issues concerning nutrition and starvation and their contexts  
found in Silesian calendars of the 17th and 18th century  
(1615-1787)

Regular food intake is one of the most basic activities enabling a human to stay 
alive. Due to this fact issues connected with proper nutrition have always been the 
doctors’ area of interest and thus have been reflected in their works. Also, reasons 
of – striking from time to time – mass starvation have drawn people’s attention 
for generations. This subject has been tackled by both religious writers, moralists 
and philosophers as well as doctors and authors of social reform projects. Since the 
widespread printed book market appeared in Europe, problems mentioned here 
have been presented in releases aiming at wide group of recipients. Amongst the 
most popular of the above were calendars which, in the 17th and the 18th century, 
could be found in each relatively wealthy household. The goal of this paper is to 
show how the calendars issued in Silesia between 1615 and 1787 presented the prob-
lems of nutrition and starvation. We are going to picture the context in which these 
issues were addressed, look into the practical advice offered to the readers and also 
present how both the context and the advice changed over time. Any context change 
affected – in a significant way – the opinions and advice (included in the calendars) 
concerning the reasons of starvation as well as the means of its prevention, the rules 
of proper nutrition and also applying some preventive methods that lead to making 
better use of the nutritious qualities of the consumed foods.

Keywords: Silesian calendars, diet advice, starvation

und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen… [Breslaw 1685]; Johannis Neubarthi continu-
irter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender… Mit den KöniglichPreussischen Socie-
tät der Wissenschafften… [Breszlau 1744], [b. m. 1746]; Johannis Neubarthi continuirter Neuer, 
Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calender… Herausgegeben uter Approbation 
Der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften [b.w. 1751], [b. m. 1759], [b. m. 1760], 
[b. m. 1763], [b. m. 1767], [b. m. 1768], [b. m. 1770], [Brieg 1781], [Brieg 1787], [Brieg 1788]; Neuer 
Hirschbergischer Stadt=und Land=Calender… bey Christoph Scharfen [ Hirschberg 1730]; Neu-
er/Verbesserter/In allen Stücken übereinstimmender Schreib=Calender… Darinten die Aspecten 
der Planeten, Erweählungen, Gewitter, samt anderen zum Calender gehörigen Sachen mehr/ 
zu befinden… druckts und verlegts Gottfried Tramp [Brieg 1732]; Neu zu jedermanns Gebrauch 
eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=Calender… worinnen der Planeten, 
Aspecten, Auf=und Untergang, Erwehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und an-
dere Calender=Sachen befindlich… gedruckt bey Johann Ernst Tramp [Brieg 1770], [Brieg 1772], 
[Brieg 1773] [Brieg 1775], [Brieg 1780] i [Brieg 1782]; New und Alter Schreib-Calender… Darinnen 
die Gestalt deß gestirnten Himmels, sampt dem Lauff, Schein und Aspecten der Planeten und die 
daher verursachte Witterung und Erwehlung… von Elia Wagnero [Breszlaw 1662]. 
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Miłość na widelcu.  
Kuchnia w rodzinach ziemiańskich Królestwa Polskiego 

na przełomie XIX i XX w.

Współczesne badania historyków wszystkich epok coraz częściej dotykają obszaru 
food studies, a jedzenie nierzadko czytane jest jako tekst kultury1. Oprócz oczywistej 
funkcji biologicznej spełnia również szereg innych: stanowi o przynależności kul-
turowej, jest środkiem komunikacji. Pożywienie wyposażone w symbolikę stało się 
ważnym punktem budowania tożsamości narodowej czy społecznej2.

Historia i źródła wobec kulinariów

W polskiej kulturze kulinarnej trwałe znaki pozostawiły szlachecko-ziemiańskie 
elity, które w zmiennej przestrzeni czasów i miejsc współtworzyły kuchnię polską, 
ze szczególną jej rolą odgrywaną w XIX w. W warunkach panowania obcych im-
periów wyraźnie rysowały się regionalne różnice, ale też przenikanie kultur z ich 
odbiciem w jedzeniowych obyczajach. Procesy te zbiegały się w czasie z wyrasta-
niem ziemiaństwa na odrębną grupę społeczną, której wierzchołek tworzyły rodziny 
arystokratyczne. Wewnętrzne rozwarstwienie środowisk ziemiańskich spowodo-
wane czynnikami gospodarczymi i politycznymi skutkowało różnymi standardami 

1 Food studies, popularne w Europie zachodniej gromadzą badaczy z różnych dziedzin. Mię-
dzynarodowe badania i konteksty pozwalają na rozpoznanie granic i współzależności kultur nieroz-
dzielnych z kulinariami. W Polsce promowaniem sztuki gastronomicznej postrzeganej jako część 
dziedzictwa narodowego zajmuje się m.in. Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w Toruniu. Przegląd 
historii badań food studies por.: D. Kaczanowicz, Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki, 
Warszawa 2018, s. 29–56. Uwagi na temat jedzenia jako tekstu kultury zob.: B. Skowronek, Jedze-
nie jako tekst kultury: zarys problemu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 
Historicolitteraria” 2012, nr 12, s. 281–289. 

2 C. Fischler, Food, self and identity, „Social Sience Information” 1988, nr 27, s. 275–292. 
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życia rodzin, a obecnie powoduje kontrowersje wokół definicji ziemiaństwa3. Wśród 
przyjmowanych kryteriów równie ważne jak posiadanie ziemi i majątku były men-
talność i kultura. Wyrażane także stołem i kuchnią poszerzyć mogą definicyjne ramy 
ziemiaństwa.

Fundamentem tej warstwy była rodzina, uznawana też w tym środowisku za 
podstawę narodowej i społecznej tożsamości. Kształtowana na gruncie szlacheckiej 
tradycji opatrywana była znakiem i statusem elity4. Na przełomie XIX i XX w. status 
ten okazywał się coraz trudniejszy do utrzymania wobec procesów demokratyzacji 
oraz kulturowej ofensywy elit inteligenckich. Po części wyrosłe w szlachecko-zie-
miańskich rodzinach mogły pozostawać w nich zakorzenione lub korzenie te podci-
nać. Zmienne wzajemne wektory komunikacji społecznej i kulturowej trafiały także 
do świata kulinariów i jedzenia.

Idealizacja i krytyka szlacheckiej tradycji (życie ponad stan, ucztowanie, obżar-
stwo) krzyżowały się z trendami zbliżania do kuchni europejskiej oraz kuchni inteli-
gencji i mieszczaństwa. Dotyczyło to ogółu rodzin ziemiańskich, z wyraźnym jednak 
zróżnicowaniem terytorialnym wyznaczanym granicami zaborów. Własną specyfikę 
kulinarnego regionu prezentowały także – interesujące mnie – środowiska ziemiań-
skie Królestwa Polskiego. Za symbol tej specyfiki uznać można postać i twórczość 
Lucyny Ćwierczakiewiczowej5. Z urodzenia i biografii warszawianka. W pierwszym 
małżeństwie żona ziemianina, w drugim inżyniera, w swoich przepisach kuchar-
skich i prowadzenia gospodarstwa kuchnię staropolską łączyła z europejską. In-
tegrowała też szlachecko-ziemiański i mieszczański model pani domu, kucharki 
aktywnej, profesjonalnej, świadomej swojego prestiżu w rodzinie6. Publikacje kuli-
narne Ćwierczakiewiczowej wydawane w Warszawie wyrastały na gruncie przeobra-

3 Rozważania na ten temat zob.: T. Epsztein, Wokół definicji ziemiaństwa, [w:] T. Epsztein, 
S. Górzyński, A. Karpiński (red.), O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane Profesor Jani-
nie Leskiewiczowej z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, Warszawa 2007, s. 55–68. 

4 Por. E.M. Kostrzewska, Rodzina ziemiańska, [w:] P. Guzowski, C. Kuklo (red.), Rodzina 
i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy 
XX wieku, Białystok 2019, s. 265–314. 

5 Skandalistka na miarę drugiej połowy XIX w. Wychowana w ewangelickim duchu pra-
cy i sukcesu, największą popularność zdobyła jako autorka książki kucharskiej 365 obiadów za 
5 zł., która od 1860 r. osiągnęła rekordowy nakład ponad 130 tys. egzemplarzy. T. Stegner, Lucyna 
Ćwierczakiewiczowa – kobieta od spraw praktycznych, [w:] idem, Ewangelicy ziem polskich XIX 
wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008, s. 119–133. Por. też: B. Płonka-Syroka, Kuchnia 
mieszczańska na ziemiach polskich w XIX w., [w:] B. Płonka-Syroka, H. Grajeta, A. Syroka (red.), 
Historia diety i kultury odżywiania, t. 1, Wrocław 2018, s. 87–110. 

6 E. Ihnatowicz, Lucyna Ćwierczakiewiczowa – kucharka i dama, [w:] A. Żarnowska, 
A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, t. 5, Warszawa 1997, s. 160–
161. Jednocześnie można zauważyć, że część kobiecych środowisk ziemiańskich dość chłodno przy-
jęła kulinarne propozycje Ćwierczakiewiczowej. Być może o dystansie do pomysłów „pierwszej” 
kucharki Warszawy świadczy fakt, że praca: Podarunek ślubny: kurs gospodarstwa miejskiego 
i wiejskiego dla kobiet przez Lucynę Ćwierczakiewiczową autorkę 365 obiadów, Warszawa 1885, 
nie doczekała się tylu wznowień, co inne publikacje jej autorstwa. 
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żeń społeczeństwa Królestwa z dekompozycją ziemiaństwa. Jego uboższa (chociaż 
nie zawsze) część wtapiać się miała w środowiska miejskie, bardziej zamożni mieli 
zatrzymywać swoją kulturę7. W odczuciu wielu ziemian była ona spoiwem ponadza-
borowej tożsamości. Dodać trzeba, że także w kulinarnym nurcie – książki „kuchar-
ki i damy” z Warszawy sprzedawane były w księgarniach wszystkich dzielnic.

Jedzenie mogło i było symptomem, znakiem wspólnotowości, więzi rodzinnych, 
sytuacją poufności a czasem też intymności. Dla potwierdzenia takiego postrzegania 
kulinariów przydatne są pamiętniki i wspomnienia, ale często spisywane z perspek-
tywy czasu nie są wolne od idealizacji czy tworzenia legend kuchni ziemiańskiej. 
Z kolei dzienniki, wolne od tego balastu, nie zawierają zbyt wielu istotnych wia-
domości przydatnych w jej badaniu. Trudno też rozpoznawać temat jedzenia bez 
korzystania z poradników kulinarnych czy książek kucharskich. W tych pierwszych 
czasem pojawiał się znany z ego dokumentów kwiecisty styl i emocje, zbliżając je 
do twórczości literackiej. Nie wolna od wzruszeń i egzaltacji była w swoich porad-
nikowych kreacjach L. Ćwierczakiewiczowa, zamieszczająca np. aforyzmy kulinar-
ne. W książkach kucharskich na ogół jednak dominował język konkretu o składni-
kach i sposobach przygotowania potraw. Poetyka słów występowała w europejskich 
i rodzimych nazwach kulinariów wprowadzanych do książek kucharskich. Jed-
nak korzystanie z nich w odniesieniu do historii ziemiańskiego jedzenia wymaga 
ostrożności związanej z kwestią recepcji i upowszechniania8. Ciekawym materia-
łem źródłowym pozostaje prasa, szczególnie kobieca i kierowana do ziemianek. 
W niej zamieszczano propozycję codziennych jadłospisów oraz porady kulinarne 
często dyskutowane w gronie czytelniczek z wiejskich rezydencji. Obrazy ich środo-
wiska kształtowała także literatura z optyką kultury kulinarnej i zasobem symbo-
li. Przekazy zawarte w źródłach pozwalają na odczytanie nie tylko społeczno-oby-
czajowej specyfiki ziemiańskiego pożywienia w czasach fin de siecle’u, lecz także 
charakterystycznych dla kultury tej epoki fascynacji intymnością przeżyć, miłością 
i seksualnością9. Znajdowały one odbicie na stołach i w potrawach z ich symboliką 
afrodyzjakalną.

7 J. Jedlicki, Błędne koło 1832–1864. Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., t. 2, Warszawa 
2008, s. 289–290. 

8 Na problem metodyki oraz źródeł w badaniach kuchni ziemiańskiej zwraca uwagę Witold 
Molik. Por.: W. Molik, Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX 
wieku. Kultura materialna, Poznań 1999, s. 246–247; idem, Zmiany modelu konsumpcji wielko-
polskiego ziemiaństwa w XIX i na początku XX wieku, [w:] T. Stegner (red.), W kuchni i za stołem. 
Dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów, Gdańsk 2003, s. 127–128. Por. też: E. Kowecka, 
W salonie i kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., War-
szawa 2016. 

9 W archiwach podworskich odnajdziemy natomiast dokumenty dotyczące ziemiańskiej kuch-
ni, którą możemy poznać przez pryzmat kultury materialnej, jednak aby odczytać jedzenie jako 
tekst kultury niezbędne wydaje się wykorzystanie właśnie innych materiałów źródłowych. 
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Kulinaria a prestiż

W panujących na przełomie XIX i XX w. w kulturze prądach młodopolskich i mo-
dernistycznych, skłonnych do artyzmu i metafor, prozaiczne jedzenie według 
francuskiego przysłowia zyskiwało rangę „pochodni miłości zapalanej w kuchni”, 
a zawierane bez tego uczucia małżeństwa były jak „potrawa z kaczek bez kaczek”, 
czy masło zastępowane erzatzem margaryny10. Autor tych słów, Wiktor Gomulic-
ki, popularny wówczas powieściopisarz i publicysta prasy kobiecej, kulinarne po-
równania – w matrymonialnym poradniku kierowanym do narzeczonych z domów 
ziemiańskich i mieszczańskich – uzasadniał rozwojem kucharstwa z cywilizacyjną 
etykietą gotowych produktów, konserwantów, surogatów. Wprowadzane do kuchni 
były równie niebezpieczne jak małżeńskie transakcje bez uczucia. Tylko zdrowa, na-
turalna żywność i miłość nadawały smak jedzeniu i życiu.

Fuzja kulinariów i emocji odsłaniała obyczajowe oraz społeczne tło epoki, w któ-
rej przenikały się tradycyjne i nowe wizje rodziny i roli kobiety oraz kluczowe py-
tanie o zakres emancypacji. Wpisane w ideowe spory swoich czasów w praktyce 
ziemiańskiej codzienności starano się sprowadzić do kompromisu. Pani domu po-
winna wiedzieć, czego ma wymagać od służby i umieć to zademonstrować w kuchni 
wiedzą o racjonalnym żywieniu rodziny i domowników. Tym samym zachowując 
rolę żony, matki, gospodyni, wzmacniać swoją rangę w domu i społeczeństwie, a to 
mogło oznaczać przewartościowywanie dróg emancypacji. Ziemianki nie były wolne 
od zasad hierarchii i podporządkowania utrwalonych kulturą, a jednocześnie wno-
siły do niej prestiż producentek żywności z kobiecych gospodarstw, przeznaczanej 
na własne i – ze społecznym markerem luksusu – również miejskie stoły. Tak więc: 
za pomocą jedzenia mogły komunikować się z kobietami z miejskich środowisk. Po-
rozumienie to w żadnym razie nie znosiło w rodzinie ziemiańskiej reprezentacyj-
nej funkcji jedzenia, przez które podtrzymywany był prestiż warstwy i kulinariów. 
Kuchnia zatem pozostawała emanacją stylu życia. Charakterystyczna była dla niego 
rola deserów – synonimu pozycji elity. Zakotwiczone w tradycji, najczęściej zamy-
kały obiady, ale mogły też stanowić finisz kolacji czy główny, słodki akcent podwie-
czorków. Desery obecne w codziennej i odświętnej kuchni ziemiańskiej stanowią 
też ciekawe, chociaż nieco zaniedbane pole badań kultury kulinarnej ziemiaństwa.

Wraz ze wzrostem popularności miejskich cukierni na ziemiańskich stołach co-
raz częściej gościły zamawiane w nich słodkości. Trend ten wiązał się ze zmianą 
stylu życia ziemiaństwa, częstymi wyjazdami do miast, które stawały się centra-
mi kultury, miejscem spotkań elit, przenikaniem do ziemiańskich rodzin nowych 
wzorców konsumpcji. Postępowały też zmiany w sposobie prowadzenia wiejskich 
domów. Jednocześnie z rozwojem techniki i usług, także w mniejszych miastach, 
gospodarstwa oparte na produkcji żywności w majątkach otwierały się na wyro-
by rzemieślnicze. W Warszawie słynne były cukiernicze arcydzieła i torty Lourse’a. 

10 W. Gomulicki, Do Niej i do Niego. Pogadanki na temat małżeństwa, Warszawa 1896, s. 18. 
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W Ostrołęce okoliczni ziemianie, podobnie jak praktykowano to w rodzinie Pajew-
skich z majątku Łazek, wielkanocny „tort pięknie przybrany” mogli kupować u miej-
scowego cukiernika11.

Mimo pęknięć w kulinarnych obyczajach, jeszcze w 1908 r. zamożna ziemian-
ka Maria Kleniewska z Lubelszczyzny w opracowanym wspólnie z sąsiadkami po-
radniku kierowanym do służących oraz ich ziemiańskich pracodawczyń, desero-
we talerzyki i widelce uważała za probierz kultury12. Podkreślała konieczność ich 
obecności na stole przy każdym posiłku, przy czym to właśnie ułożenie widelca 
świadczyć miało o poziomie domu i rodziny. Z wymierzoną 70-centymetrową od-
ległością między nakryciami w codziennych, a także uroczystych posiłkach, widelce 
wymieniane w kolekcji sztućców były symbolem indywidualizmu oraz szlacheckiej 
kultury kulinarnej13. Staranność i drobiazgowość z jaką przygotowano poradnik 
wskazują na dużą wagę, jaką panie domu powinny przywiązywać do aranżacji stołu. 
Odpowiednio przygotowany i nakryty stawał się miejscem spotkań, dawał poczucie 
wspólnoty, stwarzał szanse na budowanie dobrych relacji rodzinnych. To również 
na stole serwowano dania a przy stole zaspakajano głód, a czasem rozbudzano ape-
tyt na emocje.

Według instrukcji lubelskich ziemianek w dworach i płacach Królestwa Pol-
skiego, przy tolerancji dla rodzinnych zwyczajów, obowiązywały uniwersalne re-
guły estetyzacji posiłków. Stół nakrywał obrus/serweta z precyzyjną, umieszczaną 
pośrodku, linią załamania. Podczas śniadania miejsce centralne zajmował kosz 
z owocami. Obok, na linii półkola, grupowano talerze ze świeżym, ciemnym i pszen-
nym pieczywem, masło, karafkę z wodą, ciasto, czarkę z miodem, ser, cukiernicę, 
solniczki. Drugą część półkola tworzyły półmiski z rybą, kawa, mleko, czekolada, 
herbata, jajka. W takiej też kolejności potrawy podawano na stół. Jego zewnętrzne 
krawędzie zapełniały nakrycia odpowiednie do spożywanych potraw. Zastawa stołu 
niewiele zmieniała się w czasie serwowania kolejnych, codziennych posiłków. Pod-
czas obiadu uzupełniały ją głębokie talerze do zup, łyżka i dwa deserowe sztućce. 
Menu wzbogacało wino i uzupełniające zastawę kieliszki. Najskromniejszym posił-
kiem, poprzedzonym słodkim podwieczorkiem, była kolacja. Na stole znajdowało 
się wówczas pieczone mięso, podawany na zimno drób z kompotem lub sałatą. Rolę 
deseru przejmowało masło, sezonowe owoce, w porze letniej – lody14.

11 J. Guttakowska, Wspomnienia, Ostrołęka 1990, s. 13. 
12 Poradnik dla pracownic domowych i pokojówek ułożony przez Kluczkowickie Koło Ziemia-

nek, wydała Janowa Kleniewska, Warszawa 1908. 
13 Z mniejszym zainteresowaniem traktowano noże. Utożsamiane z bronią kolidowały z ideą 

jedzenia, które miało budować poczucie wspólnoty. M. Kula, Trzeba jeść. Wykłady z socjologii hi-
storycznej, Warszawa 2015, s. 57. O kolekcjach sztućców zob.: K. Bockenheim, Przy polskim stole, 
Wrocław 1998, s. 120. 

14 Poradnik dla pracownic domowych…, s. 32–38. 
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Kwiaty i owoce – kulinaria i estetyka stołu

Nieodzownym elementem estetyki stołu, z pogranicza jedzenia i sztuki, były kwia-
ty15. Pojedynczy bukiet towarzyszył posiłkom codziennym, uroczysty charakter przy-
jęć podkreślały drobne wiązanki układane przy nakryciach. Estetyczne upodobania 
w rodzinach ziemiańskich związane były z wiejskimi siedzibami i ogrodami. Wybór 
roślin oraz kwiatów, zdobiących wnętrza domów i stołów stanowił pochodną moż-
liwości oraz gustu właścicieli przy dużym zaangażowaniu pań domu. Jak wynika ze 
źródeł, szereg ziemianek łączyło zainteresowania ogrodniczek z kulinariami. Nie-
kiedy symbioza ta stanowić mogła pole eksperymentów, rodzaj lekarstwa na nie-
spełnione marzenia o małżeńskiej miłości. Uprawianie ogrodów i kwiatów mogło 
być terapią w depresji i pierwszym krokiem na drodze zdobywania umiejętności 
pani domu. Takiej metamorfozy doświadczyła matka Zofii Malanowskiej, Kazimiera 
Świeżyńska (ur. 1886). W intymnej opowieści zwierzała się córce, że jako młoda mę-
żatka w Wilczycach, kieleckim majątku męża, do kuchni nie wchodziła. Kulinarne 
decyzje i wybory pozostawiała kucharzowi16. Małżeńskie kryzysy, po latach prób, 
nauczyła się rozwiązywać pracą w ogrodzie i uprawą warzyw przeznaczonych na 
rodzinny stół oraz na sprzedaż. Głód miłości zaspokajało macierzyństwo, wyciszenie 
emocji zapewniał kontakt z przyrodą.

Bogactwo świata roślinnego wpisane w specyfikę wiejskiej codzienności zie-
miaństwa miało swoje przełożenie w jadłospisach, smakach i wrażeniach estetycz-
nych. Jednym z najbardziej intrygujących, ekskluzywnych przysmaków były desery, 
przyrządzane ze znawstwem, intuicją i wyobraźnią kulinarną, z płatków i pąków 
kwiatów. Prym wśród nich, obok róż, wiodły fiołki z całym zestawem symboliki oraz 
znaczeń. Na ogół powracały w smakach dzieciństwa, nostalgicznych wspomnie-
niach o rodzinnych domach i krajobrazach. Pojawiały się też w takiej konwencji 
„Na świecie była wiosna, pełna fiołków i słowików, dużo jeździliśmy do lasu (…)”, 
który prawie dotykał ogrodów podczęstochowskiego majątku Złoty Potok, admini-
strowanego przez ojca pamiętnikarki – Jadwigi z Morawskich Umiastowskiej17. Po-
dobne wędrówki do lasów i dworskich parków, tropem pierwszych fiołków, stawały 
się udziałem wielu ziemiańskich dzieci i młodzieży uczestniczących w rodzinnych 
wyprawach i spacerach. Delikatne kwiaty o silnym, słodkim zapachu były symbo-
lem odrodzenia, budzącej się przyrody, nowego życia i wiosny. Z takim też znakiem 
pojawiały się na wielkanocnych stołach. Zbierały je w parku wilanowskiej rezyden-
cji młode hrabianki Branickie18. Robiły z nich bukieciki, które topione w salaterce 
miały doczekać świeconego i służyć ozdobie stołu. Niezależnie od miejsca zajmowa-

15 ZL, Dobór barw i kształtów kwiatów w bukietach, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 14, s. 108. 
16 Z. Malanowska, Wilczyckie wspomnienia, Warszawa 2009, s. 60. 
17 J. Umiastowska z Morawskich, Z Raczyńskimi w tle. Wspomnienia minionego świata, Po-

znań 1997, s. 55. 
18 A. Branicka-Wolska, Listy nie wysłane, Waszawa 1993, s. 96. 
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nego w wewnętrznej hierarchii środowiska ziemiańskiego czy różnic stołu, a w koń-
cu różnic międzyzaborowych, funkcjonowała pewna grupa uniwersaliów, w której 
znajdowały się również fiołki. Do dziś obraz ziemiańskiej rodziny u progu wiosny, 
w kulturze popularnej i potocznej świadomości przetrwał w scenie z ekranizowanej 
książki Marii Dąbrowskiej Noce i dnie19. Kiedy Bogumił Niechcic w towarzystwie 
dzieci przynosi żonie ukryte w dłoniach, znalezione w ogrodzie pierwsze fiołki to 
urastają one do rangi symbolu, przywiązania, wzruszeń, rodzinnych uczuć i więzi. 
Powiązana nimi rodzina zasiada do podwieczorku. Fiołki znalazły miejsce w szklan-
ce z wodą, na stole nakrytym serwetą stanął cukier, masło i pieczywo, inne potrawy 
i gorąca kawa oczekiwały w kuchni na podanie20. Jedzenie stawało się wyrazem co-
dziennej troski, a drobne kwiaty jej wyznacznikiem.

Wspominana już społeczna transmisja jedzenia i smaku przekraczała kulturowe 
oraz polityczne granice zaborów. Nie mogła też pomijać wyodrębnianych w książ-
kach kucharskich, słodkich przetworów i deserów. Jadwiga Umiastowska w pamięci 
smaków zachowała przesyłane przez brata matki wschodnie słodycze, wśród któ-
rych największą sensację budziły „sławne rosyjskie bałabuchy (suche owoce w cu-
krze)”. Wszystko, co zawarte było w przysyłanych pudłach „w zimie uświetniało już 
i tak sute nasze podwieczorki”21. Będące ich atrakcją bałabuchy skrywały pod swoją 
nazwą owoce różnych gatunków i wielkości: części melonów, pigwy, gruszek, more-
li, ale też drobnych jagód berberysu, derenia, żurawiny22. Obok samowarów stały się 
symbolem wpływów kuchni rosyjskiej w Królestwie Polskim, w tym na ziemiańskie 
kulinaria, w których wyraźne też były naleciałości orientalne.

Orientalny smak przygotowywanych w kresowym dworze dziadków fiołków 
z łodyżkami smażonych w cukrze był też „cudem i rarytasem” dla Heleny Kutyłow-
skiej23. W większości jednak ziemiańskich domów Kongresówki słodycze były dzie-
ciom dozowane oszczędnie. Jak każdy owoc zakazany rozpalały wyobraźnię, budziły 
zmysły i pragnienia. Helena Duninówna (ur. 1888), przyszła żona ziemianina, wy-
chowana w warszawskiej rodzinie inteligenckiej, podpatrując przez dziurkę od klu-
cza w drzwiach salonu rodziców świat zarezerwowany dla dorosłych, tak z perspek-
tywy wspomnień widziała przedmiot swoich pożądań: „Patery ze słodyczami stoją 
na kredensie. Deser – jakiś krem hiszpański czy lody, oczywiście rzecz obowiązko-
wa, zwykła, ale tam, na paterach to, co jest największą rzadkością i najostatniejszą 
modą jednocześnie, oczekiwane, wymarzone, (…) i dlatego zapewne tak mocno i we 

19 W 2015 r. w rankingu widzów ekranizację Nocy i dni w reżyserii Jerzego Antczaka uznano 
za film czterdziestolecia. To symptomatyczne docenienie artystycznej kreacji ziemiańskiej sagi ro-
dzinnej odzwierciedla przejmowane w polskiej kulturze fragmenty szlachecko-ziemiańskiej tradycji 
z wciąż dyskutowaną kwestią stopnia mityzacji. 

20 M. Dąbrowska, Noce i dnie, t. 2, Warszawa 1963, s. 37–38. 
21 J. Umiastowska z Morawskich, Z Raczyńskimi w tle…, s. 28–29. 
22 Smak kijowskich bałabuchów oferowanych w sklepach warszawskich poznała i zapamiętała 

Jadwiga Weydel-Dmochowska. Eadem, Jeszcze o dawnej Warszawie, Warszawa 1960, s. 265. 
23 H. (Leta) Kutyłowska, Wspomnienia z Podola 1898–1919, Warszawa 2003, s. 15. 
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wzrokowej, i w smakowej pamięci zachowane, od lat już dzisiaj nie znane smakoły-
ki! Mój dziecięcy, pożądliwy języczek aż drży do tych cudów (…): fiołków, prawdzi-
wych fiołków w białej powłoce cukrowego kryształu (…) i tych najcudowniejszych 
– płatków róży w zastygłej, przejrzystej galaretce z wina…”24.

Apetyt kontrolowany, czyli o zdrowiu, zmysłach,  
symbolach w kuchni i na stole

W szeregu ziemiańskich dworów od podobnych podniet starano się uchronić dziew-
częta, nie tylko ze względów zdrowotnych – słodycze pozostają w kolizji z dobrym 
apetytem – ale też obyczajowych. W opinii wielu matek uleganie zachciankom nie 
stanowiło pomyślnej wróżby na przyszłość, a pieszczoty, uściski i pocałunki będące 
wyrazem macierzyńskiej miłości należało odmierzać równie ostrożnie, jak słodycze. 
W ziemiańskich wspomnieniach czasów dzieciństwa częściej aniżeli deserowych 
rarytasów pozostawał smak podawanego na śniadanie świeżego chleba z masłem, 
nabiału, plastra szynki, mleka z miodem. W palecie smaków nierzadko też utrwali-
ły się: zalewajki ze skwarkami, porcje grochu z kapustą, grubo gniecionych klusek 
– przysmaków podkradanych czy przenoszonych z tzw. drugiego stołu, przezna-
czonego dla służby25. Wiele w tym względzie zależało od codziennych przyzwy-
czajeń rodzin, domów oraz zasad obowiązujących w spolaryzowanym środowisku 
ziemiańskim.

Dziecięce fascynacje smakiem słodyczy zmieniały się w okresie dorastania. Hor-
monalna burza poprzedzała start na matrymonialne rynki. W publicznych dyskur-
sach prowadzonych z udziałem środowisk ziemiańskich pojawiały się słowa klucze: 
zdrowe odżywianie, higiena, czystość, moralność26. Stanowiły one rodzaj kamufla-
żu skrywającego charakterystyczny dla adolescentów okres niepokojów. Na straży 
zmysłów stanąć teraz miały nie tyle ograniczenia deserowych apetytów, co sport, 
edukacja, wychowanie i religia, z przygotowaniem kobiet do odgrywania ról rodzin-
nych z kulturowym znakiem miłości czystej, troskliwej i ofiarnej. Z takim wzorcem 
młode ziemianki i ziemianie szli na spotkanie dorosłego świata mężczyzn i kobiet, 
w którym mieli dzielić miejsca w życiu i przy stole. Przed podjęciem tych obowiąz-
ków tradycja i kultura oferowała im romantyczną koncepcję związku dusz, wcho-
dzącą w fazę schyłkową w okresie modernizmu. Wówczas też ziemiańskie dziew-

24 Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych. Wyboru pamiętników XVIII–XIX w. 
dokonały D. Stępniewska i B. Walczyna, Warszawa 1974, s. 352–353. 

25 M. Stępkowska-Szwed, Maniusia, Marynia. Maria. Saga rodzinna, Warszawa 1995, s. 70; 
Z. Malanowska, Wilczyckie wspomnienia…, s. 76. Pamiętnikarki (rocznik 1915) relacjonowały rów-
nież doznania kulinarne swojego starszego rodzeństwa.

26 E.M. Kostrzewska, Между личным пространством и явностью жизни. Дворянки 
в Польском Королестве на переломе XIX и XX веков, [w:] J. Kita (red.), „Studia z Historii Spo-
łeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 16, Łódź 2016, s. 75–88. 

Ewelina Maria Kostrzewska



109

czyny wprowadzane były do kręgu uczuć, kwiatów i kuchni, gdzie na plan pierwszy 
wysuwali się mężczyźni.

Stawali się obiektem marzeń wyzwalających emocje równie silne, jak dziecięce 
pragnienia słodyczy, owocu zarazem zakazanego i pożądanego. W świecie konwe-
nansów, etykiety i nadzoru ziemiańskie córki dążyły do smakowania zmysłowych 
pokus, wpisanych na listę obyczajowego tabu. Ich substytutem i kodem stawał się 
język miłości, słodyczy i kwiatów. Odczytywany zgodnie z kulturowym treningiem 
środowiska i rodzin służył wyrażaniu emocji. Często były pierwszym, inicjowanym 
przez mężczyzn, sygnałem intymnego zainteresowania wybranką. Wręczanie jej 
pachnących fiołkami czekoladek, oznaczało wybór i uczucie. Zmysłowej przyjem-
ności zjadania i smaku często towarzyszyła salonowa, symboliczna mowa kwiatów. 
Dla jej zrozumienia należało korzystać z tego samego klucza, stąd w 1878 r. redakcja 
tygodnika „Bluszcz” przypomniała czytelniczkom słownik oraz szlachecką tradycję 
szyfru kwiatów27. W jego interpretacji fiołki informowały o intymności i tajemnicy 
miłości; niezapominajki dopominały się pamięci. Róże dekonspirowały miłość, od-
słaniały jej odcienie z największym żarem uczuć wyrażanym przez kolory: czerwony 
i biały.

Symbioza kwiatów i słodyczy przewija się w wielu ziemiańskich wspomnieniach 
okresu narzeczeństwa. Maria Kleniewska (ur. 1863) u schyłku życia pamiętała, że 
przyszły mąż „codziennie świeżymi kwiatami ubierał mi mieszkanie”28. Teresa z Fu-
dakowskich Rostworowska (ur. 1876) z pamięcią kresowych i lubelskich dworów, 
gdzie kolejno mieszkała pozostawiła refleksję: „jako narzeczona, obsypywana by-
łam kwiatami i słodyczami”29. Kazimierz Zabłocki (ur. 1875) w dzienniku pisanym 
w dworze pod Kaliszem w 1898 r. notując wizyty miejskiego narzeczonego u zaprzy-
jaźnionej dawnej ziemiańskiej sąsiadki, rzeczowo stwierdzał „przywiózł Feli cukrów 
masse”30.

Mężczyźni nie wyłamujący się z ziemiańskiej etykiety obsypywania wybranki 
serca słodyczami i bukietami wchodzili do towarzyskiej gry języka i symboliki kwia-
tów. Publikacja „Bluszczu”, czy późniejsze na ten temat książki i poradniki31 zdają 
się dowodzić zarówno aktualności, jak i znajomości (umiejętności) prowadzenia 
szyfrowanych rozmów intymnych, z obecnością w bukietach cieplarnianych fioł-
ków. Mówiły one adresatkom nie tylko o niewinności i subtelności uczuć, lecz także 
o namiętności, wierności, poświęceniu, miłości i szczęściu. Można więc powiedzieć, 

27 K.Wł. Wójcicki, Wieńce i kwiaty. Rys charakterystyczny z przeszłości, „Bluszcz” 1878, nr 12; 
13; 14, s. 89; 100–102; 109–110. 

28 M. Kleniewska, Wspomnienia, oprac. W. Włodarczyk, Wilków 2002, s. 23. 
29 T. z Fudakowskich Rostworowska, Za szlakiem mojego życia. Wspomnienia z lat 1876–

1949, do publikacji przygotowali S.J. Rostworowski, B. Rostworowska, Lublin 2013, s. 79. 
30 Co los mi przeznaczy. Wspomnienia Kazimierza i Maryli Zabłockich z lat 1881–1921 oraz 

inne zapiski rodzinne, oprac. J. Kuczyńska, Lublin 2018, s. 77. 
31 Na przykład J. Chociszewski, Róże i niezapominajki. Książeczka dla serc kochających 

a szczególnie dla narzeczonych, Poznań 1900. 
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że wyrażały pełny katalog wzajemnych oczekiwań przyszłych małżonków, ułatwiają-
cy zawieranie kompromisu nienaruszającego zbytnio męskiej dominacji.

Przedmałżeński pakt pieczętowały smaki zamknięte w menu serwowanym na-
rzeczeńskim parom. Zestaw potraw odsłaniał ukrytą za tabu magię kuchni, prowa-
dzącą do miłości zmysłowej, skrywanej wśród potraw, którym tradycja przypisywała 
właściwości afrodyzjakalne. Ślady takich powiązań odnajdujemy we wspomnieniach 
o kolacji i obiedzie, którymi w 1897 r. w rodzinie Pauliny Lutosławskiej – zamożnej 
ziemianki z Łomżyńskiego – podejmowano przyszłą synową oraz jej rodziców ze 
środowiska inteligencji warszawskiej. Kolację w dworze wydała żona najstarszego 
syna Pauliny, doświadczona mężatka. Na stole obok wytwornych alkoholi znala-
zły się ananasy, bażanty, jesiotry, kawior, a także owoce morza. Potrawy okraszone 
toastami wznoszonymi szampanem mogły wywoływać erotyczne skojarzenia. Za-
wierzyć w tym miejscu można Helenie Mniszkównie, autorce poczytnych roman-
sów i ziemiance z krwi i kości, związanej z majątkami kresowymi oraz podlasko-
-mazowieckimi. W nasyconych erotyzmem opisach miłosnych przeżyć i przygód 
rozgrywających się w środowisku ziemiańskim nie należały do rzadkości sformu-
łowania w stylu: kobieta to „ostryżka wzbudzająca apetyt”32. Odznaczał się nim bo-
hater powieści – utracjusz i koneser erotycznych podniet oraz ekskluzywnych dań, 
wśród których ostrygi były symbolem wyrafinowania, zamożności i zmysłowości 
seksualnej.

Takie apetyty fascynowały kobiety z młodego pokolenia, które potajemnie czy-
tały książki Mniszkówny, przeciwna im była seniorka rodziny Lutosławskich. Kry-
tykując menu zaserwowane przez synową i uznając je za „małpowanie magnaterii 
miejskiej”, w swoim domu podjęła narzeczonych obiadem odpowiednim, jak twier-
dziła, „dla dworu szlacheckiego”, opartym o produkty z własnego gospodarstwa33. 
Na stole znalazły się zakąski domowej roboty: majonez ze szczupaka, pasztet z za-
jąca, szynka wędzona domowym sposobem, marynowane grzyby. Wśród alkoholi 
prym wiodły domowe nalewki: śliwowica, pomarańczówka, chlebówka i starka34. 
Zwolenniczka purytańskich zasad i kulinarnych tradycji, zaakceptowała jednak 
zakorzenione w niej erotyczne akcenty, wyrażone estetyką stołu. Między owocami 
z dworskich sadów znalazły się winogrona i rajskie jabłuszka, a obrus zdobiły rozsy-
pane liście barwinka, od stuleci uznawanego za afrodyzjak zapewniający wzajemną 
miłość małżonków.

Warto nadmienić, że narzeczeńskie biesiady w rodzinie Lutosławskich można 
postrzegać nie tylko jako ilustrację symbiozy kuchni i miłości oraz rysujących się tu 
różnic między pokoleniami, lecz także jako obraz kultury ziemiańskiej, czerpiącej 
wzorce ze spuścizny przodków. Przechowywano w niej również pamięć cukrowych 
kolacji organizowanych aż do początków XX w., które dysponowane i finansowane 

32 H. Mniszkówna, Gehenna czyli dzieje nieszczęśliwej miłości, Warszawa 1989, s. 384. 
33 W. Lignowska, Pamiętniki 1897–1918, Drozdowo 2008, s. 58. 
34 Ibidem, s. 59. 
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przez pana młodego zamykały uroczystości weselne. Składały się z najbardziej re-
prezentacyjnych słodyczy firmowanych kunsztem znanych cukierników. Na stole 
cukrowym miejsce pierwsze zajmowały marcepany, dalej różnego rodzaju torty, 
ciastka, cukierki, smażone owoce: jabłuszka krymskie, gruszki w syropie nadziewa-
ne pomarańczową skórką, pieczone kasztany zalewane orszadą. Starano się również 
o serwowanie prestiżowych, lekko rozwiniętych kwiatów róży i fiołków w cukrze. 
Słodyczom towarzyszył szampan, deserowe wina i likiery, w tym fiołkowe, które 
wzmacniać miały słodkie uczucia miłości z jej erotycznym odcieniem. W kulinariach 
ziemiańskich erotyka, jak wiele konwencji, miała charakter umowny.

Cukrowa miłość: nowe smaki i odsłony

Na początku XX w., zanikał zwyczaj cukrowych kolacji. Teresa z Fudakowskich Ro-
stworowska wspominając weselne przyjęcie w kresowym dworze krewnych zorga-
nizowane w 1898 r. notowała, że w opinii pana młodego i gości przybyłych z wszyst-
kich zaborów, w tym z Królestwa Polskiego, podana cukrowa kolacja z wiernym 
trzymaniem się tradycji i odprowadzaniem nowożeńców do sypialni przez rodziców 
– „w owych czasach już była przeżytkiem”35. Zmieniał się bowiem ziemiański styl ży-
cia i jedzenia36. Młode pokolenie gotowe było chronić swoją intymność. Demonstro-
wanie zamożności i wystawność przyjęć były w złym tonie. Racjonalna, nowoczesna 
dieta nakazywała spożywanie lekkich deserów i ciast. Należało jednak przestrzegać 
zasady pomysłowości i kunsztu cukierniczego, połączonych z oszczędnością czasu 
i pieniędzy. Aktualna pozostawała natomiast staranność w estetyce stołu i jedzenia, 
co ziemiańskim pracodawczyniom zalecała Maria Kleniewska i co najwyraźniej wy-
magało przypominania i wspierania pań domów w tym zamyśle.

Czyniła to także prasa warszawska adresowana do ziemianek. Stawiano w niej 
następującą diagnozę roli kobiety w kuchni i rodzinie: „(…) dobry obiad nieraz 
zapewnia nam szczęście rodzinne i spokojne życie. Panie powinny dysponować 
smaczne obiady, aby swoich współbiesiadników wprowadzić w dobry humor. Z wy-
kwintną subtelnością smakoszów powinno się zmieniać potrawy, a najzwyczajniej-
sze jeszcze bardziej powinny być podawane elegancko i smacznie”37. Zgodnie z tą 
prognozą następczynie Ćwierczakiewiczowej (zm. 1901) uwzględniały nowe prądy 
w dietetyce, a kulinarną trybuną z obecnością ziemianek został tygodnik „Dobra 
Gospodyni” (wyd. 1901–1915). W kulinarnych rubrykach przepisów i proponowa-
nych zestawach codziennych obiadów zauważalna była pewna ewolucja. Punktem 

35 T. z Fudakowskich Rostworowska, Za szlakiem mojego…, s. 78. 
36 Na początku XX w. w wielu rodzinach ziemiańskich związki małżeńskie zawierano w war-

szawskich kościołach. W mieście też w renomowanych hotelach i restauracjach organizowano przy-
jęcia weselne, w których coraz częściej rezygnowano z cukrowych kolacji. Ten kulturowy, ogólny 
trend zauważała Jadwiga Waydel-Dmochowska (por. eadem, Jeszcze o dawnej…, s. 242). 

37 Drobne wiadomości. Kuchnia, „Dobra Gospodyni” 1902, nr 40, s. 319. 
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wyjścia były potrawy zwykłe, znane w kuchni ziemiańskiej, które w miarę upływu 
czasu coraz wyraźniej łączyły prostotę z wykwintnością i wpływami kuchni europej-
skiej/światowej, często tylko w nazewnictwie. Podobne trendy dotyczyły deserów, 
przede wszystkim w obiadach codziennych. Miejsce obok klosza z owocami zajęła 
bomba owocowa, dodawaną do nich śmietanę zastępowały lekkie musy. Słodkie de-
sery z ryżu, przygotowane starannie w kształcie osobnych piramidek z kroplą kon-
fitury, okazywały się leguminą japońską; dobrze znany omlet z konfiturami otrzy-
mywał nazwę omletu a la George Sand. Ciężkie kremy zastąpiła pianka, czyli blanc 
manger, torciki ze świeżymi owocami zmieniły odświętne torty kremowe. Popularne 
były kompoty, galaretki owocowe, budynie. Ze znakiem nowoczesnej diety promo-
wano owocowe soki bez cukru. Na dalszy plan przesuwały się przetwory z fiołków. 
Popularne w książkach kucharskich drugiej połowy XIX w., na początku następnego 
stulecia właściwie znikały z ich kart. Pozycję kulinarnej elity zachowały fiołki w cu-
krze i ich symbolika, a przepisy na nie przechowywano w rodzinnej tradycji przeka-
zywanej kolejnym paniom domu z wizytówką społecznego, wysokiego statusu.

Przyjmowaniu nowych obowiązków mężatek, wytwornych gospodyń i kucharek 
towarzyszyć powinna świadomość współodpowiedzialności za jakość życia rodzin 
oraz standard domów. W zmiennej przestrzeni czasów i miejsc ziemiańskiej kuchni, 
takie opinie były rodzajem uniwersum. Wiktor Gomulicki w związku z tym pisał: 
„Nie z cukierkami do pani idę, ani z bukietem cieplarnianych fiołków”38. Znaczyło 
to konieczność aktywności w codziennym życiu. Połączenie w nim słodyczy deserów 
i miłości z obowiązkami przyczyniać się miało do szczęścia rodziny, co wymagało 
dobrych relacji z mężem, do serca którego w myśl przysłowia trafiało się przez żołą-
dek. Na tej drodze cukry odgrywały rolę szczególną (również za ich pośrednictwem 
mężczyźni trafiali do serc kobiet). W świetle współczesnej medycyny i psychologii 
cukier kuchenny dostarczając przyjemności podniebieniu wiąże się z emocjami 
i poczuciem komfortu psychicznego39. Historia ziemiańskiej kultury kulinarnej za-
pisana na talerzykach i widelcach deserowych, smakach potraw i miłości zawiera 
społeczne kody rodzinnych relacji oraz specyfiki środowiska.

Love on a fork.  
Cuisine in landowning families of Polish Kingdom  
at the turn of the 19th and 20th centuries

The table and kitchen often define belonging to a particular social group. Food 
perceived as a cultural text allows you to read the history of landed families with 
the intimate sphere present in them. It also becomes a sign of social and national 

38 W. Gomulicki, Do Niej i do Niego…, s. 5. 
39 Ks. A. Zwoliński, Jedzenie w relacjach społecznych, Kraków 2006, s. 162–167. 
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community, important especially during the partitions. Elements of noble culture 
assimilated with modern food trends and the specificity of life in rural estates be-
come a hallmark of landowner’s cuisine at the turn of the 19th and 20th centuries. It 
performed various functions from patriotic to purely practical, but always with the 
special role of women – creators and animators of family life, but also active citi-
zens. This created a kind of bridge between what is private and what is public, with 
an elite stamp, a reference point for other social environments.

Keywords: landowner family, food and history, history of cuisine, history of cul-
ture, aphrodisiacs
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„Człowiek nie dlatego żyje, aby jadł,
lecz dlatego je, aby żył; 
żyje zaś nie tem, co zjadł, 
lecz tem, co strawił”1.

Wprowadzenie

XIX w. to okres, kiedy zarysowała się mocna potrzeba rozwoju literatury poradni-
czej na ziemiach polskich pod zaborami, m.in. w zakresie wychowania dzieci i mło-
dzieży. Prężnie rozwijała się higiena i dietetyka, a utrwalony w drugiej poł. XIX w. 
standard medycyny klinicznej wspierał swoim autorytetem zawarte w poradnikach 
informacje. W tym okresie, podobnie jak w całej Europie, toczy się szeroka dyskusja 
nad medycyną, stanem higieny i związanej z nim wysokiej śmiertelności ludności, 
ale również lekarze, a ich śladem gospodynie domowe z dobrych domów, coraz czę-
ściej podkreślają zależność pomiędzy pożywieniem a kondycją człowieka.

W poradnikach medycznych ukazujących się w XIX i na pocz. XX w. podkreślano, 
że kobieta może osiągnąć szczęście jedynie w małżeństwie, macierzyństwie, dbaniu 
o trwałość małżeństwa i dobrym wychowaniu dzieci. Dlatego – prócz zwyczajowych 
rad dotyczących higieny całego życia, a więc jedzenia, spania, ubioru, domu etc., 
a także rad stricte medycznych i opisów działania ciała ludzkiego (w późniejszym 
okresie także z ilustracjami) – poradnik pełnił także funkcje moralizatorskie. Au-
torzy wychodząc od informacji medycznych typu: mózg kobiety jest mniejszy od 
męskiego, macica kieruje kobiecym zachowaniem, kobieta jest bardziej nerwową – 
przechodzili płynnie do porad, do czego w związku z tym kobieta jest przeznaczona.

1 J. Swobodówna, E. Horoszkiewiczowa, O przyzwoitem zachowaniu się młodej panienki. 
O pielęgnowaniu zdrowia, Kraków 1913, s. 56. 
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Ogólnie dominującym poglądom dotyczącym powiązania budowy ciała kobie-
cego z ich zachowaniem przeczy, jako jeden z nielicznych, anonimowy autor pracy 
z 1829 r., który co prawda uważa, że niewiasta ogólnie jest „nerwowej konstytucji”, 
a „macica, jak wszystkie organa ważne, ma liczne stosunki z mózgiem, płucami, żo-
łądkiem, ale nie przemaga działaniem swoiem inne, nie stanowi nakoniec kobiety 
tem czym jest, jak to śmiesznie utrzymywano”2. Większość autorów miała jednak 
inne podejście. Posiłkując się pracami zachodnich lekarzy, Beniamin Rosenblum pi-
sał w 1844 r., że „rozsądek jest w kobiecie wyższy aniżeli rozum”, a kobiety znacznie 
częściej niż mężczyźni chorują „w skutek mocnych wzruszeń umysłowych”3. Inny 
autor poradników, Julian Moszyński uważał, że rozwój kobiety powinien dokony-
wać się również poprzez czytanie książek, jednak nie wszystkich. Zwłaszcza zaś nie 
powinny były czytać książek lekarskich ze względu na zawarte w nich treści, któ-
re wg autora mogły być nieprzyzwoite i „stać się powodem zgorszenia”, poza tym 
Moszyński uważał, że niedoświadczony umysł kobiety nie był w stanie pojąć opisa-
nych w nich metod i zabiegów4. Dlatego finalna jego konkluzja na temat ewentual-
nej edukacji kobiet była identyczna jak poprzednich autorów – kobieta spełnia się 
tylko w małżeństwie, to jest jej powołanie i dobre jest dla jej zdrowia5. Karol Gre-
gorowicz w wydanej w 1861 r. pracy pt. Hygiena kobiet i dzieci poświęcona Mat-
kom polskim pisał, że anatomia i fizjologia wyraźnie wskazują na fakt, iż kobieta 
jest „w całym znaczeniu tego wyrazu istotą nerwową”6. Kontynuując zaś swą myśl 
Gregorowicz pisze w dalszej części cytowanej wyżej książki: „Dziewica dobrze wy-
chowana i ukształcona podług zwyczaju na pensyi lub w domu przez guwernantki, 
guwernerów lub matkę, wychodząc za mąż nie ma jeszcze edukacyi ukończocznej; 
w stanie małżeńskim dopiero pod kierunkiem rozumnego męża i otaczających ją 
okoliczności, wiedza jej rozjaśnia się”7. Tego typu poglądy o pozycji kobiety w mał-
żeństwie, wynikającej z jej pewnych „niedostatków”, w zasadzie do wybuchu I wojny 
światowej dominowały we wszystkich polskich poradnikach. W przedmowie do swej 
pracy O wychowaniu macierzyńskiem Zofia Kowerska pisała: „Być szafarzem boże-
go ziarna dla dusz dziecięcych, walczyć miłością, zdobywać nią serca dla cnoty i nie 
uchylać się od żadnych trudów i pracy dla ukochanych, czy może być wznioślejsze 
powołanie, szczęście większe i czystsze? Te matki, które go gdzie indziej szukają, 

2 Nowe rady dla kobiet w głównieyszych zmianach stanu fizycznego tudzież w słabościach 
im tylko właściwych, Warszawa 1829, s. 31

3 B. Rosenblum, Kobieta, miłość i małżeństwo pod względem moralnym, fizycznym i dyete-
tycznolekarskim: podług dzieł Profesorów Doktora Buscha, Mosta, P. Roussel i innych, Warsza-
wa 1844, s. 9, 17.

4 J.A. Moszyński, Rady dla matek czyli sposób utrzymania zdrowia kobiety od narodzenia 
do późnej starości, Wilno 1850, s. 188.

5 Ibidem, s. 204; podobnie T. Dziekoński, O wychowaniu dzieci ze szczególnym do płci żeń-
skiej zastosowaniem, Warszawa 1828, s. 6.

6 K. Gregorowicz, Hygiena kobiet i dzieci poświęcona Matkom Polskim, t. 1, z. 1, Warszawa 
1861, s. 12.

7 Ibidem, s. 59.
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to ślepe duchem istoty, niegodne słodkiego matek imienia. Czynność ich tylko ujem-
na; mają dzieci z ciała, lecz nie mają ich według ducha; obca ręka, obce wpływy 
wychowują synów i córki tych nieszczęśliwych. Dzieciom, które osierocają moral-
nie, należy się litość, ale ratunek ich jest niepodobny: tu działa przypadek jedynie”8. 
O krzywdzącej kobietę diagnozie medycznej, tym razem w kontekście pracy mózgu, 
pisze w 1909 r. lekarka Justyna Budzińska-Tylicka, kiedy przywołuje współczesne 
sobie badania m.in. Poiriera i Rey’a, które podważyły wcześniejszą teorię o kobie-
cym mózgu, który miał być lżejszy od męskiego, a co za tym idzie, mniej sprawny9.

Część autorek poradników odbiegała nieco od myśli głównego nurtu w tym zakre-
sie. Jedna z pierwszych polskich emancypantek, Eleonora Ziemięcka w opublikowa-
nym przez siebie w 1843 r. poradniku pisała, że kobieta powinna uczyć się i kierować 
rozumem, celem nauki zaś nie może być jedynie zamążpójście, powinna rozwijać się 
dla samej siebie10. Wydana 60 lat później praca Izy Moszczeńskiej również sprzeci-
wiała się ogólnemu trendowi całkowitego podporządkowania edukowania dziewcząt 
tylko w wąskim zakresie prowadzenia domu i wychowywania dzieci, „całe wychowa-
nie dziecka i całe życie jednostki dojrzałej powinno do tego zmierzać, by rozwinąć 
w sobie człowieka w najwyższem znaczeniu tego wyrazu”11. Przyznawała przy tym 
jednak, że co prawda edukacja i przeznaczenie kobiet i mężczyzn powinny być tożsa-
me, aby spełnić wspólne zadanie stworzenia rodziny pełnią oni inne funkcje12.

Może zatem dziwić fakt, że poradniki kierowano przede wszystkim do kobiet, 
jednak w domach szlacheckich w XIX w. to kobieta organizowała całe gospodarstwo 
domowe i jako taka miała ogromny wpływ m.in. na zdrowie swoich domowników 
oraz pożywienie trafiające na stół. Trzeba także pamiętać, że XIX w. był okresem, 
w którym rola matki w wychowaniu dzieci była mocno podkreślana i akcentowana, 
to kobieta odpowiedzialna była za wychowanie dzieci, a więc przyszłych obywateli, 
pomimo że do ojca należały ostateczne decyzje. Kobieta również, wzorem wskaza-
nym przez swoje matki i poradniki dobrego wychowania, przejmowała obowiązki 
dotyczące zdrowia i higieny dzieci. Kobieta więc zbierała wiadomości w poradni-
kach i prasie jak prawidłowo żywić aby wpływało to pozytywnie na stan zdrowia 
domowników. 

Dlatego też autorzy kierowali poradniki do kobiet, pomimo iż wskazywali na 
pewne niedostatki ich wiedzy: „Chodzi tu jednak o to, że nie każda matka umie na-
leżycie ocenić dobroć pożywienia, a bardzo wiele, niekiedy najtroskliwszych matek 
sądzi, że tem lepiej dziecię rosnąć i rozwijać się będzie, im więcej będzie jadło i im 
mniej przebierać będzie w pożywkach, uważanych przez nas za najpożywniejsze. 

8 Z. Kowerska, O wychowaniu macierzyńskiem, Warszawa 1881, s. 5.
9 J. Budzińska-Tylicka, Hygiena kobiety i kwestje społeczne z nią związane, Warszawa 1909, 

s. 66-67.
10 E. Ziemięcka, Myśl o wychowaniu kobiet, Warszawa 1843, s. 95-96.
11 I. Moszczeńska, Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna, Warszawa 

1904, s. 10. 
12 Ibidem, s. 15.
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I nic dziwnego, jeżeli matki mimo najlepszych chęci tak w wyborze pożywek, jako 
też w ilości pożywienia błądzić mogą, albowiem do ocenienia wartości, jakości i ilo-
ści pokarmu dla dzieci każdego wieku, potrzeba naukowej podstawy, której niejeden 
niefachowy ojciec mimo zresztą innych wielu wiadomości, nie posiada, tem mniej 
matka takowe posiadać może, której nauka na zupełnie innych przedmiotach się 
opierała, niżeli na fizyologii, chemii, hygienie i t. p., które do ocenienia wartości 
pożywienia są potrzebne”13. 

Artykuł oparty na analizie poradników z zakresu medycyny i higieny z XIX 
i pocz. XX w., jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak wielką wagę przykładano do 
diety dziewcząt i młodych kobiet w badanym okresie i czym było to spowodowane.

Rozwój higieny i związanego z nią poradnictwa

Higiena jako nauka wyodrębniła się na początku XIX w., wtedy to również w Polsce 
ukazały się pierwsze prace poświęcone tej tematyce. Teodor Tripplin w swojej pracy 
z 1857 r. przyjął definicję higieny za naukowcami brytyjskimi, jako „gałąź nauki le-
karskiej, która może i powinna przyłożyć się najskuteczniej do bezwzględnej popra-
wy człowieka”, ale dodał również: „Do higieny więc należy postanowienie prawideł, 
według których człowiek powinien oddziaływać przeciwko wpływom materyjalnym 
i moralnym, których jest ciągle celem, wpływom, dzięki którym żyje i w skutek któ-
rych umiera”14. Podobnego zdania była Justyna Budzińska-Tylicka, lekarka i dzia-
łaczka społeczna, która traktowała higienę jako syntezę nauk biologicznych i medycz-
nych, ale także swoisty łącznik pomiędzy wymienionymi dyscyplinami a socjologią 
i ekonomią społeczną15. Proces propagowania zasad higieny nie był jednak prosty. 
Pomimo rozwoju standardów medycyny klinicznej i nieustających odkryć z tym zwią-
zanych, zderzał się z utrwaloną obyczajowością i związanymi z nią uprzedzeniami.

Jak wskazują badaczki literatury poradnikowej, pojawienie się poradników na 
ziemiach polskich było efektem m.in. złego stanu lecznictwa na tych terenach, ale 
również niechęcią społeczeństwa do przejmowania nowych trendów w zakresie hi-
gieny16. Stąd ówcześni specjaliści z zakresu medycyny i higieny coraz częściej publi-

13 E. Madeyski, Dyjetetyka dzieci oparta na wskazówkach przyrody. Przewodnik w zdrowem 
pielęgnowaniu dzieci od przyjścia na świat aż do dojrzenia skreślony przez przyjaciela dzieci 
(lekarzaProf. E. Madeyskiego), Lwów 1893 (wyd. II), s. 99. 

14 T. Tripplin, Hygiena Polska czyli sztuka zachowania zdrowia, przedłużenia życia i uchro-
nienia się od chorób, zastosowana do użytku popularnego, t. 1, Warszawa 1857, s. 2.

15 J. Budzińska-Tylicka, op. cit., s. 10.
16 A. Bołdyrew, Zdrowie i higiena dziewcząt i młodych kobiet na ziemiach polskich w drugiej 

połowie XIX i na pocz. XX w. Zalecenia a rzeczywistość, „Nowiny Lekarskie” 2010, z. 2, s. 137-145; 
A. Napierała, Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonaukowych 
drugiej połowie XIX i na pocz. XX w. Koncepcje i porady, Poznań 2018; M. Nawrot-Borowska, 
A. Małek, Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców 
z lat 18501970 – zarys problematyki, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 2, s. 85-124.
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kowali prace z jej zakresu o charakterze popularyzatorskim, uznając, że wiedza tego 
typu jest niezbędna dla – z jednej strony prawidłowego rozwoju człowieka, z drugiej 
– poprawy bytu całego społeczeństwa. Pojawiają się zatem liczne pozycje, polskich 
i zagranicznych autorów, dotyczące różnych aspektów życia – dobrego wychowa-
nia, lekarskie, higieniczne, gospodarskie, religijne, czy kulinarne. Publikowane 
były już w pierwszej połowie XIX w., jednak szczególną popularnością zaczęły się 
cieszyć w drugiej poł. XIX oraz na pocz. XX w., kiedy informacje w nich zawarte 
zaczęły wreszcie trafiać na podatny grunt. Pomocny w tym był rozwój medycyny, 
ale także popularyzacja ruchu higienicznego na ziemiach polskich. Największym za-
interesowaniem poradniki cieszyły się na terenie Królestwa Polskiego. W Warsza-
wie, wg Krzysztofa Jakubiaka, ukazało się ok. 80% tytułów, pozostałe w Krakowie 
i Lwowie17.

Z punktu widzenia tematu poruszanego w tym artykule najistotniejsze były po-
radniki zawierające informacje dotyczące diety dziewcząt i młodych kobiet, które to 
zalecenia wynikały z różnych przyczyn. Znajdujemy je w poradnikach wychowania 
dzieci i młodzieży przeznaczonych dla rodziców i wychowawców, które zawierały 
wiadomości z kilku dziedzin: anatomii, higieny, medycyny, fizjologii, czy psycholo-
gii. Poradniki skierowane do kobiet, a później wprost do dziewcząt podkreślały, że 
dbałość o własne zdrowie, m.in. poprzez prawidłowe odżywianie, jest obowiązkiem 
każdej kobiety „Chcę, abyście dbały o swe zdrowie po to, aby być pożytecznymi i nie 
wyobrażały sobie, że kobieta, wskutek miesięcznych objawów fizyologicznych, jest 
upośledzona”18. Teoretycznie odbiorcami poradników miały być rodziny wywodzące 
się ze wszystkich warstw społecznych, jednak większość tego typu tytułów skierowa-
na była do rodzin inteligenckich, ziemiańskich i mieszczańskich, na co wpływ miał 
również ogromny poziom analfabetyzmu na ziemiach polskich w okresie zaborów.

Ogólne zalecenia żywieniowe

Powiązania pomiędzy zdrowiem a prawidłowym odżywianiem dostrzegano od 
wieków. W danym momencie historycznym i zgodnie z dostępną wiedzą, różnie 
jednak rozumiano „prawidłowość” odżywiania. Druga połowa XIX w., prócz roz-
woju zainteresowania higieną, przyniosła zapotrzebowanie na poszerzanie wiedzy 
z zakresu zdrowego odżywiania, a informacje dotyczące tego tematu znaleźć moż-
na było w pracach naukowych, jak również popularyzatorskich. Spowodowane to 
było m.in. odchodzeniem od kuchni staropolskiej na rzecz wzorów europejskich, 
o czym świadczy chociażby zasada zacytowana na początku niniejszego artykułu, 

17 K. Jakubiak, Popularyzacja wychowania rodzinnego dziecka w polskiej literaturze peda-
gogicznej i czasopiśmiennictwie XIX w., [w:] J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie, 
Bydgoszcz 1993, s. 272.

18 M. Wood-Allen, Co każda dorastająca panna wiedzieć powinna, Lwów 1913 (wyd. II), s. 65.
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ale także idea makrobiotyki zaproponowanej końcem XVIII w. przez Christopha 
Wilhelma Hufelanda. Makrobiotos, czyli długożyjący, to koncepcja, która miała być 
częścią medycyny odnoszącą się zarówno do diety, jak i do innych funkcji życio-
wych człowieka, prowadząc ogólnie do utrzymania zdrowia ludzkiego organizmu. 
W języku polskim praca ta po raz pierwszy ukazała się w latach 1800-1801, jako 
Sztuka przedłużania życia ludzkiego, przez Krzysztofa Hufelanda w niemieckim 
języku napisana, a na polski przez Jana Baudouina przełożona nakładem tłuma-
cza. Hufeland zaproponował koncepcję, w której główny nacisk kładzie nie na le-
czenie, lecz przedłużanie życia ludzkiego, wskazując w swej pracy czynniki, które 
wpływają pozytywnie i negatywnie na organizm człowieka. Wszystko co przyspiesza 
niszczenie organizmu, osłabia funkcjonowanie poszczególnych organów, zmniejsza 
siły żywotne organizmu oraz utrudnia jego regenerację autor uznał za czynniki źle 
oddziaływujące na zdrowie. Do nich zaliczył m.in. podawanie dzieciom zbyt dużej 
ilości pożywienia, również źle dobranych pokarmów, co miało nadmiernie pobudzać 
organizm, przy jednoczesnym osłabieniu działania organów oraz ich wyniszczaniu. 
Dlatego autor zachęca do zmiany upodobań kulinarnych i odejścia od zbyt wykwint-
nej sztuki kucharskiej, na rzecz jej uproszczenia i umiarkowania w konsumpcji – 
„starożytne więc prawidło pozostanie zawsze prawdziwem, aby przestać ieść przed 
nasyceniem”19.

Tłumaczenia prac profilaktycznych Hufelanda ukazywały się w polskich prze-
kładach jeszcze w 2 połowie XIX w., nic więc dziwnego, że polscy lekarze – autorzy 
poradników wydanych po 1850 r. odwoływali się do jego poglądów20. Podkreślano, 
że dobór pożywienia powinien być podyktowany zawartością odżywczą, a nie je-
dynie smakiem i upodobaniem. Wprost stosowano sformułowania mówiące o ko-
nieczności zachowania równowagi pomiędzy zyskami organizmu w postaci poży-
wienia, a stratami wynikającymi z jego pracy oraz wydzielin21, odnosząc się przy 
tym zarówno do ekonomii, jak i regeneracji22. Lekarze i higieniści zwracali uwagę, że 
odpowiednia dieta może nie tylko zapobiegać chorobom, ale także ma właściwości 
lecznicze. Bolesław Lutostański opisując działalność pierwszego na ziemiach pol-
skich zakładu dietetyki leczniczej stwierdzał, że w takich instytucjach leczyć można 
przeróżne choroby przewlekłe. „Do takich należy wątłość i ogólne osłabienie, bez-
krwistość i blędnica, choroba angielska u dzieci, skrofuły, artretyzm i reumatyzm, 
cukromocz, otyłość, różne choroby układu nerwowego (osobliwie niemoc nerwowa 

19 Ch.W. Hufeland, Makrobiotyka czyli Sztuka przedłużania życia ludzkiego. Dzieło w dwóch 
częściach Ch.W.Hufelanda tłumaczone z języka niemieckiego przez Tomasza Krazue, cz. 1 i 2, 
Warszawa 1828, s. 26.

20 B. Płonka-Syroka, Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda 
w kontekście historycznoporównawczym, [w:] eadem, Medycyna w historii i kulturze, Warszawa 
– Bellerive-sur-Alliere 2016, s. 342-423.

21 N. Cybulski, O stosunkach ekonomicznych w organizmie ludzkim, „Przewodnik Higijenicz-
ny 1889, nr 9, s. 2-14.

22 Przyjaciel zdrowia (pseud.), O zdrowiu i jego pielęgnowaniu, Warszawa 1900, s. 32.
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i histerja), choroby płuc, w reszcie choroby serca i nerek”23. Lutostański bardzo 
chwalił pomysł otwierania placówek tego typu, ze względu m.in. na fakt, że wg nie-
go rodziny nie zawsze mają możliwość tak fachowej opieki nad swoimi chorymi, 
a tę zapewnia otwarty w Krynicy przez dr Skórczewskiego, autora Dyjetetyki, zakład 
dietetyki leczniczej24. Na marginesie trzeba dodać, że jakość żywności dostępnej na 
ziemiach polskich bywała różna, stąd ogromne zainteresowanie lekarzy, higienistów 
i publicystów tzw. „fałszowaniem” żywności25.

Hufeland wskazywał w swojej pracy, że dzieci w żadnym wypadku nie należy 
karmić zgodnie z tzw. „anglomanią”, podając im alkohole i zbyt wiele mięsa, szcze-
gółowo przy tym opisywał, jaki wpływ może ono wywierać na dzieci26. Dlatego też 
w poradnikach polskich również powielano ten pogląd, szczególnie w kontekście 
dziewcząt, gdzie należało preferować przede wszystkim pokarmy roślinne, które 
miały mieć pozytywny wpływ na „delikatność i białość płci”27. Szczegółowo opisy-
wano w poradnikach jakie ilości pokarmów, w jakich proporcjach i o jakich porach 
należy spożywać, aby nie szkodzić organizmowi. Które składniki diety są najbardziej 
pożądane dla zdrowia, a które mogą przyczyniać się do licznych chorób28. „Chcąc 
nakreślić sylwetkę naszego świata kobiecego na podstawie jego codziennego sposo-
bu żywienia się, trzebaby napisać: jest to świat albo stale nie mający apetytu, cier-
piący na obstrukcję, żyjący cukrem, ciastkami, herbatą i kawą, w lecie także loda-
mi, niekiedy znowu alkoholem i marzący ciągle o schudnięciu, albo ciągle jedzący 
i przejadający się”29.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w poradnikach, w wieku szkolnym należało 
dzieci karmić dbając nie tylko o bieżące funkcjonowanie organizmu, ale mając na 
uwadze także „rozwój i rozrost, który odbywa się czasem bardzo gwałtownie między 
10-15 rokiem”30. Wskazywano także, że następujący najczęściej na skutek przemę-
czenia, niedostatku ruchu i świeżego powietrza brak apetytu ma ogromne znaczenie 
dla rozwoju młodego organizmu. W celu pobudzenia apetytu na pewno nie należa-
ło karmić dzieci słodyczami, które wg Budzińskiej-Tylickej miały skutek odwrotny, 
czyli potęgowały jego brak31. Wśród ogólnych zaleceń żywieniowych są i takie, które 
wprost dotyczą działalności poszczególnych organów, jak np. rada dr Mary Wood-
-Allen, która uczula matki na kontrolowanie pracy jelit u dziewczynek. Wg autorki 

23 B. Lut., Pożywienie w usługach lecznictwa, „Przewodnik Higjeniczny” 1889, nr 3, s. 11.
24 Ibidem, s. 11-12.
25 Patrz np. „Przewodnik Higijeniczny” 1889, nr 1 (Praktyki sanitarne), nr 8 (Rozmaitości); 

A. Harasowski, Lekarz domowy racyonalny poradnik lekarski, Lwów 1900, s. 181; a także publi-
kacje w czasopismach „Zdrowie”, a w późniejszych latach „Zdrowie Publiczne”. 

26 Ch. Hufeland, op. cit., s. 82.
27 T. Dziekoński, op. cit., s. 35.
28 W. Hojnacki, Higiena kobiety i kosmetyka, rozdz. Odżywianie, Lwów 1902, s. 203; E. Ma-

deyski, op. cit., s. 102-126.
29 W. Hojnacki, op. cit., s. 222.
30 J. Budzińska-Tylicka, op. cit., s. 140.
31 Ibidem, s. 141.
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większość kobiet ma problemy z obstrukcją, co w konsekwencji może doprowadzić 
do nieprawidłowości w pracy macicy i jajników, ponieważ zablokowane jelita wy-
wierają na nie nacisk, przeszkadzają w krążeniu krwi i powodują przekrwienie32.

Efektami stosowania dziwnych diet i noszenia gorsetu mogły być różne przy-
padłości, które spotykały kobiety w ciąży, m.in. mdłości czy brak apetytu. Dlatego 
też istotnym z punktu widzenia prawidłowego odżywiania był problem nadmierne-
go odchudzania młodych dziewcząt i jego konsekwencji zdrowotnych. Autorzy po-
radników winą za ten stan rzeczy obarczali przede wszystkim matki, które pragnąc 
zabezpieczyć przyszłość swoich córek, stosowały jedynie słuszne w ich mniemaniu 
metody, czyli zakładanie gorsetu od momentu pierwszego okresu panny oraz wdra-
żanie restrykcyjnej diety. Szczegółowe efekty stosowania tzw. sznurówek, czyli gor-
setu właśnie, a także specyficznych zabiegów odchudzających opisywał m.in. Julian 
Moszyński w swoim poradniku z 1858 r.33 Ogromną troskę przykładano do prawi-
dłowej wagi dziewcząt, aby uniknąć problemów z otyłością, ale również niedowagą, 
głównie w kontekście przyszłej roli rozwijającej się panny jako potencjalnej mat-
ki. Aleksander Harasowki wskazywał przy tym na złe praktyki, na które pozwalały 
dziewczętom matki: „ponieważ dostają (dziewczęta – przypis AS.) różnych dziw-
nych przewrotnych apetytów i zaczynają pić ocet i zajadać korniszony więc się im na 
to pozwala «aby nie utyły»”34.

O złych nawykach związanych z odżywianiem się młodych panienek pisała 
w 1904 r. również Izabela Moszczeńska i miała na myśli głównie nieustające od-
chudzanie się oraz męczenie żołądka i innych organów ściskaniem ciała gorsetem. 
Z jednej strony panny uważały, że jedzenie jest im zbędne, „co najwyżej cukierki, 
pierniki, ciastka albo też kreda, węgiel i ołówki zyskują ich uznanie”. Z drugiej zaś 
nadmierne krygowanie się panien na balach i innych spotkaniach towarzyskich 
przynosiło fatalne efekty, bo przecież tak eteryczna dama nie może „dać pola do 
domysłów że i ona ma żołądek i kiszki, funkcjonujące normalnie”35. Moszczeńska 
opisywała te kwestie ze względu na popularność niektórych zachowań, uważała przy 
tym, podobnie jak autorzy wydawanych we wcześniejszych latach poradników, że 
nieprawidłowe odżywianie w młodym wieku ma ogromne znaczenie dla późniejsze-
go rozwoju kobiety, zwłaszcza w okresie ciąży.

Tripplin uważał, że dojrzewające panienki powinny odżywiać się jak dzieci, 
w sensie ilościowym przede wszystkim, jednak gdy dochodziło do zachorowania na 
anemię należało karmić panny obficie pokarmami wzmacniającymi36. Anemia, czy 
też blednica, bladaczka, była chorobą na którą zapadało wiele dziewcząt, stąd często 
wymieniano ją w poradnikach jako jeden z ważniejszych problemów wieku dojrze-

32 M. Wood-Allen, op. cit., s. 69-70.
33 J.A. Moszyński, op. cit., s. 155-166.
34 A. Harasowski, op. cit., s. 91.
35 I. Moszczeńska, op. cit., s. 63-64. 
36 T. Tripplin, op. cit., s. 71.
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wania u dziewcząt. Zofia Kowerska pisała wręcz, że jest to choroba, na którą cho-
ruje większość dziewcząt w okresie dojrzewania, a jej wpływ na rozwój fizyczny był 
ogromny. Co za tym idzie, choroba powodowała, że dziewczęta stawały się ospałe, 
zmęczone, niedołężne i pozbawione energii37.

Zalecenia dietetyczne przy zapobieganiu i leczeniu  
chorób specyficznych dla dziewcząt okresu dojrzewania  
(grzech tajemny, choroby nerwowe, histeria)

Najczęstszymi problemami zdrowotnymi związanymi z nieprawidłowo dobraną 
dietą u dorastających panienek były opisane powyżej kwestie nadmiernego odchu-
dzania lub walki z otyłością, a także anemia. Jednak w poradnikach z omawianego 
okresu znajdujemy również inne choroby/schorzenia, albo uważane ówcześnie za 
takowe, m.in. onanizm, neurastenię seksualną czy histerię, na które wpływać mia-
ła wg ówczesnych wyobrażeń dieta dziewcząt. Prawidłowa dieta była najczęściej 
opisywana w kontekście zapobiegania pewnym zachowaniom, traktowanym jako 
choroby, oraz leczeniu już zdiagnozowanych chorób. Szeroko opisywano korelacje 
zachodzące pomiędzy zjadanym pożywieniem i napojami a konkretnymi zaburze-
niami, oczywiście zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy naukowej.

Autorzy poradników zalecali, aby ze szczególną troską przestrzegać diety w przy-
padku dziewcząt dojrzewających: „trzeba zaniechać pokarmy korzenne, niestrawne, 
napoie rozpalające”38. Zalecenia Beniamina Rosenbluma w jednej z prac dotyczą 
głównie usunięcia z diety dziewcząt potraw zbyt ciepłych i za mocno potraktowa-
nych przyprawami korzennymi oraz wina, czekolady, a nawet kawy i herbaty, o ile 
były w zbyt dużych ilościach. Mogły się one bowiem przyczyniać do „moralnego 
zepsucia” i zbyt wczesnego rozwoju dojrzałości płciowej u dziewcząt, a w konse-
kwencji szybszego starzenia się39. Tripplin uważał podobnie, kładąc nacisk przede 
wszystkim na zakaz podawania dzieciom kawy, która miała przyczyniać się do 
nadmiernego podrażnienia nerwów, stępiać rozum, odbierać sen i przedwcześnie 
wzniecać „płciowość”40.

Augustyn Czarnowski podkreślał, że dzieci nie należy przekarmiać, ponieważ 
to utrudnia trawienie i jednocześnie powoduje „przekrwienie narządów płciowych, 
tym skłonniejszych do podrażnień, gdy są już usposobione ku temu wpływami dzie-
dzicznemi”41. Zalecał usunięcie z diety dzieci i młodzieży napojów alkoholowych 

37 Z. Kowerska, op. cit., s. 309.
38 Nowe rady…, op. cit., s. 51.
39 B. Rosenblum, Kobieta, miłość i małżeństwo…, s. 130.
40 T. Tripplin, op. cit., s. 50.
41 A. Czarnowski, MarnopłcenieOnanizm (Samogwalt, samienie się, nijactwo). Objawy, 

przyczyny, następstwa, zapobieganie, leczenie. Wedle najnowszych postępów naukowych, Berlin 
1910, wyd. II, s. 29.
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oraz mięsa, gdyż nadmiernie podrażniają popęd płciowy42. W późniejszych rozdzia-
łach swojej książki zaprezentował dietę dzieci i młodzieży, złożoną z pokarmów „nie 
przesycających i nie rozpalających”, którą należało stosować, aby zapobiegać ona-
nizmowi. Była ona oparta głównie na owocach i warzywach, surowych bądź inaczej 
przyrządzonych. Dieta miała zawierać także pokarmy mączne (zbożowe: z pszenicy, 
żyta, ryżu, czy gryki), nabiał, ale należało wykluczyć ostre sery, które również miały 
być pobudzające. Głównym napojem podawanym dzieciom powinna być woda, mle-
ko, ewentualnie herbatki ziołowe albo słabe z mlekiem, nigdy zaś kawa, czy czeko-
lada. Przy czym należało również uważać na ilości podawanych napojów, ponieważ 
nadmiar mógł się przyczynić do nadwyrężenia mięśnia sercowego, czy zbytniego 
obciążenie pęcherza moczowego, a w konsekwencji podrażnienia narządów płcio-
wych43. Podobnie uważał dr Piotr Mężyński, pisząc w swoim poradniku, że dieta 
panny dorastającej nie może zawierać mocnej kawy i herbaty, żadnych napojów al-
koholowych, ponieważ mają one zły wpływ na nerwy rozwijających się dziewcząt44. 

W tym miejscu warto podkreślić, że w poradnikach bardzo szczegółowo opisy-
wano składniki pokarmów i ich właściwości, które miały wywoływać określone skut-
ki zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. „Co jednak czekoladzie wskazuje 
miejsce między pokarmami zbytkowemi jest to alkaloid teobromina w łupinach ka-
kaonowych zawarty, który ma własność pobudzania nerwów, w mniejszym wszak-
że stopniu aniżeli kofeina, alkaloid kawy i hebaty”45. „Kawa działa za pomocą swej 
kofeiny jako środek pobudzający nerwy, czynność mózgu przez przypływ krwi się 
wzmaga: wrażliwość podwyższona, lot myśli szybciejszy, wykonanie energiczniejsze: 
oto skutki kawy, które się potęgować mogą do trzęsienia rąk, bębnienia w uszach, 
bicia serca gwałtownego, nawet do bezwładu i śmierci. Nie wątpliwą też wcale, że 
kofeina jest trucizną i że bez szkody dla zdrowia tylko w małej ilości zażywać wolno. 
(….) Osobom o słabych i drażliwych nerwach, również chorym na chorobę sercową, 
zakazaną jest kawa i herbata”46. O szkodliwości alkoholu, który z jednej strony jest 
zgubnym nałogiem dla osoby pijącej, ale i też ogromnym obciążeniem dla współ-
małżonków i dzieci, pisali autorzy wszystkich poradników. Alkohol źle oddziałuje 
na sferę płciową poprzez m.in. wzmożenie popędu, co głównie dotyczyło mężczyzn, 
których ofiarami stawały się kobiety i dzieci, zarówno w kontekście przestępstwa, 
jak i przenoszenia chorób wenerycznych47. 

Jednym z częściej wskazywanych w poradnikach problemów pojawiających się 
w okresie dojrzewania był onanizm, pisano o nim częściej w przypadku porad do-
tyczących chłopców, jednak był to również problem dorastających dziewcząt. Ona-
nizm traktowano jako chorobę, a z drugiej strony – jako przyczynę wielu chorób. 

42 Ibidem, s. 34.
43 Ibidem, s. 51.
44 P. Mężyński, Do młodej matki (kilka uwag z higieny kobiety), Warszawa 1933, s. 4.
45 T. Jarnatowski, Hygiena czyli nauka o zdrowiu, Poznań 1878, s. 85.
46 Ibidem, s. 86, 88.
47 Springer, Schulz, Lofler, Schuesler, Lekarz ratujący zdrowie, t. 2, Katowice 1928, s. 738-739.
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Poszukiwano również jego źródeł, a także sposobów zapobiegania oraz leczenia. 
Najczęściej cytowane przyczyny onanizmu to: zbyt wczesne rozbudzenie popędu 
płciowego (np. przez czytanie romansów)48, gorące kąpiele, zbyt ciepła pościel, sy-
pianie w pierzu, zbyt ciepła i obcisła odzież, dawanie dzieciom napojów alkoholo-
wych, a także mocnej kawy lub herbaty, pozostawienie dzieci w bezczynności, sie-
dzący tryb życia i brak ruchu. W starszym wieku do przyczyn zaliczano przeciążenie 
pracą umysłową oraz oraz zły przykład dorosłych, „mowy rozpustne i książki gorszą-
ce, podniecające zmysły; szepty i domysły o kwestjach płciowych i … i wiele, wiele 
jeszcze jest przyczyn, które mogą na długo, a czasem i na zawsze wykoleić nasze 
dziecko – jeśli sami nie staniemy na straży zdrowia i budzącej się jego duszy”49. 

W celu zapobiegania onanizmowi Rosenblum zaleca głównie uproszczenie dzie-
cięcej diety. Jedzenie nie powinno być zbyt pożywne, sztucznie doprawiane, należy 
unikać przypraw korzennych i napojów rozgrzewających. Podaje także konkretny 
jadłospis dzienny. Śniadanie powinno się składać z mleka lub bawarki i na zmianę 
polewki wodnej, kleiku owsianego, rzadkiej zupy kartoflanej w połączeniu z dobrze 
wypieczonym pieczywem. Obiad powinien być złożony z mięsa, jarzyn i chleba, na-
tomiast na kolację należało podać chleb z masłem i jakimiś owocami, a do picia 
w ciągu dnia głównie wodę50. „Niechaj żyje skromnie i wstrzemięźliwie. Pożywnych 
pokarmów i rozgrzewających trunków, jakoto mięsiw, jaj, korzeni, kawy, czekolady 
itp. unika”51. Niewłaściwe odżywianie, które utrudniało trawienie, powodowało po-
budzenie i przekrwienie narządów płciowych, także uznawano za jeden z czynników 
powodujących onanię. Należało więc przestrzegać odpowiedniej diety – wszelkie 
pokarmy pobudzające, przyprawy korzenne, tłuste, czerwone mięso, wędliny, dzi-
czyzna, ryby, jajecznica, pietruszka, pasternak, a szczególnie słodycze, kawa, herba-
ta, alkohol powinny być z diety dzieci, w tym panien, wykluczone52.

Madeyski, jak większość autorów poradników, wskazuje na konieczność usu-
nięcia z diety dzieci przypraw korzennych, które miały nadmiernie pobudzać orga-
nizm, co ciekawe jednak seler, rzodkiew, czosnek i szparagi także zalecał wyrugować 
z diety dziecięcej, ponieważ miały wg niego dokładnie takie samo działanie jak ko-
rzenie53. Aleksander Harasowski, który podchodził do kwestii zapobiegania i lecze-
nia onanizmu w sposób dość postępowy podkreślał, że aby pomóc młodzieży płci 
obojga w leczeniu należy przede wszystkim zyskać ich zaufanie i miłość, rozsądnie 

48 M. Wood-Allen, op. cit., s. 68.
49 J. Budzińska-Tylicka, op. cit., s. 88-89. 
50 B. Rosenblum, Onanizm. Zbiór niezbędnych potrzebnych wiadomości i rad dla rodziców, 

opiekunów i nauczycieli niemniej dla każdego przyjaciela ludzkości celem uratowania młodzieży 
od okropnych skutków samogwałtu, Kraków 1841, s. 56-57.

51 Ibidem, s. 65.
52 B.F. Trentowski, Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wycho-

wania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. 1, cz. 1, Poznań 1842, s. 221; 
T. Tripplin, op. cit., s. 160.

53 E. Madeyski, op. cit., s. 113.
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ich prowadzić i wychowywać. Dlatego też odrzucał drakońskie metody w stylu wią-
zania rąk, czy zakładania specjalnej bielizny. Koncentruje się za to na zaleceniach 
typu: „mało jadać na kolacyę”, „posilna lecz nie drażniąca dieta”, wczesne udawanie 
się do snu, spanie pod lekkim przykryciem absolutnie unikając pierzyn, wczesne 
wstawanie, nie wylegiwanie się w łóżku, zimne kąpiele, ruch na powietrzu, zabawy 
z rówieśnikami54.

Na marginesie trzeba wspomnieć, że jedną z konsekwencji nieprawidłowego od-
żywiania była zła praca jelit, problemy z wypróżnianiem, czy pojawiające się inne 
dolegliwości, np. robaki, najczęściej owsiki. A one z kolei uważane były przez nie-
których lekarzy, np. Czarnowskiego, za przyczynę pojawiającej się znacznie gorszej 
przypadłości wieku dziecięcego i okresu dojrzewania, czyli onanizmu55. Podobnie 
uważał Forel, przy czym uważał, że dotyczy to głównie dziewczynek56.

Dieta dzieci powinna się zatem składać głównie z dużych ilości potraw roślin-
nych, jarzyn, jaj, mleka, kakao, soków owocowych, lekkich wód mineralnych, nato-
miast wykluczyć należało napoje alkoholowe, mocną kawę i herbatę, nadmiar mięsa 
i ostrych przypraw. Wszystko w celu zapobieżenia nadmiernemu podnieceniu, które 
mogło doprowadzić dziecko do licznych chorób i nałogów, m.in. onanii57.

Podsumowanie

Prawidłowa dieta była zatem podstawą właściwego funkcjonowania organizmów 
dziewcząt w okresie dojrzewania. Miała ogromny wpływ na rozwój ich organizmów, 
co miało wpływać na ich zdolność wydawania potomstwa. Jednocześnie właściwe 
odżywianie miało wpływ na właściwe wychowanie dziewcząt, tak aby nie naruszać 
ich „delikatnej konstytucji” i nie zaburzać prawidłowego rozwoju moralnego ukie-
runkowanego na macierzyństwo. Zasady dotyczące odżywiania dziewcząt podawane 
w analizowanych popularnych poradnikach były wpisane nie tylko w ówczesny kon-
tekst medyczny, lecz także obyczajowy. Odnosiły się do roli społecznej, wyznaczonej 
kobiecie przez ówczesne normy społeczne i odnosiły się także do młodych dziew-
cząt. Zasady odżywania dziewcząt miały na celu nie tylko zachowanie fizycznego 
zdrowia ich organizmu (głównie w kontekście przeznaczenia dziewcząt, czyli macie-
rzyństwa), lecz przede wszystkim prawidłowe ukształtowanie ich sylwetki moralnej. 
Dieta miała być wystarczająco pożywna, aby zapewnić rozwój fizyczny, jednak nie 
powinna być zbyt obfita ani pobudzająca, aby nie dostarczać młodym dziewczętom 
zbyt wielu bodźców, które mogły przedwcześnie aktywizować ich seksualność, czego 

54 A. Harasowski, op. cit., s. 89-90.
55 A. Czarnowski, op. cit., s. 54.
56 A. Forel, Zagadnienia seksualne roztrząsane ze stanowiska nauk przyrodniczych, psycho-

logii, higieny o socyologii, t. 1, Warszawa 1906, s. 377.
57 Springer, Schulz, Lofler, Schuesler, op. cit., s. 626.
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miano zdecydowanie unikać w ich wychowaniu. Zasady odżywiania dziewcząt były 
też podporządkowane ówczesnym kanonom urody. Ideałem była panienka szczupła 
i eteryczna, czego nie można było osiągnąć dostarczając młodym dziewczętom ob-
fitego pokarmu. Autorzy poradników nie krytykowali tego ideału, ale tylko pewne 
skrajności diety, mogące prowadzić do chorób (np. blednicy). 

Girls’ diet in upbringing guides  
in the 19th and the beginning of the 20th century

This paper focuses on the issue of diet for girls, often referred to in guides concern-
ing fields of medicine and hygiene in the 19th and the 20th century. It is an attempt 
to answer the question: how strongly was the girls’ and young women’s diet empha-
sised in the period researched, and what was the cause of it.

The right diet was a foundation of the right functioning of organism, whereas 
consuming particular foods was seen as being able to cause certain diseases. Girls’ 
nutrition was regulated by a few particular rules presented in the text.

Keywords: diet, ubringing guides, diseases
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Zagadnienie odżywiania się ludności wiejskiej na dawnych ziemiach polskich po-
zostaje od lat w kręgu zainteresowań wielu uczonych. Informacji w tym zakresie 
poszukiwali badacze folkloru, historycy oraz lekarze. Prace dotyczyły takich aspek-
tów jak sposoby odżywiania się chłopów w czasie zaborów oraz w okresie między-
wojennym. Opisywano również problem głodu spowodowany działaniem zbrojnym 
agresorów, jak również epidemiami. Analizowano także produktywność polskiej wsi 
oraz możliwości wyżywienia się rodzin chłopskich1.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu odżywiania się ludności wiej-
skiej na polskich ziemiach w okresie zaborów aż do początku XX w. Jako że nie spo-
sób omówić odżywiania się we wszystkich rejonach dawnych ziem polskich chcia-
łem skupić się na opisaniu tego zagadnienia w Kieleckim, na Kurpiach i w Galicji2.

Potrawy jakie pojawiały się na wiejskich stołach były bardzo zróżnicowane. Zróż-
nicowanie wiązało się z tym, czy problem aktualnie dotyczył pożywienia zamożnego 
kmiecia lub bezrolnego, czy też małorolnego biedaka. Sposób zarządzania gospo-
darstwem w strefie wpływów poszczególnych zaborców miał również istotne znacze-
nie. I tak w Galicji na problem odżywiania się ludności wiejskiej zwrócił uwagę pol-
ski ekonomista, chemik, inżynier, przedsiębiorca naftowy Stanisław Szczepanowski: 
„Każdy Galicjanin pracuje za ćwierć, a je za pół człowieka. Nieudolność w pracy bez 
wątpienia w znacznym stopniu zależy od niedostateczności pożywienia, Galicjanin 
kiepsko pracuje, bo się nędznie żywi, a nie może się żywić lepiej, bo za mało pracuje. 
Jest to zaklęte koło, z którego trzeba szukać wyjścia”3. Trudną sytuację ekonomiczną 

1 S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa 
krajowego, Lwów 1888, s. 3-9.

2 W. Siarkowski, Potrawy, ciasta i chleby ludowe w okolicach Kielc, Pińczowa i Jędrzejowa, 
„Wisła” 1893, t. 7, s. 73-79; P. Franaszek, Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, 
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. 76, s. 289-310; A. Chętnik, Pożywienie 
Kurpiów. Jadło i napoje zwykłe, obrzędowe i głodowe, Kraków 1936, s. 33-92.

3 S. Szczepanowski, op. cit., s. 22.
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oraz związane z nią problemy autor skonstatował następującymi słowami: „Cały lud 
nasz o wiele gorzej jest żywionym od nędzarzy angielskich. Ilość pożywienia nie tyl-
ko, że nie wystarcza na wytworzenie siły roboczej – ale nie wystarcza na utrzymanie 
zdrowia i życia. Odbija się ten fakt w łatwości, z którą ludność nasza ulega choro-
bom epidemicznym. Odbija się w skarłowaceniu i wynędznieniu rasy. Z wszystkich 
krajów koronnych Galicya zawiera największą ilość ludzi nieprzydatnych do służby 
wojskowej. Wyrazem najwymowniejszym jest bezprzykładnie krótka trwałość życia 
w Galicyi. Fizyologia wykazuje, że przeciętne wyżywienie Galicyanina nie wystarcza 
na utrzymanie zdrowia i życia – a wykazy śmiertelności pokazują też przerażające 
panowanie śmierci nad życiem4.

Według historyka i etnografa Bohdana Baranowskiego – autora książki Życie 
codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, rozważania na temat pożywie-
nia chłopstwa należało rozpocząć od tego jakiej wielkości były gospodarstwa rolne 
w końcu XVIII i na początku XIX w. Istotne było również ile spośród płodów rol-
nych pozostawało do dyspozycji rodziny. Autor przyjął, że na terenach leżących mię-
dzy rzekami Prosną, Wartą, Bzurą i Pilicą gospodarstwa liczyły średnio 12 morgów 
ziemi ornej oraz ogród, łąki i pastwiska: „Przy panującej wówczas trójpolówce chłop 
obsiewał około 8 morgów przeważnie żytem, pszenicą, jęczmieniem, owsem, gryką. 
Jedynie niewielkie kawałki ziemi były wzięte pod uprawę grochu, prosa i rzepaku. 
W tzw. ogrodzie uprawiano warzywa, kapustę oraz len i konopie”5. Zbiory w prze-
liczeniu na miary metryczne zamykały się w liczbie około 28 kwintali. Około 25% 
zbiorów (ok. 7 kwintali) należało przeznaczyć na zasiew. Aby uiścić opłaty kościelne 
i zapłacić podatki część ziarna trzeba było sprzedać. Z kolei inną część należało prze-
kazać na rzecz dworu, kościoła oraz rzemieślników wiejskich – co prawdopodob-
nie stanowiło około 30% zbioru (9 kwintali). Do dyspozycji rodziny chłopskiej oraz 
zwierząt gospodarskich pozostawało około 12 kwintali: „większa część tego została 
przemielona w młynie lub na żarnach, część spasiona przez inwentarz. Naturalnie 
również i z tej części przemielonej otręby czy inne odpadki przeznaczone były dla 
koni, świń i drobiu. W gospodarstwie wiejskim tamtych czasów starano się w mia-
rę możliwości przy żywieniu zwierząt zastępować ziarno i otręby innymi produkta-
mi (np. odgoryczonymi żołędziami)”6. Zatem na wyżywienie rodziny pozostawało 
przypuszczalnie około 750 kg różnego rodzaju produktów zbożowych (kasz, mąki 
lub grochu). Według autora dawało to 150 kg rocznie na osobę. Było to zbyt mało 
dla ówczesnego gospodarstwa. Potwierdzenie tych niezbyt optymistycznych danych 
znaleźć można w dziele Michała Federowskiego Lud okolic Żarek, Siewierza i Pi-
licy, gdzie autor wyraża zdziwienie, jak przy tak lichym wyżywieniu lud znajduje 
siłę do prac polowych. Federowski nie analizuje jadłospisu chłopa w ciągu dnia, 

4 Ibidem, s. 24.
5 B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969, 

s. 45.
6 Ibidem.
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a jedynie w sposób bardzo ogólny opisuje typowe pożywienie na wsi: „Bo weźmy na 
ten przykład post wielki; przez cały ten przeciąg czasu, chłop żyje jałowo, t. j. uży-
wa pokarmów, prócz soli, niczem innem nie okraszonych, a olej konopny, którego 
wiele nie bije, woli zmieszać nawpół ze smołą, i zachować do smarowania u wozów 
drewnianych osi. Zamożniejsi, w czasie postu, prócz chleba razowego, używają na 
co dzień ziemniaków z żurem, kaszy, kapusty z grochem, polewając takowe olejem, 
a w święta jedzą strawę na mleku. Oprócz świąt uroczystych i nadzwyczajnych oka-
zji, jakiemi są: chrzciny, wesela, pogrzeby, mięso rzadko kiedy jedzą; codziennemi 
zaś strawami w ciągu całego roku są: chleb, żur, mleko kwaśne, ziemniaki, różne 
gatunki kaszy, kluski, groch, pasternak, marchew i kapusta. Produkta domowe jak 
np. jaja, sery i masło, sprzedają do poblizkich miasteczek podczas większych tar-
gów, zwanych jarmarkami”7.

W żywieniu ludności wiejskiej istotną rolę odgrywała kapusta. Przechowywa-
no ją w piwnicy lub w kopcach, ale przede wszystkim kiszono. W niemal każdej 
chałupie kiszono jej kilka beczek w skali roku, dzięki czemu można było wyrównać 
ewentualne niedobory witaminy C8. Kapustę kiszono również w specjalnych dołach 
do kiszenia. Były to okrągłe jamy głębokie na 1,5-2 m, które wewnątrz były wykłada-
ne gliną i słomą. Z kolei boki dołu okładano liśćmi z kapusty, „następnie kładziono 
główki, które ubijane były bosymi nogami i zalewane wodą. Soli do tego rodzaju 
czynności nie używano. Doły zakrywano deskami, na które kładziono grubą warstwę 
liści i zasypywano ziemią. Kapusta w dołach pozostawała aż do wiosny”9. Kiszono 
zarówno całe główki, jak i kapustę poszatkowaną. Jak podaje historyk profesor Piotr 
Franaszek, w niektórych rejonach Galicji umieszczano pomiędzy warstwami szatko-
wanej kapusty całe główki. Zimą wykorzystywano je do przygotowywania gołąbków. 
Sok z kiszonej kapusty zwany na Podhalu kwaśnicą i stanowił również ważny skład-
nik wykorzystywany przy sporządzaniu potraw mięsnych, rybnych oraz zup, zwłasz-
cza barszczu. Kiszoną kapustę spożywano po ugotowaniu, podawano z ziemniakami 
i innymi warzywami, nadziewano nią pierogi, a także dodawano, jako wypełniacz, 
do chleba. Stanowiła podstawę przyrządzania kapuśniaku, jednej z najbardziej po-
pularnych zup na wsi galicyjskiej10.

Duże znaczenie miała również konsumpcja innych warzyw: rzepy, pasternaku, 
marchwi, oraz jeszcze niewielkiej w owym czasie ilości ziemniaków. Na początku 
XIX w. co prawda każdy gospodarz posiadał kilka korców ziemniaków, jednakże 
w owym czasie stanowiły one żywność pomocniczą dla zboża11. Z czasem jednak 
uprawa ziemniaków stawała się nawet bardziej popularna od warzyw: „lecz jak tyl-
ko ziemniaki zaczęły się obficie rodzić, zaniechano zupełnie u włościan na wsiach 

7 M. Federowski, Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, t. 1, Warszawa 1888, s. 22.
8 P. Franaszek, op. cit., s. 293.
9 B. Baranowski, op. cit., s. 49.
10 P. Franaszek, op. cit., s. 293.
11 B. Baranowski, op. cit., s. 45.
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ogrodnictwo warzywne, i to ich doprowadziło do teraźniejszego niedostatku”12. 
Podstawą wyżywienia ludności chłopskiej, zarówno w zachodniej, jak i wschodniej 
części Galicji były właśnie ziemniaki. Oskar Kolberg opisując stosunki panujące na 
Rusi Czerwonej, pisał: „[Chłopi] poznali przecież użytek kartofli, chociaż przedtem 
za truciznę je poczytywali i po cerkwiach przez mniej światłych popów surowo były 
odradzane”13. Sposoby przyrządzania i spożywania ziemniaków były różnorodne – 
najczęściej gotowano je, czasami również przypiekano, ze startych ziemniaków spo-
rządzano placki. Częstym pokarmem była zupa ziemniaczana, ale również rozpo-
wszechnione było kiszenie pokrojonych ziemniaków, które po ukiszeniu dodatkowo 
gotowano. Dodawano je ponadto do wyrobów mącznych, a zwłaszcza chleba prze-
znaczonego do własnej konsumpcji. Dzięki temu oszczędzano mąkę, jak również 
zapasy dobrych ziemniaków14. Jak pisał Krzysztof Kluk: „Korzeń ten przynaymniey 
pospolitemu ludowi zastępuje prawdziwe mieysce chleba, a to tym pożyteczniey, im 
bardziey go prawie przez dziewięć Miesięcy przechować można”15.

Warto wspomnieć również o głodowych potrawach spożywanych w czasie nie-
urodzaju oraz u mniej zamożnych chłopów, które przyrządzane były głównie na ba-
zie ziemniaków. Gały – tak nazywała się potrawa w kieleckiem, pińczowskim i ję-
drzejowskim, sporządzana na wiosnę ze zgniłych ziemniaków zebranych na polu, 
które po opłukaniu były ścierane i zaprawiane mąką. Następnie gotowano je w wo-
dzie lub w mleku i na koniec formowano z nich kule. Kolejną potrawą była bieda, 
zwana w będzińskim sekuladką, a w jędrzejowskim siejpichą. Były to ziemniaki, 
ugotowane na rzadko z pietruszką i pieprzem. Gamrotka lub gamrota były to z kolei 
ziemniaki, które po ugotowaniu i odcedzeniu z nich wody były tłuczone i miesza-
ne z barszczem lub żurem i w ten sposób spożywane jako potrawa16. Autor zwracał 
uwagę na jeszcze jedną powszechną przed laty potrawę. Był to pasternak, który spo-
rządzano w różny sposób: „gotowano go z mięsem w święta i niektóre uroczystości 
doroczne, i jako posilną, smaczną potrawę podawano do jedzenia, albo też goto-
wano go z mlekiem, lub jako jarzynę, okraszoną masłem, podawano; dziś po więk-
szej części jarzyna ta z powodu rozwielmożenia się ziemniaków wychodzi z użycia”17.

12 Ibidem, s. 46. Historia ziemniaka w Polsce liczy ponad 300 lat: „sprowadzenie ziemniaka 
wiąże się z osobą króla Jana III Sobieskiego (podczas odsieczy wiedeńskiej miał przesłać Marysień-
ce wór ziemniaków), mniej wspomina się o wilanowskim ogrodniku Pawle Wienczarku. To on przy 
królewskim pałacu sadził egzotyczne bulwy, a z kolei jego zięć Jan Łuba rozpowszechnił w Warsza-
wie tę uprawę w czasach króla Augusta Mocnego” – źródło: https://culture.pl/pl/artykul/polska-
-historia-ziemniaka [dostęp: 8.07.2019].

13 O. Kolberg, Ruś Czerwona, cz. 1, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 56, Wrocław–Poznań 1976, s. 47.
14 P. Franaszek, op. cit., s. 292.
15 K. Kluk, Dykcyonarz roślinny, t. 3, Warszawa 1788, s. 87. Autor pisał, że ziemniak w Eu-

ropie na stołach królów pojawił się w 1585 r. Wspominał również o szerokim zastosowaniu ziem-
niaków poczynając od paszy dla zwierząt poprzez smażone ziemniaki podawane ze śledziem, na 
pędzonej z nich wódce kończąc.

16 W. Siarkowski, op. cit., s. 74.
17 Ibidem, s. 73.
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Chleb w większości rodzin chłopskich spożywano przynajmniej raz dziennie. Był 
to produkt wytwarzany z własnej mąki, otrzymanej z ziarna mielonego na własnych 
żarnach. W gospodarstwach uprawiano cztery podstawowe zboża (pszenica, żyto, 
jęczmień, owies), a także proso, grykę i kukurydzę18. Jak podawał Oskar Kolberg: 
„Chleb jadają zwykle jęczmienny, lub też małaj; rzadziej nierównie żytny. Pszenny 
zaś chleb (kołacz) używany tylko bywa tylko przy uroczystościach”19. Autor pisze 
ponadto: „Pożywieniem rolnika podolskiego, mieszkającego nad Dniestrem jest 
chleb z kukuruzy, a w głębi Podola żytni, krupy i ogrodnina, mianowicie: kapusta, 
buraki, kartofle i ogórki”20. Według cytowanego wcześniej Bohdana Baranowskiego, 
w pierwszej połowie XIX w. chleb odgrywał znacznie mniejszą rolę niż w czasach 
późniejszych, mimo to spożywano go w stosunkowo dużych ilościach. Najczęściej 
był to chleb razowy, z mąki żytniej z dodatkiem ziemniaków, niekiedy trochę już 
nadpsutych. Ziemniaki te gotowano i duszono, a następnie po zmieszaniu z mąką 
wypiekano chleb. Chleb wyrabiano również z mieszanki żyta, jęczmienia i owsa. 
Biedniejsi chłopi używali do tego otrąb lub mieszanki z żyta i tzw. kostrzewy21.

Jak pisał urodzony w Krakowie botanik Adam Maurizio: „Tylko bogatsi wieśnia-
cy, około 10% ludności wiejskiej, spożywają codziennie chleb żytni często z domiesz-
ką jęczmienia. Nieco biedniejsi używają wprawdzie także jeszcze codziennie chleba, 
lecz przeważa u nich, szczególnie w górach i na Podkarpaciu, nierzadko zmieszany 
z ziemniakami chleb jęczmienny i owsiany”22. Według Maurizia do chleba dodawa-
no także suszone śliwki, gruszki i jabłka, mielone nasiona lnu i roślin strączkowych, 
oraz gotowaną kapustę. Liści kapusty używano na Węgrzech i na terenach polskich 
jako podkładu do ciasta, na którym wsuwano je do pieca: „Dzieje się to przeważnie 
w lecie; jeden chleb leży na 1 lub 2 liściach. W ten sposób pieczony chleb ma pięk-
nie przyrumienioną, bardzo smaczną dolną skórkę. Także Huculi pieką swe ciężkie 
kwaśne chleby na liściach kapusty”23.

Oprócz chleba pieczono niekiedy specjalne placki, różnie nazywane, jak np. „ko-
zaki, pludry, kulfony itp. Istniały lokalne zalecenia co do ich wypieku i rodzaju mąki 
– np. żytniej, owsianej i różnych mieszanek”24. W celu zaoszczędzenia mąki do chle-
ba dodawano ziemniaki, rośliny strączkowe (zwłaszcza bób), wykę, zmielone nasio-
na buku, a nawet popiół drzewny: „Dodawanie gotowanych ziemniaków pozwalało 
na dłuższe utrzymywanie odpowiedniej wilgotności chleba. Przy wyrobie chleba 
do 8 kg mąki pszennej dodawano 3 litry ugotowanych i przetartych ziemniaków. 
Substytutem chleba były przaśne placki wyrabiane tylko z wody i mąki, zazwyczaj 

18 P. Franaszek, op. cit., s. 295.
19 Małaj był to chleb z mąki kukurydzianej. Por.: O. Kolberg, Pokucie, cz. 1, [w:] idem, Dzieła 

wszystkie, t. 29, Wrocław–Poznań 1962, s. 51. 
20 O. Kolberg, Podole, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 47, Poznań 1994, s. 26.
21 B. Baranowski, op. cit., s. 48. Kostrzewa – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
22 A. Maurizio, Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym, Warszawa 1926, s. 304. 
23 Ibidem, s. 319. 
24 B. Baranowski, op. cit., s. 48.
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owsianej lub jęczmiennej”25. Na Wołyniu placki te nacierano ciepłą słoniną, a w dni 
postne maczano je w słonej wodzie z cebulą lub czosnkiem26.

Według Zygmunta Glogera – polskiego historyka, archeologa, etnografa i folklo-
rysty lud w okolicach Tykocina na Podlasiu znał na początku XIX w. trzy inne rodza-
je pieczywa, jakimi były zasadzka, wychopień i bądki: „Gdy reszta ciasta nie wystar-
cza już na zwykłej wielkości bochen, robią z tej reszty «zasadzkę», tak nazwaną od 
tego, że się ostatnia zasadza do pieca. Po zrobieniu zasadzki, wyskrobuje się z dzieży 
reszta ciasta i robi z tego dwu do trzech-funtowy t. zw. wychopień, czyli wychopie-
niek, i dla dzieci kilka bądek, czyli bądeczek, to jest maleńkich bułek. Wychopień 
jest najsmaczniejszy, ponieważ do skrobanych ścian dzieży przylepia się w czasie 
mieszenia mąka najmielsza. Przytym posypują go i «przygłaskują gorczycą prawą» 
(prawdziwą), a niektórzy solą jeszcze to ciasto i kładą do środka cebulę. U drob-
nej szlachty w Tykocińskim zasadzka bywa mniejsza niż wychopień i dawana bywa 
często na ofiarę do kościoła”27. Te wypieki miały bardzo długą tradycję: „Zwyczaj 
powszechny u tutejszego ludu wypiekania zasadzki i wychopieńka jest niewątpliwie 
bardzo dawnym i bierze początek w wierzeniach religijno-ofiarniczych starożytnych 
Słowian. Praojcowie nasi dawali z każdego pieczywa ofiarę bogom. Dziś lud w uro-
czystsze święta składa na ołtarzu bochenek, umyślnie w tym celu upieczony”28. Dalej 
autor w ciekawy sposób opisuje jakie jeszcze mączne produkty spożywali dawniej 
chłopi: „Oprócz chleba żytniego i pierogów pszennych, lub pieczonych z mąki mie-
szanej, pszennej z żytnią, są jeszcze inne rodzaje ciasta, np. pampuchy i reczuchy. 
Dawniej lud nie znał naczyń żelaznych i wogóle metalowych, np. patelni, czyli skow-
rody. Miejsce jej zastępował płaski, czyli płytki kamień, zwany plitą, to jest płytą. 
Kamień taki umywa się i rozpala w ogniu na kominie, potym odmuchuje z popiołu 
i otacza dokoła żarzącemi węglami. Bierze się następnie kawałek słoniny, i osadziw-
szy na kijku, smaruje się nią rozpaloną «plitę», na której potym kładzie się łyżka 
dość rzadkiego ciasta, czyli pampuch lub reczuch. W czasie postu kamień nie sma-
ruje się słoniną, tylko olejem. Pampuchy nazywają także powałkami i pieką zwykle 
w piecu, a reczuchy (tak nazwane pierwotnie od mąki gryczanej, czyli hreczanej) na 
patelni żelaznej, czyli skowrodzie, która zastąpiła wszędzie dawne kamienie”29.

Niemniej barwne opisy regionalnego pieczywa z okolic Kielecczyzny zawarł du-
chowny katolicki, historyk i etnograf Władysław Siarkowski: „W czasie głodu po-
wszechnego, jaki był w latach: 1846, 1851, zarówno w okolicach Kielc, Pińczowa 
i Jędrzejowa sporządzano placki, lub chleb z otrąb, czyli po ludowemu nazwanych 
chimioł, zmieszanych z łuszczawami (plewy) prosa, lub perzu, który wpierw w piecu 
suszono i mielono w żarnach na mąkę, jako zaś zwykłej potrawy używano bańdosu, 

25 P. Franaszek, op. cit., s. 297.
26 Ibidem.
27 Z. Gloger, Poszukiwania. O chlebie i zwyczajach przy pieczywie u ludu w Tykocińskim, 

„Wisła” 1898, t. 12, nr 2, s. 340-341. 
28 Ibidem, s. 341.
29 Ibidem.

Paweł Wysokiński



135

zrobionego z kiszonych liści szczerbaku, przyprawionych z mąką, lub z młodych 
listków ostu, pokrzyw albo pszennaku, lub wreszcie lebiody. Rozgotowane te zie-
leniny przyprawiano mlekiem dla lepszego smaku. W okolicach Miechowa, o ile 
z dziecinnych lat zapamiętałem, w pomienionych latach nieurodzaju sporządzano 
chleb i placki z mąki, lub otrąb, zmieszanych z mąką żołędzi, lub zmielonych baź 
leszczyny”30.

W życiu XIX wiecznej rodziny wiejskiej istotnym pożywieniem było mleko i jego 
przetwory. Mleko przerabiano przeważnie na masło i sery. Według Bohdana Bara-
nowskiego w okresie wielkiego postu, gdy prawie zupełnie nie konsumowano na-
biału, przygotowywano sery, które następnie suszono i przechowywano na okres 
sianokosów i żniw: „Serwatkę, produkt uboczny, wlewano do beczek, dodając ma-
ślanki i mleka. Wiosną ten sfermentowany płyn służył jako napój lub dodawany 
był do polewek”31. W przekazie Józefa Zawadzkiego świeże mleko nie podrażnia 
przewodu pokarmowego oraz jest lekkostrawnym, pożywnym pokarmem. Niestety: 
„łatwo jednak ulega zanieczyszczeniu, a wtedy staje się dla zdrowia szkodliwym. La-
tem szczególniej mleko, pod wpływem różnych bakterji, ulega szybko psuciu. Mle-
ko zepsute, napół skwaśniałe, jest trucizną, szczególniej dla dzieci, wywołuje u nich 
biegunkę, t. zw. cholerę dziecięcą, która zabiera połowę dzieci karmionych sztucz-
nie. Wystrzegać się więc należy takiego mleka i choć mleko surowe jest lepsze od 
gotowanego, dzieciom nigdy szczególniej w Warszawie mleka surowego dawać nie 
można”32. Należy w tym miejscu wspomnieć, że chłopi na wsiach posiadali niewiele 
krów. Przeciętnie na jedno gospodarstwo przypadła jedna lub dwie dojne krowy, 
a ich mleczność w porównaniu do czasów współczesnych była niewielka. Wystarcza-
ło to zwykle na dostarczenie mleka jednej rodzinie. Część mleka trzeba było zużyć 
dla inwentarza żywego (cielęta, prosięta itd.), a niewielką ilość nabiału sprzedawano 
do miast33.

W dobie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej spożycie mięsa w rodzinach 
wiejskich było niewielkie. Spożywano wołowinę, jednak trzeba przyznać, że więk-
szość sztuk rzeźnych szła na sprzedaż. Konsumpcja mięsa wieprzowego nie po-
krywała wystarczającego zapotrzebowania wiejskiej rodziny, nie wspominając już 
o spożyciu baraniny. Czasem udawało się schwytać w sidła zająca, dzika lub sar-
nę. Z kolei konsumpcja ryb nie odgrywała większej roli. Jednak mięso chłopom 
w XIX w. zapewniał drób – spożywano zwłaszcza kury. Dostarczały one również jaj, 
których spożycie wahało się najprawdopodobniej w liczbie 50-60 sztuk na osobę 
rocznie34. W okresie przedwielkanocnym, w chłopskiej zagrodzie co najwyżej raz 
w roku bito niewielką świnię (u bogatych chłopów przeznaczano na rzeź dwie sztuki 

30 W. Siarkowski, op. cit., s. 77.
31 B. Baranowski, op. cit., s. 49.
32 J. Zawadzki, Jak powinniśmy się żywić, Warszawa 1908, s. 24.
33 B. Baranowski, op. cit., s. 46.
34 Ibidem.
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– jedną przed Bożym Narodzeniem, drugą przed Wielkanocą). Chcąc zmagazyno-
wać pewną ilość mięsa należało je zakonserwować. Rodziny, które nie mogły po-
zwolić sobie na zabicie prosiaka zadowalały się niewielkimi ilościami słoniny i sadła 
otrzymywanymi za odrobek u bogatszych sąsiadów: „Słonina i sadło wystarczyć mu-
siały na cały rok, mięso spożywane było również w ciągu kilku miesięcy. Należycie 
nasoloną i sprasowaną między deskami słoninę wędzono w kominie lub też rzadziej 
suszono za piecem. Dobrze nasolone płaty sadła zwijano i zszywano. Bryły formo-
wano na kształt bochenka chleba. Sadło również zawieszano za piecem, w komorze 
lub też na strychu”. Taki zapas tłuszczu świadczył o zamożności gospodarstwa35.

Podobnie przedstawiała się sytuacja na Kurpiach: „Zwierzyny nie ma, z wyjąt-
kiem zajęcy i niewielkiej ilości dzikiego ptactwa, toteż mięso ludność otrzymuje 
przede wszystkiem ze zwierząt domowych, najwięcej zaś z wyhodowanych świń. 
Różne rodzaje mięsa i wyroby z niego omawiam niżej. Wieprzowina używana jest 
powszechnie, co prawda nie we wszystkich gospodarstwach, gdyż biedniejszych stać 
na mięso zaledwie w święta doroczne, uroczystości i t. p. Częściej używają słoniny 
i sadła, jako okrasy (…). Wieprze biją gospodarze bogatsi przede wszystkiem wtedy, 
gdy te są tanie, i sprzedaż ich niezbyt się opłaca. Kłują je długim nożem w serce (pod 
łopatkę), zbierając starannie krew («juskę») w misy, podstawiane przez gospodynie. 
Pozatem parzą wieprza ukropem w korycie, oczyszczają ze szczeciny, osmalają nad 
słomianym ogniem, patroszą i ćwiartują. Specjalnego rozbierania mięsa na poszcze-
gólne gatunki i cząstki użytkowe niema. Jest słonina, sadło, mięso i podroby” – pisał 
Adam Chętnik36. Co ciekawe, według Chętnika w dawniejszych czasach pożywienie 
ludności kurpiowskiej składało się w znacznej części z mięsa. Autor powołując się 
na Pamiętnik historyczny płocki pióra Wincentego Hipolita Gawareckiego cytował: 
„Jeszcze około roku 1812 znajdowała się w puszczy Myszynieckiej gruba zwierzyna, 
jak oto: sarny i dziki (za czasów Zygmunta III były tu jelenie, daniele, łosie, żubry). 
Dziś (1830) zaledwie jest kilka sarn w calem leśnictwie Ostrołęckiem, a dzików wca-
le już niema; sama tylko drobna zwierzyna pozostała, szczególniej zaś ptactwo, jak 
np. cietrzewie, jarząbki, kuropatwy”37.

Opisywane przez badaczy folkloru potrawy ludowe stanowią cenny materiał fak-
tograficzny mówiący o zwyczajach kulinarnych panujących przed laty na wsi. Ksiądz 
Władysław Siarkowski zawarł opis potraw, uwzględniając sposób ich przygotowania 
i oryginalne nazewnictwo. Wśród nich wymienić można garus. Była to znana po-
wszechnie potrawa z gotowanych owoców świeżych lub odleżałych, jak śliwki czy 
gruszki zaprawiona mąką. Taką polewkę spożywano z chlebem, wszelkiego rodzaju 
kaszami lub ziemniakami. Następnie autor wymienia fafułę i podobnie brzmiące 
danie famułę. Fafuła lub bzówka to polewka, czyli zupa zrobiona z dojrzałych jagód 
bzu czarnego, nazywanych powszechnie bzówkami (Sambucus niger), zaprawiona 

35 Ibidem, s. 49.
36 A. Chętnik, op. cit., s. 39-40.
37 Ibidem, s. 39. 
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mąką i mlekiem. W pow. miechowskim chłopi nazywali taką polewkę gzicą. Z kolei 
famuła była to zupa z rozgotowanych czernic, czyli borówek, zaprawiona mlekiem. 
Znajomo brzmiący bigos lub bigosik to zupa zrobiona z utartych leśnych gruszek, 
często spożywana w okolicach Pińczowa.

Kasza jako potrawa podawana była na rzadko, w formie zupy z mlekiem, ser-
watką, wodą, albo na gęsto (wytajona), „…omaszczona sperką (słoniną), masłem, 
w okolicach Kielc, Pińczowa, Jędrzejowa, wyrabiana bywa z jęczmienia, tatarki, pro-
sa. Koło Kielc zbierają nasienie manny (gramen mannae) i z niej w stępach bywa 
otłukiwana kasza. Do rodzaju kaszy należy policzyć krupy, na grubo zmielone ziarna 
i pęcak otłuczony w stępie z orkiszu, krupy zaś sporządzone z prosa, zowią się jagła-
mi”38. Krajanki albo kluski krajane, posypane kawałeczkami sera, były daniem spo-
żywanym wśród zamożniejszych włościan w okolicy Kielc. Kolejną wiejską potrawą 
były paluszki podawane jako danie wigilijne: „są to kluski podługowate, osypane 
makiem. (Na Litwie ta potrawa, również wigilijna, zowie się śliżykami)”39. Z kolei 
pazucha lub pazibroda były to główki kapusty pokrojone w plastry, ugotowane we 
wrzącej wodzie. Następnie zawartość garnka należało odcedzić, samą zaś kapustę 
zalewano mlekiem. Spośród opisywanych przez Siarkowskiego potraw warto opi-
sać żur oraz żytniczkę. Jak podaje autor: „Dawniej żurem nazywano polewkę tylko 
z kiszonej mąki owsianej sporządzoną; obecnie pod powyższą nazwą rozumie się 
postna polewka bez wszelkiej omasty, sporządzona z kiszonej mąki bądź żytniej, 
bądź owsianej, lub otrąb żytnich, wreszcie z kiszonych buraków”40. Wspomniana 
żytniczka była to kasza zrobiona z niedojrzałego żyta: „Tej potrawy używają w cza-
sie przednówku; w tym celu zżęte kłosy suszą w piecu chlebowym, lub na blasze; 
wykruszone ziarno mielą na grubo w żarnach, następnie gotują z mlekiem, albo też 
wytajone kraszą jaką omastą. (Mstyczów). W XVI i XVII wieku, kaszę tego rodzaju, 
której powszechnie używano bądź gotowanej w mleku, bądź w polewce mięsnej, 
a nawet jako pokarm chorym dawano, nazywano «prażmem»”41.

Z wypieków warto wspomnieć o grzybku, szczodrakach, orzechach i tatarczu-
chach. Na ostatki, w okolicach Kielc i Jędrzejowa, sporządzało się ciasto z mąki 
pszennej, do którego wbijano kilka jaj. Do tego dolewano pewną ilość mleka, a na-
stępnie tak zarobione ciasto piekło się na smalcu lub pokrajanej słoninie. W ten 
sposób wypieczone ciasto nazywano „grzybkiem”42. Szczodraki to z kolei rodzaj cia-
sta wypieczonego z pszennej mąki, w kształcie różnego rodzaju figur – chłopów, 
kolebek, gwiazd: „Dziś szczodraki wychodzą z użycia. Pieczono je na święta Bożego 
Narodzenia i częstowano niemi dzieci, chodzące po kolędzie, szczególnie w uroczy-
stość Trzech Króli (6 stycznia)”43. Orzechy znane były w Pińczowskim i Jędrzejow-

38 W. Siarkowski, op. cit., s. 75.
39 Ibidem.
40 Ibidem, s. 76.
41 Ibidem.
42 Ibidem, s. 77.
43 Ibidem, s. 78.
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skim, natomiast w innych okolicach nazywano je osuszkami lub osuchami. Były to: 
„gałeczki okrągłe, wypiekane z ciasta pszenicznego, zarobionego słodkim mlekiem 
i cukrem na ostatki, albo na wesela. Pieczywem tego rodzaju ciasta zajmują się prze-
ważnie dziewczyny wiejskie i częstują nim kawalerów wiejskich. Dawniej na wesela, 
oprócz orzechów tak nazwanych, które w pojęciu ludu miały symboliczne znaczenie 
jaj, wypiekano też z ciasta tak nazwane kokoszki, które nazwę swą otrzymały od 
kształtu tych ptaków domowych, jaki nadawano ciastu, i strojono je w pióra, wyrwa-
ne z kur. Zręczność w pieczeniu tego rodzaju ciasta zasadza się na tym, aby pierze 
na cieście w piecu gorącym nie spaliło się. W tym celu umiano przyrządzać ogień”44. 
Tatarczuchy były to chleby lub placki wypiekane z mąki tatarczanej: „częstują niemi 
gości zgromadzonych na niektóre uroczystości rodzinne, w swych chatach. Dają też 
kromki tatarczuchów koło Kielc dziadkom proszalnym w dzień Zaduszny”45.

W Peczeniżynie w województwie stanisławowskim powszechne były takie po-
trawy jak: „kulesza z mlekiem, barszcz z serwatki zwany kwasyna z kartoflami, 
kapusta z kuleszą, z ziemniakami, z fasolą, grochem, bobem, chlebem, z plackami 
z mąki kukurydzanej, żytniej lub jęczmiennej; dalej kisyłycia, którą przyrządzają 
w ten sposób, iż skłóciwszy owsianą mąkę z wodą, wrzucają nieco kwaśnego ciasta, 
a gdy tak ukiśnie, gotują na rzadko na wodzie”46. Owa kulesza to nic innego jak 
kleik z kaszki kukurydzianej lub mąki owsianej: „Na niewielkim obszarze zamiesz-
kałym przez Hucułów w Małopolsce wschodniej, głównem pożywieniem jest mąka 
kukurydziana. Jest to kulesza lub mamałyga, bryja znana również gdzie indziej 
gotowana najczęściej w dużych ilościach w osobnych naczyniach miedzianych lub 
żelaznych. Zamożni Huculi jedzą w dnie wolne od postu potrawę z kukurydzy zwa-
ną banusz”47.

Rytm dnia na wsi wyznaczały prace polowe oraz posiłki spożywane w ściśle 
określonym czasie. Dla chłopów wschodniogalicyjskich śniadanie stanowiło naj-
ważniejszy posiłek w ciągu dnia i prawie zawsze spożywane było na ciepło jako 
posiłek gotowany. Z kolei dla polskich chłopów najważniejszym, a tym samym 
najobfitszym posiłkiem w ciągu dnia, był obiad, podczas gdy Rusini zadowalali się 
znacznie mniejszą ilością pokarmów spożywanych wczesnym popołudniem. Jeżeli 
przed snem spożywano kolację, chłopi polscy konsumowali resztki pokarmów, któ-
re pozostały po obiedzie, podczas gdy chłopi rusińscy przygotowywali ciepły i obfi-
ty posiłek48. Śniadanie w miesiącach zimowych jedzone było zwykle jeszcze przed 
wschodem słońca. Z kolei latem spożywano je zwykle około godziny siódmej lub 
ósmej, dość często w polu „dokąd dzieci lub nawet gospodyni przynosiły pożywienie 
dla pracujących”49. W niektórych gospodarstwach w okresie żniw przed wyjściem do 

44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 78-79.
46 A. Maurizio, op. cit., s. 142. 
47 Ibidem, s. 194-195.
48 B. Baranowski, op. cit., s. 56.
49 Ibidem, s. 51.

Paweł Wysokiński



139

pracy spożywano jeszcze tzw. podśniadanie lub podśniadanek. Podstawą śniadania 
były ziemniaki – gotowane w łupinach, obrane lub tłuczone i kapusta gotowana lub 
kwaszona. Jadano również zupy warzywne z dodatkiem kaszy lub mąki, jak różne-
go rodzaju zalewajki, barszcze, bryje, żury. Wbrew pozorom, na początku XIX w. 
chleba na śniadanie spożywano niewiele. Jedynie w okresie żniw lub przy ciężkich 
pracach polowych chłop jadł chleb z serem lub twarogiem. Dopiero po uwłaszczeniu 
konsumpcja chleba zwiększyła się.

Pora obiadu na wsi przypadała około południa. Niekiedy obiad nie różnił się 
znacząco od śniadania. Potrawy były zwykle gęstsze, a porcje większe. W drugiej 
połowie XIX w. obiad składał się z dwóch dań: „Na pierwsze jedzono zwykle danie 
bardziej podstawowe, a więc ziemniaki lub kapustę z okrasą, placki ziemniaczane, 
groch, kluski, kaszę, na drugie zaś zupę, a więc barszcz lub zalewajkę”50. W okresie 
zimowym, gdy dni były krótsze, biedni chłopi obiadu nie spożywali. Podwieczorki 
jadano stosunkowo rzadko, zwykle w okresie wyczerpujących prac gospodarskich, 
a w ich skład wchodziły początkowo resztki z obiadu, zastąpione w późniejszych la-
tach chlebem z serem lub masłem. W opinii Baranowskiego „kolację jedzono latem 
przeważnie po powrocie z pracy, zimą zaś około godziny szóstej-siódmej. Najczę-
ściej podawano nań to, co pozostało z obiadu. Niekiedy jednak specjalnie gotowano 
zupę z kapustą, ziemniaki z zacierkami lub kaszą. Czasami dawano jeszcze do tego 
chleb. W miesiącach letnich spożywano również kwaśne mleko z ziemniakami. Po-
siłek wieczorny bywał obfitszy od rannego, bowiem rozpowszechniony był pogląd, 
że nie należy kłaść się spać głodnym”51. Na Kurpiach w okresie letnim kolację często 
jadano na dworze przed chałupą: „Wynoszą wtedy o zmroku ten sam stołek i sto-
łeczki. Zwykle przychodzą wtedy w odwiedziny kury i psy (w mieszkaniu – kot) 
i wszystkie otrzymują wtedy coś na przegryzkę, za bardzo zaś «naparciwe» dostają 
łyżką po łbie, zwykle od dzieci”52.

Na podstawie przytoczonych opisów sposobu odżywiania się ludności wiejskiej 
można stwierdzić, że trudno doszukiwać w tym przypadku jakichkolwiek zasad die-
tetycznych. Na ten stan rzeczy wpływał nie tylko fakt niewiedzy niepiśmiennego 
chłopa, ale również najprawdopodobniej nie przywiązywanie do tych spraw wiel-
kiego znaczenia.

Jak podawał Łukasz Gołębiowski: „Pożywieniem rolnika podolskiego, mieszka-
jącego nad Dniestrem, chleb z kukurudzy a w głębi Podola żytni, krupy i ogrodni-
na, mianowicie: kapusta, buraki, kartofle i ogórki. Mięso i ryba chyba w doroczne 
uroczystości są jemu znane”53. W drugim tomie Lud polski, jego zwyczaje, zabo-
bony autor wymienia cały szereg potraw ludowych jak: gryczanek – kluski z mąki 
tatarczanej, prażucha – zacierka z pszennej prażonej mąki, pęcak z jęczmienia lub 

50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 51-52.
52 A. Chętnik, op. cit., s. 33.
53 Ł. Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, t. 1, Lwów 1884, s. 104.
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orkiszu tłuczonego z grochem, ciastuchy – kluski wiejskie obwarzane, knysze – pie-
rogi ruskie, okrągłe z wzniesionym brzegiem, środek cebulą smażoną wyłożony, czy 
chociażby różnego rodzaju kasze54. Gołębiowski zwraca również uwagę na wiele ga-
tunków grzybów, które spożywane były w chłopskiej kuchni: „syrojeszki, chrząszcze 
czyli chrząstki, świniarki, pieprzniki, gołąbki na Rusi zwane hołubki, gąski, jelonki, 
kutmanki, opieńki, zielonki, mleczaje, babki, pożarki, maśluki”55.

Polski pisarz Lucjan Rudnicki wspominał w swoim dziele Stare i nowe jak przed 
laty, w 1894 r. z głodem radzili sobie chłopi w Sulejowie nad Pilicą: „Podstawą wy-
żywienia dla ogromnej większości były kartofle i kapusta, kraszone grochem, wy-
dzielanym chlebem i jak najstarszą słoniną. Musiał przecież jedzący poczuć, że je 
omaszczono, czego nie można poznać przy zuchelku świeżego sadła. (…) Ciężkiemu 
jak zwykle przednówkowi wyszło na spotkanie beznadziejne lato, a po nim głodowa 
zima i klęskowy nowy przednówek. Kartofle, których normalnie dla większości star-
czyło do nowych [zbiorów], z braku chleba zjedzono już w marcu. Starsze, doświad-
czone komornice wkrótce wykorzystały pokrzywy, lebiodę, a nawet perz, ale trzy-
morgowe obywatelki z obywatelek nie mogły się zdecydować na takie poniżenie”56.

Oczywiście wiadomym jest, że w sytuacji choroby czyniono wyjątek. Wówczas 
najczęściej przygotowywano tłuste i pożywne dania, które miały pomóc w proce-
sie leczenia i rekonwalescencji. Podstawą owej diety był rosół i mięso z kurczaka 
lub z kury. Jednakże była to kosztowna terapia i pozwalała leczyć chorego jedy-
nie przez kilka dni. W przypadku przedłużającej się choroby, która często dotykała 
starszą osobę nierzadko z problemami gastrycznymi, rokowanie było niepomyślne. 
Niedożywiony i wycieńczony chory umierał57. Niedobór środków spożywczych, któ-
ry szczególnie występował w środowisku biedoty wiejskiej, pociągał za sobą dość 
poważne konsekwencje. Szerzyły się choroby: szkorbut, krzywica, próchnica, reu-
matyzm i choroby oczu. Brak pewnych składników mineralnych powodował cza-
sem niedorozwój umysłowy lub nawet kretynizm. Dość często następstwem niedo-
żywienia był niedorozwój fizyczny. Szczególnie więc w początkach XIX w. znaczna 
ilość chłopskich rekrutów nie nadawała się do służby wojskowej. Również na skutek 
zbyt skąpego pożywienia i nadmiernej pracy wytwarzały się pewne typowe cechy 
psychiczne. Szczególnie więc w początkach omawianego okresu znaczną część lud-
ności chłopskiej cechowała bierność życiowa. Agresywność i skłonność do awantur 
i bójek powodował zazwyczaj wypity alkohol58. Opisując zwyczaje dawnej wsi nie 
można pominąć nadużywania przez ludność wiejską alkoholu59. Jak podawał Józef 
Zawadzki: „Wódka, piwo i wino nie przynoszą ustrojowi żadnego pożytku, przy-

54 Ibidem, t. 2, Lwów 1884, s. 33.
55 Ibidem, s. 34. 
56 L. Rudnicki, Stare i nowe, t. 1, Warszawa 1963, s. 12-13.
57 Ibidem, s. 54.
58 B. Baranowski, op. cit., s. 56.
59 Z. Szromba-Rysowa, Sposób odżywiania wsi podhalańskiej w świadomości jej miejszkań-

cow. Możliwości i cele badawcze, „Etnografia Polska” 1991, t. 35, z. 2, s. 140.
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noszą natomiast szkodę fizyczną, moralną a nawet materjalną. Kraj nasz niestety 
wypija wódki za 32 milj. rubli, czyżby nie czas porzucić to zgubne przyzwyczajenie, 
a pieniądze na pożyteczne obrócić cele? Napoje te są drogie, za 10 groszy wydane na 
wódkę, możemy mieć lepsze i zdrowsze pożywienie”60.

Na początku XIX w. chłopi zamiast wódki produkowanej ze zboża w bardzo pry-
mitywnych gorzelniach pili wódkę wyrabianą z ziemniaków. Była ona tańsza i czę-
sto pochodziła z gorzelni stojących na znacznie wyższym poziomie technicznym61. 
Na poziom biedy na wsi istotny wpływ miał powszechny alkoholizm. Alkohole były 
w owym czasie bardzo złej jakości, nierzadko z toksycznymi dodatkami. Były one 
nagminnie fałszowane np. przez dodatek witriolu (pięciowodny siarczan miedzi 
CuSO4·5H2O – silny kwas). Wspomniany witriol miedziowy dawał barwę podobną 
do znacznie droższego absyntu. Na przednówku często fałszowano również zboże 
służące do wypieku chleba, placków. Dodawano tzw. duryjkę – mieszaninę nasion 
traw zawierającą toksyczne alkaloidy. W konsekwencji ostatnie przypadki zgonów 
z tego powodu odnotowano we Lwowie jeszcze w 1938 r.62

Według lekarza i działacza społecznego Kazimierza Chełchowskiego polski chłop 
na przełomie XIX i XX w. nie odżywiał się prawidłowo. Autor analizował skład bio-
chemiczny pożywienia pracującego chłopa w oparciu o potrawy jakie ten spożywał. 
Zauważał szczególne upodobanie ludności wiejskiej do potraw tłustych: „Chłop, 
choćby syty, zostawiając ze swego obiadu dość dużo nawet kartofli, troskliwie jesz-
cze wybiera z tych resztek skwarki słoniny. Tłuste jedzenie, tłusto zjeść, dobrze kra-
sić, znaczy tyle, co dobre jedzenie, dobrze zjeść, dobrze żywić. Tłusto się napić to 
nawet bardzo popularne lekarstwo w razie ogólnego niedomagania albo i choroby 
(stąd może i zaufanie do oleju rycinowego). Mięsa, pokarmów bogatych w białko, 
chłop nigdy tak chciwie nie pożąda jak tłuszczu”63.

Chełchowski zwracał również uwagę, że w chłopskiej diecie brakuje odpowied-
niej ilości białka: „Całkiem inaczej rzeczy się mają z naszym chłopem. Ten i białka 
zwierzęcego spożywa daleko mniej (zwłaszcza w zimie), i białko roślinne otrzymuje 
z najtrudniej strawnych pokarmów (czarny chleb, kartofle)”64. Właśnie w niedobo-
rze białka w diecie upatrywał Chełchowski niskiego wzrostu i niższej masy ciała do-
rosłego robotnika wiejskiego65. Według profesora medycyny, oficera Gustawa Szulca 
przyczyną niewłaściwego żywienia jeszcze na początku XX w. były najczęściej złe 
warunki ekonomiczne, a także brak świadomości ludzi odnośnie odpowiedniego 

60 J. Zawadzki, op. cit., s. 29.
61 B. Baranowski, op. cit., s. 47.
62 A. Potocki i wsp., Zmiany sposobu żywienia ludności Polski Południowej (Galicji) na tle 

przemian politycznogospodarczych w XIX i XX wieku, „Hygeia Public Health” 2012, t. 47, z. 4, 
s. 520. 

63 K. Chełchowski, Przyczynek do wiadomości o żywieniu się ludu wiejskiego, Warszawa 
1890, s. 9.

64 Ibidem, s. 8.
65 Ibidem, s. 15.
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odżywiania się66. Szulc kładł szczególny nacisk na popularyzację higieny żywienia 
w radiu, prasie oraz publicznych odczytach, aby dotrzeć do jak najszerszego gro-
na odbiorców. Postulował o wiele większe spożywanie mięsa i mleka przez ludność 
wiejską67. „Już teraz trudno jest znaleźć środowisko ludzkie gdzie by nie słyszano 
o tem, że należy pić mleko, bo jest zdrowe, że należy jeść owoce i jarzyny, co to są 
witaminy, że powinno się uprawiać sporty i wychowanie fizyczne. Zainteresowanie 
sportami i wychowaniem fizycznem stanowi również ważny moment propagandy 
racjonalnego żywienia” – grzmiał profesor Szulc68. Przemiany następowały, miały 
jednak charakter długofalowy i obejmowały przynajmniej dwa stulecia. Charakter 
spożycia na wsi w XIX w. w dużym stopniu uzależniony był od zasobów, jakimi dys-
ponować mogły poszczególne typy gospodarstw chłopskich. Inaczej więc wyglądało 
pożywienie w chałupie zamożnego kmiecia, inaczej u bezrolnego czy też małorol-
nego biedaka. A wreszcie zasób środków spożywczych, jakimi mogło dysponować 
gospodarstwo, inny był w początkach XIX w., gdy rolnictwo stało jeszcze na bardzo 
niskim poziomie, a inny w końcu tego stulecia, gdy poważnie wzrosła wydajność 
ziemi, a asortyment produktów rolnych został znacznie wzbogacony69. Na podstawie 
badań przeprowadzonych w Beskidzie Śląskim we wsi Istebna w pow. Cieszyńskim 
można stwierdzić, że uprawa roślin zbożowych, m. in. ze względu na warunki kli-
matyczne, musiała być zawsze ograniczona. Uprawa prymitywnych zbóż, do których 
należał orkisz, jare zboża oraz krzyca, została zaniechana: „Dlatego też jeszcze przed 
I wojną światową krzyca czy orkisz uprawiane były przez ludność uboższą, a do dziś 
ze zbóż wysiewany jest tylko owies i jęczmień. Podstawą wyżywienia w całym Beski-
dzie Śląskim, pomijając znaczenie nabiału, są ziemniaki, pojawiające się z końcem 
XVIII w.; sytuacja taka trwa na ogół do II wojny światowej, o ile nie dłużej. Nie trze-
ba podkreślać, że determinuje to poziom wyżywienia, a tym samym poziom życia 
ludności góralskiej”70.

W drugiej połowie XIX w. nastąpiło polepszenie pożywienia na wsiach – miejsce 
ziemniaków zastąpiły częściowo rośliny strączkowe. Urodzony w 1862 r. w Krako-
wie szwajcarski botanik Adam Maurizio tak opisuje zmieniającą się sytuację ży-
wieniową na polskich terenach: „Na kresach zachodnich wychodzą z użycia kwaśne 
polewki, tak że w Wielkopolsce żur i barszcz są dzisiaj prawie nieznane. Różnice 
kulturalne między zachodnią a wschodnią częścią Polski są w ogóle znaczne, najbar-

66 G. Szulc, Żywienie jako zagadnienie medycyny zapobiegawczej, „Lekarz polski” 1936, R. 12, 
s. 15. 

67 Ibidem, s. 22. 
68 Ibidem, s. 22-23. 
69 B. Baranowski, op. cit., s. 45.
70 Z. Szromba-Rysowa, Niektóre aspekty badań nad pożywieniem ludności wiejskiej w Be-

skidzie Śląskim, „Etnografia Polska” 1967, t. 11, s. 174-175. Krzyca to jedna z najstarszych odmian 
żyta, która ma wiele wspólnego ze Wigilią św. Jana i tradycyjną gospodarką żarową. Zboże to dzisiaj 
jest już niemal całkowicie zapomniane, jednak dawniej używano go do produkcji mąki i wypieku 
delikatnego w smaku pieczywa.
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dziej zaś różnią się kresy zachodnie od wschodnich. Nie zmienia to jednak ogólnego 
charakteru pożywienia większości ludu; wszędzie przeważa w niem polewka, bry-
ja, kapusta i ziemniaki. Bardzo często używa się mąki nie na wypiek, lecz tylko do 
„zabijania” (zaprawiania) barszczów i zup71. W swojej pracy autor powołuje się na 
dzieła polskiego fizjologa, współodkrywcy adrenaliny Napoleona Cybulskiego, który 
opisuje przeszło 30 polewek jadalnych. Z kolei autorytetem w kwestii barszczu jest 
dla Maurizia botanik i pionier polskiej florystyki Józef Rostafiński: „że w Małopol-
sce, w Królestwie i na Litwie nie wygasł jeszcze u ludu zwyczaj robienia z barszczu 
zupy. Barszczem zwano zarówno roślinę jak i kwaśną z niego wyrabianą polewkę”. 
Rostafiński doszedł w 1880 r. do wniosku, iż inną roślinę, mianowicie Borago of-
ficinalis, nazywano burakiem, a Beta Cicla ćwikłą. Wszystkie te rośliny kwaszono. 
„(…) Przez zakwaszenie zmienia bowiem ćwikła barwę, staje się burą i potrawę z niej 
nazwano burakami. Z drugiej strony widzimy na przykładzie barszczu, że nazwa 
rośliny oznacza nie tylko potrawę z niej przyrządzoną, lecz i pokrewne potrawy z in-
nych roślin. Buraki, które dzisiaj jadamy, mogły się do nas dostać dopiero w XVI w. 
lub w początku XVII w. Wszystko, co u nas z buraków jest wcześniej znane, odno-
si się do rasy liściastej, do Beta Cicla”72. Historię barszczu również bardzo dobrze 
opisał ks. Władysław Siarkowski: „Jeszcze w XVI w., według twierdzenia Syrenju-
sza, robiono z rośliny «barszczu» zupę, używaną powszechnie przez lud; którą zwa-
no «barszczem». Sposób przyrządzenia tej polewki polegał na zdzieraniu z łodyg 
jątrzącej kory i kwaszeniu samej rośliny. Dziś z pomienionej rośliny (Heracleum 
Sphondylium L., Heilkraut) lud nie sporządza polewki, tylko gospodynie, hodujące 
indyki, dla utuczenia ich robią z «barszczu» siekankę, zmieszaną z kaszą, i nią kar-
mią rzeczone ptactwo. Koło Kielc, polewkę sporządzoną ze szczawiu (Rumex, Sauer-
amp fer) i zaprawioną mąką lub mlekiem, lud nazywa barszczem. Również zupa, 
zrobiona z kiszonej ćwikły, czyli buraków, nazywa się barszczem, lub też z mąki ki-
szonej żytniej, ale ugotowanej z jakimkolwiek mięsem”73.

Podsumowując, pożywienie ludności wiejskiej składało się z prostych potraw 
zapewniających swoiste minimum do codziennej egzystencji. Na zwiększenie racji 
pokarmowych pozwolić sobie mogli jedynie bogatsi chłopi, a także rodziny w okre-
sie świąt. Lata między końcem XVIII w. aż do początku XX w. to czas ogromnych 
przemian na wszystkich terenach ziem polskich. W owym czasie ziemie polskie 
nękała epidemia cholery, w wyniku czego w samej Galicji zmarło wiele tysięcy lu-
dzi. Na skutek nieurodzajów oraz zniszczeń wojennych pojawił się problem głodu. 
Było to niestety zjawisko na tyle powszechne, że jedzenie stało się symbolem życia 
i miarą wartości. Pociągało to za sobą olbrzymie straty w ludności, bowiem choroby 
ze zwiększoną silą atakowały osłabionych ludzi. Chłop żyjący w niedostatku całe 
życie marzył o tym, by móc codziennie jadać chociażby polewkę z łoju. W okresie 

71 A. Maurizio, op. cit., s. 79-80. 
72 Ibidem, s. 138-139. 
73 W. Siarkowski, op. cit., s. 74.
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nieurodzaju oprócz jagód i innych leśnych roślin zbierano szczaw, rdest, pokrzywę, 
ognichę, lebiodę, liście z buraków, komosę, mlecz, perz, które bezpośrednio spoży-
wano lub dodawano dla urozmaicenia jadłospisu. Czasem nawet żołędzie i orzeszki 
bukowe (bukiew) po odgoryczeniu i zmieleniu dodawane były do chleba.

W drugiej połowie XIX w. ogólny wzrost produkcji rolnej powodował podwyż-
szenie konsumpcji. W ciągu XIX w. na terenie Królestwa Polskiego wzrosła liczba 
ludności. Coraz szybciej rosła produkcja rolna. Wraz z dopływem gotówki na wieś, 
zarówno dzięki emigracji zamorskiej jak i migracjom zarobkowym do okolicznych 
ośrodków przemysłowych, wzrosło znaczenie niektórych gałęzi przetwórstwa spo-
żywczego, a także sieci handlu detalicznego produktów spożywczych74. Produkcja 
rolna oraz spożycie coraz to nowych odmian i gatunków roślin (opisane w tekście 
upowszechnienie się upraw ziemniaka) spowodowały znaczną poprawę sytuacji ży-
wieniowej na wsi. Dzięki temu na długi czas wyeliminowano spożycie wielu tzw. ro-
ślin i potraw głodowych.

The food of the rural population in the former Polish lands  
in the opinions of researchers

The food of the rural population consisted of simple dishes providing a specific 
minimum for everyday existence. Only richer peasants, as well as families during 
Christmas or Easter, could afford to increase their food rations. Cabbage played 
a significant role in feeding the rural population. It was stored in a basement or 
in mounds, but most of all it was pickled. In almost every hut, several barrels of it 
were pickled throughout the year, thanks to which it was possible to compensate for 
possible vitamin C deficiencies. Bread was most often eaten with potatoes, and rye 
flour, oat flour, bran, millet, nettle or nettle leaves were added to its production. The 
meat consumption in the countryside was low, and its consumption did not cover 
the needs of the rural family.

Keywords: Folk nutrition, mating food, potatoes, bread, cabbage

74 Z. Szromba-Rysowa, Niektóre aspekty badań…, s. 176.

Paweł Wysokiński



Głód należy do zjawisk i doświadczeń negatywnych, a post, czyli okresowe powstrzy-
mywanie się od spożywania żywności, w tradycyjnym – również religijnym – rozu-
mieniu jest aktem wyrzeczenia, umartwienia i pokuty1. Z drugiej jednak strony od 
czasów starożytnych w dyskursie medycznym funkcjonowało przekonanie o proz-
drowotnych aspektach postów i głodówek. To przeświadczenie, że głód jest, jak pi-
sał Paracelsus „najlepszym lekarstwem”, nie było zatem odkryciem dziewiętnasto-
wiecznych przyrodoleczników. W świetle jednak rozwoju i popularyzacji lecznictwa 
naturalnego w XIX w., praktykowanie postów oraz stosowanie głodówek w celach 
zdrowotnych – sytuowane w nowych kontekstach – nabrało odmiennych znaczeń. 
Na podstawie wybranych tekstów o charakterze popularnym propagujących zasady 
przyrodolecznictwa, które ukazały się w języku polskim w okresie od końca XIX w. 
do połowy kolejnego stulecia, postaram się odpowiedzieć na pytanie o cel i znacze-
nie wspomnianych terapii w relacji do ogólnych zasad żywieniowych preferowanych 
przez zwolenników naturalnych metod leczenia2.

Koncepcje przyrodolecznicze, które od drugiej połowy XIX w. zyskiwały coraz 
większą popularność, opierały się na kilku podstawowych założeniach. Za pierwsze 
i najważniejsze można uznać przekonanie o uzdrawiającej – „energetycznej mocy 
natury” – wyrażonej w często powtarzanej sentencji „natura sanat”3. Zgodnie z tym 
założeniem leczenie naturalne polegało na wykorzystaniu właściwości świata przy-
rody – wody, powietrza, słońca oraz opartej głównie na produktach roślinnych die-
ty4. Po drugie, koncepcje te, podkreślając nierozerwalny związek człowieka z naturą, 
wskazywały na samouzdrawiające możliwości organizmu ludzkiego. Innymi słowy, 

1 Por. np. J. Topolski, Posty w Polsce w końcu średniowiecza i wczasach nowożytnych i ich 
rola kulturowa, Varia historyczne, wstęp i dobór tekstów W. Wrzosek, Poznań 2010, s. 251-268.

2 W artykule w tytułach prac źródłowych oraz cytatach zastosowano oryginalną pisownię.
3 [S. Będzikiewicz], Co to jest leczenie naturalne? „Pionier. Pismo poświęcone naturalnej hy-

gienie, naturalnemu leczeniu, i pielęgnowaniu fizycznego piękna” 1896, R. 1, nr 1, s. 1.
4 Ibidem, s. 2.
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człowiek, znając swoje naturalne fizjologiczne potrzeby, sam mógł się uleczyć, nale-
żało tylko stworzyć mu odpowiednie warunki do regeneracji. Objawy choroby, takie 
jak gorączka, wymioty, brak apetytu, według przyrodoleczników, były integralnym 
elementem procesu samoleczenia5.

Odwoływanie się do praw natury jako podstawy stosowanych metod leczniczych 
implikowało zarazem negatywny stosunek zwolenników przyrodolecznictwa do tego, 
co było ich zdaniem produktem cywilizacji i kultury. Przede wszystkim krytycznie 
wyrażano się o medycynie oficjalnej – alopatycznej lub jak ją nazywano w polskich 
tekstach – medycynie szkolnej oraz stosowanych przez nią środkach i metodach 
terapeutycznych6. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczyły wykorzystywania 
farmakologii w leczeniu, która, działając na zasadzie przeciwieństw – zdaniem au-
torów omawianych publikacji – wprawdzie zwalczała symptomy choroby, ale nie 
chorobę samą7. Ponadto środki farmakologiczne miały szereg negatywnych skut-
ków ubocznych. Według przyrodoleczników przyczyniały się do tego, że choroba 
nie znikała, lecz najczęściej zamieniała się w stan przewlekły. Metodę „leczenia che-
mią” Stanisław Breyer – słynny krakowski lekarz, zwolennik przyrodolecznictwa 
i ziołolecznictwa – nazywał „wypędzaniem diabła przez belzebuba”8. „Chemiczne 
środki, owe salicyle, aspiryny, acetopiryny, fenacetyny, morfiny, codeiny, heroiny, 
dioniny, tanniny możnaby stosować jedynie wówczas, gdy chodzi o chwilową ulgę, 
lub w przypadkach beznadziejnych, a nie w celach leczniczych!” – konstatował na 
łamach „Zdrowego Życia”9. Uważał, że stosowanie tego rodzaju leków nie tylko nie 
pomaga, ale jest też niemoralne, ponieważ nie zmusza pacjenta do zmiany trybu 
życia, przeciwnie, utwierdza go w błędnych, szkodzących zdrowiu, przekonaniach10.
Ten ostatni aspekt był niezwykle istotny dla całego procesu samoleczenia. Idee przy-
rodolecznicze, odwołując się do dychotomii między niszczącą zdrowie cywilizacją 
a nieskażoną przyrodą, podkreślały jednocześnie konieczność powrotu człowieka 
do natury. Ich zwolennicy nawoływali do radykalnej zmiany sposobu życia, jego 
reformy, której efektem miała być nie tylko lepsza kondycja zdrowotna, ale pełne 
odrodzenie człowieka, również w aspekcie moralnym11. W tak pokrótce zarysowa-
nej wizji lecznictwa przyrodniczego choroby były niczym innym, jak tylko wynikiem 
niewłaściwego postępowania „cywilizowanego” człowieka, a za jedną z ich najistot-
niejszych przyczyn uważano złe odżywanie.

5 S. Breyer, Co to jest przyrodolecznictwo? II, „Zdrowe Życie: pismo wychodzące z końcem 
każdego miesiąca” 1914, R. 2, nr 4, s. 7.

6 Żołądka choroby i cierpienia; ich przyczyny, zapobieganie i leczenie wedle zasad przyro-
dolecznictwa, Berlin 1908, s. 11.

7 S. Breyer, Co to jest przyrodolecznictwo? III, „Zdrowe Życie” 1914, R. 2, nr 5, s. 10.
8 Idem, Co to jest przyrodolecznictwo? II, s. 7. 
9 Idem, Co to jest przyrodolecznictwo? III, s. 10.
10 Por. Ibidem, Dwie drogi w lecznictwie, „Zielnik Polski; miesięcznik ilustrowany, poświęcony 

ziołom leczniczym, higienie i przyrodolecznictwu” 1922, R. 2, nr 2, s. 3.
11 Ibidem, s. 4.
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Wyjaśniając istotę chorób, doktor Klimaszewski pisał w „Przewodniku Zdrowia”, 
że są one efektem „wprowadzania do ciała substancji powodujących zabrudzenie 
wewnętrzne, a więc trucizn, które tamują ruch maszyny życiowej”12. W dużej mierze 
choroby były zatem skutkiem zatrucia organizmu, wywołanego nieprawidłowym ży-
wieniem. Według relacji zamieszczonych w analizowanych tekstach większość spo-
łeczeństwa chorowała z powodu przejedzenia13. „Ludzie jedzą od 2 do 4 razy więcej 
niż potrzeba” – stwierdzał Apolinary Tarnawski14. Inny polski zwolennik przyrodo-
lecznictwa, Józef Drzewiecki pisał, że „z latarnią Diogenesa można szukać człowie-
ka, który by w dzisiejszych czasach jadł tylko z potrzeb naturalnych”, a więc w mo-
mencie odczuwania głodu15. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu uznawał za główny 
grzech przeciwko naturze, ale też i tradycji. Twierdził bowiem: „Niema w żadnej 
religii takich przepisów, ani też przykazań, aby śniadać, obiadować podwieczorko-
wać, wieczerzać itd. Tego rodzaju przepisy sam człowiek sobie stworzył, aby doga-
dzać swoim zachciankom i sztucznie wywołanym potrzebom cielesnym”16. W opinii 
autorów konsekwencje opisanych wyżej zwyczajów były dla zdrowia dramatyczne. 
Spożywane w nadmiarze pokarmy, którym nie dawało się czasu na strawienie oraz 
wydalenie ich pozostałości, zalegały w organizmie i zatruwały krew17. Ona z kolei, 
dostając się do poszczególnych narządów, powodowała zaburzenia w ich funkcjono-
waniu, co osłabiało cały organizm, a człowiek szybciej poddawał się procesom sta-
rzenia18.Postępujące samozatrucie organizmu, któremu towarzyszyła zła przemiana 
materii stwarzało, jak przekonywali entuzjaści metod naturalnych, znakomite pod-
łoże do rozwoju wszelkich chorób, także tych o charakterze nerwowym19. Nie tylko 
jednak częstotliwość i ilość jedzenia, ale również to, co spożywano miało – według 
nich – ogromny wpływ na stan zdrowia. W tym kontekście najbardziej krytycznie 
wyrażano się o rozpowszechnionych i traktowanych niemal jak dogmat koncepcjach 
Justusa von Liebiga, mówiących o odżywczych – energetycznych i budujących – 
wartościach białka pochodzenia zwierzęcego oraz związanych z tym obliczeniach 

12 Różne sposoby leczenia oraz ich wzajemna wartość podług dra Klimaszewskiego, „Prze-
wodnik Zdrowia: pismo poświęcone pielęgnowaniu zdrowia i sposobowi życia według praw i wska-
zówek przyrody” 1905, R. 11, nr 5, s. 204. 

13 Por. Żołądka choroby i cierpienia, s. 26-29.
14 A. Tarnawski, Przyrodolecznictwo, „Ruch: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania 

fizycznego, hygieny i w ogóle normalnego rozwoju ciała” 1913, nr 12, s. 158.
15 J. Drzewiecki, Post, jako reguła djetetyczna, „Przewodnik Zdrowia” 1897, R. 3, nr 4, s. 26.
16 Ibidem.
17 „Prawie każdą zwykłą chorobę można uważać jako nagromadzeniem się w ustroju pewnych 

zużytych przy przemianie materii cząstek”, zob. Sposoby i przepisy lecznictwa przyrodniczego. 
Zwięzły opis zabiegów i zastosowań lecznictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem 
najnowszych sposobów, wyd. 3, Berlin 1909, s. 8.

18 Por. Wpływ diety na długość życia, Berlin–Toruń 1910, s. 10. 
19 J. Bandrowski, Posty i suche dni w oświetleniu przyrodolecznictwa, „Zdrowe Życie” 1914, 

R. 2, nr 4, s. 4.
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dietetycznych Carla von Voita, które zalecały codzienne spożywanie mięsa20. Po-
wołując się między innymi na eksperyment przeprowadzony w 1866 r. przez Adolfa 
Ficka i Johanesa Wislicenusa21, który podważał teorię o szczególnych wartościach 
energetycznych substancji azotowych będących produktem przemiany materii biał-
ka zwierzęcego, rzecznicy przyrodolecznictwa wskazywali na ogromną szkodliwość 
mięsa. Uważali je za główny czynnik zatrucia organizmu. Ich zdaniem, podczas tra-
wienia produkty mięsne wydzielały toksyczne substancje, wśród których najczęściej 
wymieniano: kreatyninę, sarcynę i wyjątkowo szkodliwy kwas moczowy22. W 1895 r. 
Konstanty Moes-Oskragiełło, nieposiadający wprawdzie medycznego wykształce-
nia, lecz będący zwolennikiem i praktykiem życia zgodnego z naturą, pisał z przeko-
naniem, że teoria Liebiga ma już tylko „dziejowe znaczenie”23.

Propagatorzy naturalnego lecznictwa byli natomiast gorliwymi rzecznikami no-
wych koncepcji żywieniowych, które pojawiły się pod koniec XIX w. Mówiły one 
o energetycznych i prozdrowotnych własnościach soli mineralnych i cukru zawar-
tych w owocach i warzywach. Powołując się m.in. na koncepcje szwajcarskiego le-
karza Maximiliana Birchera-Bennera oraz niemieckiego lekarza, prekursora natu-
ropatii Heinricha Lahmanna, a także angielskiego lekarza Alexandra Haiga, zalecali 
oni przede wszystkim dietę rośliną, bogatą w warzywa, sałaty i owoce24. Nowe kie-
runki w dietetyce podkreślały, że nie białko, lecz sole mineralne są, jak pisał Lah-
mann, „najważniejszymi żywiołami w pożywieniu”25. W tekstach popularyzujących 

20 Por. J. Bandrowski, Posty i suche dni, s. 1; por. też. A. Trojanowska, Rozważania nad po-
żywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von 
Liebiga, „Analecta” 2009, t. 18, nr 1-2, s. 73-110; A. Napierała, Higiena prywatna w polskich pu-
blikacjach popularnych i popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 
Koncepcje i porady, Poznań 2018, s. 223-226. 

21 O eksperymencie A. Flicka i J. Wislicenusa zob. K.J. Carpenter, A short history of nutri-
tional science: Part 1 (17851885), „The Journal of Nutrition” 2003, t. 133, nr 3, s. 642, https://doi.
org/10.1093/jn/133.3.638 [dostęp: wrzesień 2018].

22 Zob. J. Bandrowski, Posty i suche dni, s. 4; Z higieny i przyrodolecznictwa. Mięsa czy stra-
wa roślinna? „Zielnik Polski” 1921, R. 1, nr 3, [b.s.]; J. Bandrowski, Czy w wieku późniejszym 
można polepszyć zdrowie przez zastosowanie życia do prawprzyrody? „Zdrowe Życie” 1914, R. 2, 
nr 3, s. 12; [Jarosz], Czym się odżywiać? „Przewodnik Zdrowia” 1909, R. 15, nr 5, s. 127. 

23 K. Moes-Oskragiełło, Nauka leczenia jako umiejętność oparta na podstawie przyrodzonej 
w przeciwieństwie do sztuki lekarskiej, czyli Medycyny, Warszawa 1885, s. 36.

24 Por. C. Treitel, Eating Nature in Modern Germany. Food Agriculture and Environmentc. 
1870 to 2000, Cambridge 2017, s. 77-78. Oprócz M. Birchera-Bennera, H. Lahmanna autorka 
wymienia również jako postać znaczącą dla rozwoju nowych kierunków w dietetyce M. Hind-
hede – znanego duńskiego lekarza i zwolennika ograniczenia mięsa w pożywieniu, Ibidem, s. 83; 
E. Meyer-Renschhausen, A. Wirz, Dietetics, health reform and Social Order; Vegetariansim as 
a Moral Physiology. The Example of Maximilian BircherBenner (18671939), „Medical History” 
1999, nr 43, s. 323-341, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1044148/pdf/med hi-
st0 0018-0047.pdf [dostęp: październik 2018].

25 H. Lahmann, Zasady naturalnego leczenia. W jaki sposób odzyskamy zdrowie?, Kraków 
1896, s. 22. 
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przyrodolecznictwo przekonywano, że dieta roślinna zapewnia organizmowi dosta-
teczną ilość energii, nie powodując przy tym żadnych skutków ubocznych, w tym 
niezmiernie szkodliwych dla zdrowia zatruć i obstrukcji26. Dietetyka lecznictwa na-
turalnego całkowicie wykluczała też inne produkty, które uchodziły, podobnie jak 
mięso, za pobudzające i drażniące. Należały do nich kawa, herbata, cukier i sól ku-
chenna oraz przyprawy, a także tytoń i alkohol27. W artykule zatytułowanym Czytaj-
cie swój własny, codzienny biuletyn zdrowia! Juliusz Bandrowski przekonywał, że 
nie tylko mięso, ale również wszystkie sztuczne przetwory, którymi żywił się ów czes-
ny człowiek nadmiernie obciążały system trawienny, co skutkowało koniecznością 
używania… papieru toaletowego28. „I tak, im więcej kartek klozetowych zajmuje ten 
biuletyn, tem bardziej świadczy to o osłabieniu narządu trawienia i o zaburzeniach 
jego funkcji, dysponujących go do cięższego schorzenia” – pisał, zachęcając do czy-
tania owego „biuletynu zdrowia”, jakim był zużyty papier toaletowy29.

Prawidłowe odżywianie miało kluczowe znaczenie dla profilaktyki zdrowotnej, 
ale też odgrywało swoistą rolę terapeutyczną. Zasady lecznictwa naturalnego twier-
dziły bowiem, że pokarm, choć mógł wywoływać choroby, mógł też mieć właściwości 
„uzdrawiające”30. Stąd wszystkie kuracje naturalne zwykle zaczynały się od zastoso-
wania odpowiedniej diety. Odrodzenie życia, według przyrodoleczników, powinno 
zaczynać się od reformy żywienia. Należało przede wszystkim oczyścić organizm 
z zalegających w nim trucizn, a tym samym wzmocnić siły naturalne przez przy-
wrócenie w nim równowagi energetycznej. W tym celu zalecano nie tylko „oszczęd-
ną” dietę jarską, ale również posty i głodówki. Okresowe posty, które mogły mieć 
charakter ilościowy (ograniczenie jedzenia) albo jakościowy (wykluczenie pewnych 
produktów, zazwyczaj mięsnych) miały, jak określił to jeden z autorów, „zbawienne 
i racjonalne” konsekwencje dla zdrowia31. Podobnego zdania był wspomniany już 
Józef Drzewiecki, który uważał, że nie tylko posty, ale i głodówki, czyli całkowite, 
czasowe powstrzymywanie się od spożywania posiłków, przy jednoczesnym ścisłym 
ograniczaniu przyjmowania płynów, są „jedną z potężniejszych metod leczenia”, 
zwłaszcza w chorobach żołądka i jelit, a także serca i nerek32. „Dzięki ścisłym postom 
i głodzeniu nie jeden ciężko chory życie swe ocalił” – stwierdzał autor33. Inni z ko-
lei podkreślali ich pozytywny wpływ w leczeniu chorób o charakterze przewlekłym. 

26 Por. Talizman zdrowia i piękności, s. 30; Żołądka choroby, s. 31; J. Drzewiecki, Mięso czy 
pokarmy roślinne. Wskazówki dyetetycznego odżywiania się, Warszawa 1898, s. 40. 

27 Por. Talizman zdrowia, s. 28; F.E. Bilz, Nowe lecznictwo przyrodne. Książka do nauczania 
i podręcznik leczenia przyrodnego i ochrony zdrowia, wyd. jubileuszowe, Lipsk 1903, s. 204-205.

28 J. Bandrowski, Czytajcie codzienny, własny biuletyn zdrowia! „Zdrowe Życie” 1914, R. 2, 
nr 2, s. 4-7.

29 Ibidem, s. 6.
30 Por. Nasze pokarmy jako środek leczniczy, tłum. O. L., Berlin 1905.
31 J. Bandrowski, Posty i suche dni, s. 1.
32 J. Drzewiecki, Post, jako reguła djetetyczna, s. 27.
33 Ibidem.
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W 1922 r. na łamach „Zielinka Polskiego” stwierdzano, że posty i głodówki stosowa-
ne w szpitalach znacznie zmniejszały śmiertelność i „trwanie chorób”34.

Dlaczego uważano, że tak drastyczne diety leczą? W sytuacji, gdy choroby postrze-
gane były jako rezultat samozatrucia organizmu, pierwszym warunkiem powrotu do 
zdrowia było jego oczyszczenie z zalegających w nim toksyn. Zatrucie było bowiem 
procesem odwracalnym. Należało tylko wzmocnić mechanizm trawienia w organi-
zmie, by pozbyć się nadmiaru szkodliwych substancji, zwłaszcza kwasu moczowego. 
W czasie postu lub kuracji głodowej „natura miała czas”, by spalić wszystkie produkty 
przemiany materii. Człowiek, nie jedząc, zaczynał, jak barwnie opisywano w jednym 
z artykułów, „sam się sobą żywić”35. „Pokarmy spożyte dawniej, częściowo strawione, 
niedostatecznie spalone i pozostałe w ciele, jako żużle, teraz zostają przez ustrój spo-
żytkowane”36. Posty i głodówki były zatem rodzajem odpoczynku dla przeciążonego 
systemu trawienia, odpoczynku niezbędnego w każdej poważnej chorobie37. Wskazy-
wano również, że dotychczasowe przeświadczenia o konieczności jedzenia podczas 
choroby, a zwłaszcza posilania się mięsem i rosołem, czy winem lub koniakiem, było 
przeciwne naturze. Natura – przekonywano – w czasie choroby „sama odbiera ape-
tyt”, co było niewymownym znakiem koniecznego odpoczynku38. Konstanty Moes-
-Oskragiełło, opisując swoje wieloletnie zmagania z różnymi chorobami, stwierdzał, 
że zwykle lekarze zapisywali mu pokarmy „pozornie wzmacniające”: rosoły, węgrzyny 
i mięso39. Ta tzw. metoda posilająca, która była rozpowszechniona i praktykowana 
przez ówczesnych lekarzy „aleopatów” pogłębiała tylko jego złe samopoczucie. Dopie-
ro odkrycie diety wegetariańskiej, a także czasowe stosowanie postów pozwoliło mu 
odzyskać zdrowie. Proponował zatem, by w chorobie zrezygnować z jedzenia, dopóki 
nie pojawi się, jak pisał „wyraźny pociąg do jakiejś potrawy”40. Analogiczna argu-
mentacja pojawiała się w wielu analizowanych tekstach. Ich autorzy przekonywali, 
że dzięki powstrzymywaniu się od jedzenia, „odnawiają się soki organizmu”, „krew 
się oczyszcza” i normuje się jej obieg, co inicjuje proces samoleczenia. Skutki takiej 
kuracji, czy to z zastosowaniem głodówek, czy postu jakościowego lub ilościowego 
pozytywnie działały na cały organizm. Oczyszczona krew odnawiała wszystkie tkanki, 
a więc sprzyjała również jego odmłodzeniu. Co więcej, jak sądzono, kuracje postne 
i głodowe miały dobroczynny wpływ zarówno na „siły cielesne”, jak i duchowe.

Idąc tropem religijnego rozumienia postów jako formy umartwiania ciała 
i wzmacniania ducha, protektorzy naturalnego leczenia dostrzegali pozytywne 

34 Sztuka długiego i szczęśliwego życia, „Zielnik Polski” 1922, R. 2, nr 4, s. 2.
35 Naukowe uzasadnienie postów, czyli kuracja głodowa a owocowa podług dra med. J. Kel-

loga, [w:] Umiarkowanie, wstrzemięźliwość, powściągliwość jako najprostsza droga zdrowia, 
szczęścia i długiego życia, wyd. 2, Berlin–Toruń 1910, s. 29.

36 Ibidem.
37 Por. J. Drzewiecki, Post, jako reguła djetetyczna, s. 26.
38 Sztuka długiego i szczęśliwego życia, „Zielnik Polski” 1922, nr 4, s. 2.
39 K. Moes-Oskragiełło, op. cit., s. 11.
40 Ibidem, s. 91.
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aspekty zaleceń religijnych, by pościć przynajmniej jeden dzień w tygodniu oraz dłu-
żej – przynajmniej raz w roku41. Tego rodzaju umartwianie ciała sprzyjało, a nawet 
warunkowało przejście na nowy, zgodny z naturą, tryb życia. Reforma życia, do któ-
rej zachęcali zwolennicy przyrodolecznictwa wymagała bowiem dyscypliny i umie-
jętności nieulegania „zachciankom i pokusom”42. Przestrzeganie praktyk religijnych 
w tym aspekcie, jak można sądzić na podstawie niektórych wypowiedzi autorów 
analizowanych publikacji, sprzyjało zdrowiu i długiemu życiu43. W krótkiej notatce 
zamieszczonej w jednym z czasopism propagujących przyrodolecznictwo twierdzo, 
że najlepszą ochroną przed nagłą śmiercią jest umiarkowanie w jedzeniu44. Dostrze-
gając prozdrowotne korzyści wynikające z nakazów religijnych, autor wspomnianej 
notatki wnioskował, że kobietom, które bardziej niż mężczyźni przestrzegają po-
stów i tzw. suchych dni, nagła śmierć zdarza się stosunkowo rzadziej45. Odmienne 
interpretował sens głodówek autor napisanej w duchu przyrodolecznictwa broszury 
pt. Potęga energii46. Twierdził on, że głód „osłabia energię duszy” i leczy z „nadmiaru 
myśli, uczuć i namiętności”, mógł być zatem skutecznym środkiem w zaburzeniach 
o podłożu psychicznym47. Dlatego zalecał terapię głodową, między innymi w leczeniu 
manii samobójczej48. Proponowana przez niego metoda polegała na powstrzymy-
waniu się od spożywania płynów (z wyjątkiem zimnej wody) i jedzenia głównych 
posiłków przez dwa lub trzy dni. Kurację tę należało stosować z zachowaniem dwu-
dniowych przerw aż do uzyskania pożądanych rezultatów. Na poparcie swoich tez 
odwoływał się do tradycji, argumentując, że post jako środek ochronny przeciw za-
burzeniom nastroju stosowano z dobrym skutkiem przez wieki w zakonach, a w me-
dycynie metoda ta okazała się efektywna w leczeniu chorób nerwowych49.

Rygorystyczne diety miały być według przekazów stosowane w celach leczni-
czych i profilaktycznych przez słynnych naturopatów – Vincenza Prissnitza i Seba-
stiana Kneippa50. Posługiwano się również tymi metodami w klinice Weisser Hirsch 

41 Naukowe uzasadnienie postów, s. 35. 
42 J. Drzewiecki, Post jako reguła djetetyczna, s. 26.
43 J. Bandrowski, Posty i suche dni, s. 4.
44 M. Nowosielski, Od nagłej i niespodziewanej śmierci, „Zdrowe Życie” 1914, nr 5, s. 4. 
45 J. Drzewiecki uznawał zdrowotną, ale i moralną wartość postów jako formy umartwiania 

ciała. Stwierdzał, że mieszkańcy miast rzadko przestrzegają postów, w czym jedną z przyczyn ich 
słabszej kondycji zdrowotnej w porównaniu z mieszkańcami wsi, J. Drzewiecki, Post jako reguła 
dietetyczna, s. 26.

46 R.A. Felsberg, Potęga energii (Jak posiąść energię?), tłum. S. Zawadzki, Warszawa–Lwów 
1910.

47 Ibidem, s. 12.
48 Ibidem, s. 9-10.
49 Ibidem, s. 2.
50 Naukowe uzasadnienie postów, op. cit., s. 28; A.M. Beer, B. Uehleke, K.R. Wiebelitz, 

The History of Inpatient Care In German Departments focusing on Natural Healing, Hindawi 
Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013, nr 521879, 
http://dx.doi.org/10.1155/2013/521879 [dostęp: październik 2018].
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doktora Heinricha Lahmanna pod Dreznem, w szwajcarskim sanatorium Maxa 
Birchera-Bennera Lebendige Kraft, w zakładzie leczenia kąpielami słonecznymi 
Arnolda Rikliego, czy w sanatorium Batlle Creek w Michigan, założonym przez wy-
nalazcę płatków śniadaniowych Johna Herweya Kellogga51. Zwolennikiem ścisłych 
diet był także Ernst Schweninger, osobisty lekarz kanclerza Bismarcka, który leczył 
m.in. otyłość dietą bez płynów52. Metody leczenia dietą, na które składały się po-
sty lub głodówki, praktykowano w wielu polskich zakładach przyrodoleczniczych, 
m.in. w zakładzie doktora Józefa Łuczyńskiego w Warszawie pod koniec XIX w., 
a później w latach 30. XX w. w pierwszej tego rodzaju, jak głosiła broszura informa-
cyjna, poradni przyrodoleczniczej przy ulicy Chopina 853, a także w słynnej lecznicy 
doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie54. Ogólne zasady żywienia w leczni-
cy kosowskiej opierały się na koncepcjach Maxa Birchera-Bennera oraz Alexandra 
Haiga55. Polegały one na stosowaniu diety wegetariańskiej z wykorzystaniem dużej 
ilości owoców, nabiału, sałat oraz miodu, którym zastępowano cukier56. W lecznicy, 
według słów Tarnawskiego, stosowano się do zasady, że „pokarm ma wzmacniać, 
orzeźwiać i krzepić”57. Dieta ograniczała się tylko do trzech posiłków dziennie, tak by 
system trawienny mógł odpocząć58. Zachęcano też do spożywania surowych produk-
tów, które zgodnie z teoriami Birchera-Bennera zwiększały „energię życiową” oraz 
do kuracji owocowych opracowanych przez amerykańskiego zwolennika głodówek 
Herewarda Carringtona59.

Kuracje głodem i posty stosowano w lecznicy kosowskiej tylko za wyraźną zgo-
dą pacjenta, głównie w chorobach trawienia, a także w otyłości i skazie moczano-
wej60. Według sprawozdania z jej działalności z 1913 r., na 356 pacjentów ponad 200 
cierpiało na choroby związane ze złą przemianą materii, która spowodowana była, 

51 C. Treitel, op. cit., s. 78; E. Wolff, A New way of living Maximilian BircherBenner (1867
1939), Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich, https://doi.
org/10.5167/uzh-40410 [dostęp: wrzesień 2018].

52 A.M. Beer, B. Uehleke, K.R. Wiebelitz, op. cit., s. 3-4. Zob. R. Tarnawska, Kosowska kuchnia 
jarska, Warszawa 1929.

53 Leczenie postem ścisłym (kuracja głodowa), Warszawa 1935, źródło elektroniczne „Polo-
na” – druk ulotny, https://polona.pl/item/leczenie-postem-scislym-kuracja-glodowa, OD Q4 OD k3-
MDA/1/ [dostęp: listopad 2018].

54 O działalności zakładu kosowskiego zob. N. Tarkowska, Lecznica narodu: kulturotwórcza 
rola zakładu przyrodoleczniczego doktora Apolinarego tarnawskiego Kosowie na Pokuciu (1893-
1939), Kraków 2016.

55 A. Tarnawski, Objaśnienie sposobu leczenia w lecznicy dra A. Tarnawskiego w Kosowie 
w Galicyi, Kosów 1909, s. 8; E. Wolff, A New way of living Maximilian BircherBenner (1867
1939), Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich, https://doi.org/ 
10. 5167/uzh-40410 [dostęp: wrzesień 2018].

56 Zob. R. Tarnawska, Kosowska kuchnia jarska, Warszawa 1929.
57 A. Tarnawski, Objaśnienie sposobu, s. 7.
58 Ibidem, s. 8. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, s. 9.
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według oceny rezydującego tam doktora, Władysława Szumskiego, przez nadużywa-
nie produktów mięsnych i niehigieniczny tryb życia. „Tę chorobę przemiany materji 
śmiało też nazwać dziś można «polską chorobą», jak swego czasu miała w medy-
cynie wszechświatowej prawo obywatelstwa, nazwa «plica polonica» dla choroby 
kołtuna” – stwierdzał Juliusz Bandrowski, który chwalił dobre wyniki zakładu ko-
sowskiego w leczeniu „narodowego obżarstwa”. Stosowano trzy metody: dietę jar-
ską, zmianę trybu życia na higieniczny oraz posty. We wspomnianym roku kuracji 
postnej poddało się 151 pacjentów w wieku od 15 do 75 lat61. Skutki terapii były 
więcej niż zadowalające. Nie tylko chorzy odzyskali zdrowie, ale, jak pisano, również 
ich ciało „odmłodniało”, znikały zmarszczki, a ich skóra nabrała zdrowych barw62.

Najbardziej znaną i polecaną metodą leczenia głodem, o której wspomina się 
w analizowanych źródłach, była tzw. dieta Schrotha, opracowana w pierwszej poło-
wie XIX w. przez niemieckiego naturopatę Johanna Schrotha. W 1830 r. założył on 
zakład przyrodoleczniczy w Bad Lindewise (dziś jest to wieś Lipova w Czechach), 
który przez cały XIX w. cieszył się ogromną popularnością63. Dieta Schrotha, inaczej 
nazywana „dietą suchą” albo też „odradzającą”, a przez jej krytyków, ze względu 
na rygorystyczne zasady „kuracją końską”, polegała na naprzemiennym stosowaniu 
„dni suchych” i „dni picia” oraz na owijaniu ciała w mokre prześcieradła. Przyjmo-
wanie minimalnej ilości pokarmów w postaci suchych bułek i spożywanie niewiel-
kiej ilości (ok. 1/4 litra) ciepłego, białego lub czerwonego wina (w niektórych przy-
padkach lekkiej wódki) w odpowiednich odstępach czasu, miało na celu oczyścić 
i wzmocnić organizm oraz uaktywnić jego zdolności do samoleczenia64. Najważniej-
szym czynnikiem leczniczym w metodzie Schrotha było czasowe powstrzymywanie 
się od picia, co, zdaniem jej zwolenników, pobudzało „zepsute soki w organizmie”65. 
W Nowym lecznictwie przyrodnym Edmunda Bilza podkreślano, że właśnie z tego 
względu dieta ta okazywała się efektywna, ponieważ „odmieniała” krew, „zmusza-
jąc ciało, aby z własnego mięsa i krwi lub z własnych soków żyło”66. Dietę Schrotha 
polecano w wielu różnych chorobach, także jako metodę odtruwającą po leczeniu 
kiły rtęcią, a także w zaburzeniach psychicznych i neurastenii. Odradzano jednak jej 
stosowanie u chorych na raka, a także w przypadku wad serca i chorób płuc67.

61 J. Bandrowski, Pouczające wyniki przyrodolecznictwa, „Zdrowe Życie” 1914, R. 2, nr 7, 
s. 17.

62 Ibidem.
63 Ta „rewolucyjna” metoda leczenia jest współcześnie praktykowana. W jednym ze Spa 

w Niemczech można poddać się „przywracającej naturalne siły organizmu” detoksykacji metodą 
Schrotha.

64 Zob. L. Grendyszyński, Kuracja Schrotha zastosowanie opis i naukowe wyjaśnienie, napi-
sana przez kuracjusza D.P.L. ING. L. G.R., Warszawa 1926, s. 9-10. 

65 Por. H. Lahmann, op. cit., s. 8-9.
66  Zob. F.E. Bilz, Nowe lecznictwo przyrodne. Książka do nauczania i podręcznik leczenia 

przyrodnego i ochrony zdrowia, wyd. jubileuszowe, Lipsk 1903, s. 1067-1069.
67 L. Grendyszyński, op. cit., s. 11-12. Dieta ta budziła kontrowersje w środowisku medycznym. 

Krytyczne opinie na temat kuracji Schrotha znajdują się m. in. w pracy B. Skórczewskiego, Dyetetyka 
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Głodówki i posty zalecane były w chorobach układu trawiennego, w biegun-
kach, chorobach powstałych w wyniku złej przemiany materii, a więc w przypadku 
otyłości, reumatyzmu, cukrzycy, artretyzmu, arteriosklerozy (miażdżycy), a także 
w leczeniu chorób nerwowych68. Lista schorzeń nadających się do tego rodzaju te-
rapii była bardzo długa. Należy jednak podkreślić, że rzecznicy postów i głodówek 
traktowali te metody z dużą ostrożnością. Świadczy o tym między innymi fakt, że 
w Nowym lecznictwie przyrodnym, które stanowi kompendium wiedzy przyro-
doleczniczej w leczeniu poszczególnych chorób, głodówki zalecane są stosunkowo 
rzadko. Często jednak zawarte w tym poradniku zalecenia wskazują na prozdro-
wotne aspekty postów i inne formy ograniczenia jedzenia, włącznie z całkowitą re-
zygnacją ze spożywania produktów mięsnych69. Można zatem stwierdzić, że terapie 
postne i głodówki rekomendowano tylko w sytuacjach wyjątkowych, jednocześnie 
zaznaczając, że cały proces leczenia głodem powinien być nadzorowany przez leka-
rza, najlepiej w zakładzie przyrodoleczniczym70. Należało też dostosowywać kuracje 
do indywidualnych potrzeb pacjenta, ponieważ, według słów jednego z autorów, 
„co stosowne dla kowala nie zawsze posłuży krawcowi”71.

Niemniej jednak niektórzy zwolennicy naturalnego leczenia zalecali głodówkę 
w leczeniu ciężkich chorób, na przykład nowotworów. Słynął z tego warszawski le-
karz Hilary Borchardt, który wprawdzie popularność zdobył w okresie międzywo-
jennym, ale swoje eksperymenty z niekonwencjonalnymi metodami leczenia raka 
rozpoczął na przełomie wieków72. Przekonany o tym, że „nie ma chorób, jest tylko 
chory organizm”, a nowotwór jest wynikiem niedotlenienia organizmu i zalegania 
w nim niestrawionego białka zwierzęcego, zalecał w celach oczyszczających głodów-
ki oraz naturalne środki przeczyszczające73. W jednym z wywiadów w taki oto spo-
sób opisywał zastosowaną przez siebie kurację dla kobiety chorej na raka odbytnicy, 
która uprzednio poddała się operacji usunięcia chorych tkanek. „Najpierw, pamię-
tając o znaczeniu uwolnienia organizmu od zalegających bakteryj gnilnych w prze-
wodzie pokarmowym, dałem chorej silne środki przeczyszczające. Następnie kaza-

kąpielowa. Doktor Bolesław Skórczewski założył pierwszy na ziemiach polskich zakład leczenia die-
tą w Krynicy. Zob. B. Skórczewski, Dyetetyka kąpielowa, czyli nauka jak należy się zachować 
podczas leczenia w zdrojowiskach, Warszawa 1880, s. 268-269.

68 Por. Biegunki i zaparcia, jak powstają, jak je leczyć, Berlin 1905, s. 14.
69 Na temat ogólnych zasad żywieniowych zalecanych podczas choroby zob. F.E. Bilz, op. cit., 

s. 737-738.
70 Zdrowie moralne i fizyczne. Odpowiedzi na pytania, „Zdrowe Życie” 1914, nr 4, s. 21.
71 Żołądka choroby, s. 29. 
72 Por. K. Łeńska-Bąk, Kuracja głodowa, czyli o tym jak można odzyskać zdrowie przez po-

wrót do natury, „Literatura Ludowa: dwumiesięcznik naukowo-literacki” 2013, nr 1, s. 11-20; zob. 
H. Borchardt, Dlaczego głód leczy? Jak powstają choroby? Jak zachować zdrowie? Warszawa 
1934. 

73 Na temat metody leczenia H. Borchartda zob. Czy w przededniu rozwiązania straszliwej ta-
jemnicy raka? Rewelacyjna metoda dr Borchardta zgodna z największymi osiągnięciami wiedzy 
medycznej, „Dzień Dobry” 1937, nr 110, s. 8.
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łem pootwierać okna, zaleciłem częste ćwiczenia, choćby nawet króciutkie, użyłem 
środków przyśpieszających sam proces spalania w organizmie”74. Kuracja okazała 
się skuteczna, a chora, według relacji doktora Borchardta, wyzdrowiała.

Znany też jest inny przykład działalności amerykańskiej adeptki leczenia natu-
ralnego Lindy Burfield Hazzard, która w założonym przez siebie sanatorium Wil-
derness Heights w Waszyngtonie leczyła raka ścisłą dietą opartą głównie na pomi-
dorach, owocach i soku z pomarańczy75. W 1908 r. Linda Hazzard wydała książkę 
zatytułowaną Fasting as The Cure of Disease, w której twierdziła, że żadne metody 
stosowane przez medycynę nie uleczą raka, który ma tendencję do rozrastania, po-
nieważ nie usuwają one zasadniczej jego przyczyny, czyli zatrucia krwi76. Jedynym 
skutecznym środkiem było oczyszczenie całego organizmu przez stosowane rygo-
rystycznych postów. Linda Hazzard czerpała wiedzę z nauk innego słynnego ame-
rykańskiego pioniera leczenia głodem, Edwarda Hookera Deweya. Był on autorem 
wielokrotnie wznawianej, tłumaczonej też na język niemiecki i francuski pracy The 
NoBreakfast Plan and The Fasting Cure77. Główną zasadą tej diety było całkowite 
wykluczenie śniadania oraz ograniczenie się do dwóch posiłków dziennie. Zbliżone 
koncepcje, mówiące o prozdrowotnych i leczniczych zaletach głodowania, można 
odnaleźć w wydanej w języku polskim w 1936 r. książce Aleksego Suworina zatytu-
łowanej Praktyczny kurs leczenia głodowaniem. Kuracja bez lekarstw78. Jej au-
tor przekonywał, że głodówką można wyleczyć wszystkie choroby, w tym również 
ciężkie przypadki raka i to w sposób natychmiastowy79. Choroby były według nie-
go efektem zaburzenia energii nerwowej organizmu. Głodówka, wpływając na cały 
organizm, regulowała wszystkie zachodzące w nim procesy i przywracała utraco-
ną równowagę energetyczną. Główne zalecenia Suworina polegały na ścisłej diecie 
„nic nie jeść i pić jak najmniej”, stosowaniu lewatyw i środków przeczyszczających, 
przy jednoczesnym oszczędzaniu „sił nerwowych”80. Kuracja Suworina, podobnie 
zresztą jak wszystkie wymienione wyżej terapie, budziła sporo kontrowersji i to nie 

74 Trzeba leczyć cały organizm, a wtedy skutecznie leczy się raka. Wywiad z dr Borchardtem, 
„Dzień Dobry” 1937, nr 121, s. 5.

75 W 1912 r. Linda B. Hazzard została oskarżona o spowodowanie śmierci jednej z pacjentek 
i skazana na 20 lat więzienia. Po dwóch latach zarzuty zostały wycofane, a L. Hazzard wróciła do 
swoich praktyk. Źródła podają, że w wyniku jej kuracji zmarło około 40 osób. Por. K. Beck, Hazzard 
Linda Burfield (18671938): Proponent and Killer, „HistoryLink.org” 2006, nr 7955, http://www.
historylink.org/File/7955 [dostęp: listopad 2018].

76 L. Burfield Hazzard, Fasting As a Cure of Disease, wyd. 4, New York 1912, s. 287.
77 Por. M.R. Griffith, Apostoles of Abstinance: fasting and Masculinity during the Progressive 

Era, „American Quarterly” 2000, t. 52, nr 4, s. 599-638. 
78 A. Suworin, Praktyczny kurs leczenia głodowaniem. Kuracja bez lekarstw, świat bez cho-

rób, człowiek bez starości, Warszawa 1936.
79 Większość chorób doktor Suworin leczył „korespondencyjnie” po uiszczeniu stosownej opła-

ty. Tylko w przypadku raka i gruźlicy płuc oraz schorzeń psychicznych, jak pisał, leczenie odbywało 
się pod jego okiem. Zob. ibidem, s. 7.

80 Ibidem, s. 10-11. 
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tylko w środowisku medycznym. Na przykład „Wieczorny Kurjer Grodzieński”, któ-
ry w 1933 r. opisywał te niezwykłe metody leczenia w związku z otwarciem przez 
Suworina praktyki w Warszawie, donosił z sarkazmem, że gdyby każdy miał 10 zł 
to cmentarze w Warszawie byłyby niepotrzebne81. „Doktor Suworin – pisano – spe-
cjalizuje się w leczeniu osób zdrowych i za swoje światłe wskazówki bierze właśnie 
10 zł (plus 5 zł za lewatywę)”82. Warto nadmienić w kontekście przytoczonych wyżej 
przykładów, że w książce Stanisława Breyera z 1936 r., omawiającej sposoby lecze-
nia raka metodami naturalnymi, autor nie wspominał o głodówkach czy postach, 
ale często podkreślał, że w leczeniu raka, oprócz zalecanych ziół, niezmiernie istotne 
jest codzienne wypróżnianie i oczyszczanie organizmu83. Za jedną z najważniejszych 
przyczyn powstawania nowotworów autor uznawał złą dietę, a zwłaszcza używa-
nie drażniących potraw i napojów, mięsa i „bezwitaminowych konserw”84. Dlate-
go odpowiednia dieta – umiarkowana, witaminowa i bez używania soli – była jego 
zdaniem podstawowym środkiem leczniczym w terapii nowotworowej85. Podobne 
spostrzeżenia znajdują się także w pracy o charakterze przyrodoleczniczym, doty-
czącej schorzeń układu trawiennego, w której autor zalecał w przypadku raka częste 
oczyszczanie organizmu przez płukanie żołądka86.

Opisane przykłady wskazują, że prawidłowe odżywianie odgrywało prioryteto-
wą rolę zarówno w profilaktyce jak i terapii przyrodoleczniczej, a posty i głodówki 
postrzegano jako skuteczne, bo oparte na naturalnych procesach fizjologicznych 
metody leczenia. Według zaleceń przyrodolecznictwa były to doskonałe środki nie 
tylko na dolegliwości trawienne, ale i wszelkiego rodzaju choroby. Ich spektrum 
działania było bardzo szerokie. Mimo że poszczególne terapie niekiedy znacząco 
różniły się od siebie, to jednak odwoływały się do podobnej argumentacji. Po pierw-
sze, wskazywały na konieczność wewnętrznego „oczyszczania” ciała jako elemen-
tu niezbędnego w procesie samoleczenia. Po drugie, podkreślając rolę naturalnej 
samoregulacji organizmu, dostrzegały w głodówkach czynnik przywracający w nim 
równowagę energetyczną. Po trzecie i zarazem najważniejsze, post, będący częścią 
zalecanej diety, tak jak i kuracja głodem, oczyszczając organizm z toksycznych sub-
stancji działały wzmacniająco zarówno na siłę fizyczną (cielesną), jak i ściśle z nią 
związaną siłę psychiczną (duchową). Zgodnie z przekonaniami przyrodoleczników 
posty i głodówki leczyły, odmładzały, przedłużały życie, a także służyły, podobnie jak 
zalecana dieta jarska, odnowie moralnej – przejściu na nowy, bardziej zgodny z na-
turą tryb życia. „Przeto posty i suche dni, nawracając nas do życia w przyrodzie, nie 

81 [Karol], W wirze stolicy. Głodówka, lewatywa i cmentarze niepotrzebne, „Wieczorny Kur-
jer Grodzieński” 1933, nr 332, s. 2.

82 Ibidem.
83 Autor zaleca witaminy, a z ziół fiołek wonny i świętojańskie ziele. S. Breyer, Leczenie raka 

metodami przyrodniczymi, Kraków 1937, s. 11-12.
84 Ibidem, s. 7. 
85 Ibidem, s. 10. 
86 Żołądka choroby, s. 31. 
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są bynajmniej, wyrazem jakiejś z naszej strony abdykacji, ofiary i zasługi, ale w isto-
cie swej są znakomitym środkiem poprawy zdrowia, przysporzenia sił cielesnych, 
a zatem i duchowych, w myśl praw życia w przyrodzie”87. W odniesieniu do głoszo-
nych przez rzeczników przyrodolecznictwa haseł „powrotu do natury” i tym samym 
„odrodzenia zepsutej cywilizacją natury ludzkiej”, te moralne implikacje zawarte 
w ich zaleceniach żywieniowych w pewnych aspektach nawiązywały do tradycyjnego 
rozumienia postu jako czynnika duchowego doskonalenia jednostki.

Fasting and Starvation Diet in the Nutritional Recommendations
of the Natural Healing Thought
from the End of the 19th to the Beginning of the 20th century

The article describes, on the basis of selected popular Polish texts, the meaning 
and role of fasting and starvation diets as methods of treatment in the context of 
nutritional recommendations that were presented in the natural healing thought 
from the late nineteenth century to the middle of the next century. According to the 
naturopathy, proper nutrition had a great importance for health. The principles of 
natural healing claimed that food, although it could cause disease, could also have 
“healing” properties. Therefore, allnatural treatments usually started with the ap-
plication of a proper diet. The proponents of natural healing paid also a significant 
attention to fasting and starvation diets as factors of cleansing and strengthening 
the body in both senses – physical and closely related psychic (spiritual) power. 
Fasting and hunger-strikes were recommended by them in the cases of different 
types of diseases. In disorder of the digestive system, in diarrhea, in the case of 
obesity, rheumatism, diabetes, arthritis, atherosclerosis (atherosclerosis), as well 
as in the treatment of cancer and nervous disorders. The list of diseases suitable for 
this type of therapy was very long. Emphasizing the role of natural self-regulation of 
the organism, they pointed to the need for the internal „cleansing” of the body as an 
indispensable element in the self-healing process. According to the convictions of 
naturopaths, fasting and hunger-strike cured, rejuvenated, prolonged life, and led, 
similarly to the vegetarian diet(also recommended by them) to the moral renewal – 
the transition to a new life, more compatible with the nature.

Keywords: nutrition history (19th and 20th century), fasting, starvation diet, hun-
gerstrike, naturopathy, physiotherapy, natural medicine, natural healing centers
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Celem niniejszego studium jest prześledzenie i ocena podejścia do leczenia diete-
tycznego w wybranych zakładach przyrodoleczniczych zaboru austriackiego. Cho-
ciaż w przekonaniu dziewiętnastowiecznych specjalistów pierwszym zadaniem 
diety było urozmaicone odżywienie organizmu, dla laików oznaczała przede wszyst-
kim konieczność głodzenia się, połączonego nierzadko z wieloma wyrzeczeniami 
w przyjmowaniu posiłków. Na potrzebę niniejszej pracy przyjęto definicję diety 
zaproponowaną w literaturze przedmiotu z początku XX w., stanowiącą, że była 
sposobem odżywiania, polegającym na dostarczeniu możliwie największej ilości 
różnorodnych pokarmów roślinnych i zwierzęcych, z uwzględnieniem ich składu 
chemicznego i fizycznego, w sposób zindywidualizowany w warunkach uzdrowisko-
wych. Obok katalogu potraw, nie mniej istotny był sposób ich przyrządzenia oraz 
zachowanie właściwych proporcji białka, tłuszczu i węglowodanów, przy jednocze-
snym wyeliminowaniu produktów ciężkostrawnych i substancji drażniących układ 
pokarmowy1. Zadaniem diety leczniczej było przywrócenie równowagi w przemianie 
materii i usunięcie szkodliwych zmian, jakie zaistniały z powodu jej braku2. W dru-
giej połowie XIX w. dietetykę uznawano za obiecującą metodę leczniczą. Lekarz 
i kierownik Zakładu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie, Kazimierz Zgórski, 
uważał dietę – obok warunków klimatycznych – za najważniejszy środek leczniczy3. 
Biorąc pod uwagę, że nie istniały wówczas studia specjalistyczne z zakresu dietetyki, 
liczba lekarzy zakładowych znających zasady żywienia dietetycznego była bardzo 
ograniczona. Sprzyjało to działalności szukających nieuczciwego zarobku hoch-
sztap le rów. Jednocześnie literatura przedmiotu coraz częściej podejmowała temat 

1 Zakład Djetetyczny Dra Skórczewskiego w Krynicy. Willa „Witoldówka”, Krynica 1907, 
s. 18.

2 B. Skórczewski, Zakład dyjetetyczny dra Skórczewskiego w Krynicy. (Otwarty od 15 maja 
do 30 września), Kraków 1889, s. 9.

3 K. Zgórski, Zakład zdrojowokąpielowy i stacya klimatyczna Żegiestów w ostatniem 
trzechleciu (1887–1889), Kraków 1890, s. 14.
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zdrowego odżywiania, do którego odwoływały się popularne porzekadła: „powiedz 
mi, co jadasz, a ja odgadnę, coś za jeden”, „powiedz mi, co pijesz, a ja odgadnę, co 
myślisz”, „żołądek to gospodarz całego ciała”4.

W wydanym w 1827 r. polskim przekładzie monografii drezdeńskiego lekarza 
Friedricha Augusta von Ammona5 można przeczytać, że stosowanie wód leczni-
czych wiązało się z dobraniem przez lekarza zakładowego odpowiedniej diety. Do-
legliwości zdrowotne pacjentów uzdrowisk w największej części spowodowane były 
siedzącym trybem życia, niekontrolowaniem własnych słabości i namiętności, np. 
gniewu – niekorzystnie wpływającego na wątrobę, czy wyniszczających serce popę-
dów płciowych, jak również niewłaściwego podejścia do kwestii odpoczynku i snu. 
Do „dietetycznego porządku życia” autor zaliczył towarzystwo – oczywiście odpo-
wiednio dobrane, a służące w wodach za lekarstwo pomocnicze6. Po zastosowaniu 
porannej kuracji wodami leczniczymi i obowiązkowym odprężeniu, von Ammon 
radził posilić się rosołem bezkorzennym, niewzdymającymi jarzynami, delikatnym 
mięsem (np. pieczenią, rybami), wypieczonym chlebem, gotowanymi owocami, wi-
nem czystym lub z domieszką niewielkiej ilości wody, ewentualnie piwem i kawą, 
oddalając mięso gęsie i kacze, wędliny, wieprzowinę, ryby tłuste, sałatę z dodatkiem 
octu i oliwy, leguminy, ciasta, świeży chleb, owoce, lody i konfekty, tj. usmażone na 
cukrze owoce i słodycze. Obok wody mineralnej, w drugiej połowie dnia można było 
wypić herbatę albo piwo, a kolację skomponować z potraw lekkich, jak np. wodnej 
lub owocowej polewki, ryb, drobiu, jarzyn, z pominięciem chleba z masłem, świe-
żych owoców i wina. W przekonaniu pruskiego lekarza na spoczynek najlepiej było 
udawać się o wczesnej porze bez wieczornego posiłku7. Godną odnotowania zaletą 
wzmiankowanej publikacji – rzadko spotykaną w literaturze specjalistycznej z epo-
ki, jest podanie przez autora przepisów dietetycznych przy stosowaniu poszczegól-
nych rodzajów wód mineralnych. W przypadku szczaw żelazistych menu mogło 
obfitować w dziczyznę, cielęcinę, wołowinę, surową szynkę, drób, ryby, ugotowane 
jarzyny, kaszę jęczmienną, ryż, sago i wino czerwone, unikać należało dań tłustych, 
ciast na bazie masła, świeżych owoców, wędlin, jarzyn wzdymających, niektórych 
warzyw i ryb: młodych ziemniaków, grochu, kapusty, łososi i węgorzy oraz z ostroż-
nością kosztować ostryg. Pijąc wody alkaliczne koniecznie trzeba było zaniechać 
potraw i napojów kwaśnych, świeżych owoców, soków owocowych przegotowanych, 
kiełbas i mięs wędzonych, ryb tłustych, masła i zawierających go produktów spożyw-

4 S. S., Co i jak jeść należy, Warszawa 1892, s. 3–4. 
5 F. A. von Ammon (1799–1861) – pruski chirurg i okulista, praktyczny lekarz w Dreźnie. Czło-

nek Towarzystwa Badaczy Rzeczy Przyrodzonych w Bonn i Dreźnie, członek korespondent Towa-
rzystwa Naturalno-Górniczego we Frankfurcie nad Menem. 

6 F. A. von Ammon, Dietetyka czyli prawidła skutecznego używania wód mineralnych. Dzie-
ło dla tych którzy się od wód mineralnych udaią, uczęszczaią do Instytutu wód sztucznych Stru-
vego, albo wód tegoż rodzaiu, tak naturalnych iak sztucznych sprowadzonych, w domu uzywaią, 
Warszawa 1827, s. VII–IX, 36–39. 

7 Ibidem, s. 74–81. 
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czych. W wodach siarczannych (siarczkowych) zachodziła konieczność zrezygnowa-
nia z potraw ostrych i korzennych, tłustego mięsa i legumin, ryb ciężkostrawnych, 
pasztetu, sera, grochu, pieczywa świeżego i żytniego. Należało też ograniczyć sałatę 
i owoce. Przy wodach słonych niewskazane były potrawy tłuste, kwaśne, niestraw-
ne i napoje rozpalające8. Odbywając kurację przyrodoleczniczą, należało zachować 
umiarkowanie w przyjmowaniu posiłków oraz wypijać dużo świeżej wody9.

Chociaż zasady dietetyczne F. A. von Ammona były znane wielu lekarzom ga-
licyjskim, nie zawsze uwzględniali jego porady krenoterapeutyczne. Picie szczawy 
krynickiej w ilościach dowolnych przyjmowano do połowy XIX w. za zachowanie 
jak najbardziej prozdrowotne, a popularyzował je swego czasu zasłużony dla uzdro-
wiska Michał Zieleniewski10. I chociaż w literaturze fachowej odnajdziemy również 
wzmianki przestrzegające przed takowym „opilstwem” (już w 1816 r. upominał przed 
nim Franciszek Stirba von Stirbitz11), dopiero stanowisko zajęte przez Józefa Dietla 
zapoczątkowało właściwą zmianę w podejściu do krenoterapii. Wewnętrzne przyj-
mowanie wody stało się uzupełnieniem, czy też jednym z etapów leczenia uzdro-
wiskowego, które tylko w takiej postaci prowadzić mogło do poprawy zdrowia lub 
całkowitego wyleczenia. Bolesław Skórczewski utrzymywał, że woda pita w nadmia-
rze powodowała, iż organizm zużywał więcej białka, a jej zwiększona ilość sprzyjała 
odkładaniu się tłuszczów12. W latach 60.–70. XIX w. epoka nieodpowiedzialnych 
kuracjuszy – powszechnie spotykanych także w kurortach pruskich (np. Kissingen), 
żartobliwie, a jakże trafnie oddanych na jednym z rysunków Franciszka Kostrzew-
skiego13 z 1866 r., opierających pobyt w wodach tylko na piciu szczawy, poczęła 

8 Ibidem, s. 102–113. 
9 Ibidem, s. 159. 
10 M. Zieleniewski (1821–1896) – wychowanek Gimnazjum św. Anny w Krakowie, stopień dra 

medycyny otrzymał w 1844 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1844–1845 
był asystentem na oddziale chorób syfilitycznych w Szpitalu św. Ducha w Krakowie. Od 1845 do 
1847 r. pełnił obowiązki adiunkta w Klinice Lekarskiej UJ, a od 1848 do 1852 r. pracował w Klini-
ce Akuszerskiej. Podczas epidemii cholery w 1849 r. kierował tymczasowym szpitalem w Trzebini. 
W 1853 r. dokształcał się na wykładach J. Dietla, Bryka i Treitza. Od 1857 r. był lekarzem zdrojo-
wym w Krynicy, z którą związał się na resztę życia, kładąc liczne zasługi dla uzdrowiska i popula-
ryzując je w postaci licznych prac drukowanych. Ponadto udzielał się w „Przeglądzie Lekarskim” 
i Komisji balneologicznej w Towarzystwie Naukowym Krakowskim. Por.: S. Kośmiński, Słownik 
lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców 
w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do chwi-
li obecnej, Warszawa 1883, s. 572–573; B. Sokolik, M. Migała, Zastosowanie wody w balneoterapii 
w świetle poglądów Michała Zieleniewskiego (1821–1896), [w:] B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, 
S. Dorocki, P. Brzegowy (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Kry-
nicyZdroju w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 11, Wrocław 2019, 
s. 83–112. 

11 F. Stirba von Stirbitz, Opisanie zrzódeł mineralnych w Krynicy Cyrkule Sandeckim znay-
duiących się, Lwów 1816, s. 73. 

12 B. Skórczewski, op. cit., s. 8. 
13 Zob. „Tygodnik Ilustrowany” 1866, nr 360, s. 77. 
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dobiegać końca. W opinii Dietla, Skórczewskiego i Zieleniewskiego zachowanie 
diety w uzdrowisku i poza nim było istotne, a nawet konieczne ze względu na wy-
stępującą u kuracjusza chorobę. Obowiązkiem lekarza zdrojowego było zatem nie 
tylko obranie właściwej metody hydroterapeutyczno-krenoterapeutycznej, ale co nie 
mniej ważne, przygotowanie dla pacjenta korespondującego z dolegliwością jadło-
spisu. Z relacji F. Stirby von Stirbitza zamieszczonej w rozprawie z 1816 r. wynika, 
że już w pierwszych dziesięcioleciach istnienia krynickiego zakładu przyrodolecz-
niczego przybywające tam osoby lekarze kierujący zaopatrywali w przepisy picia 
„stalowej” wody wedle upodobania. Przywołany medyk, walcząc z zagrażającą zdro-
wiu krenoterapeutyczną samowolą wspominał, że wskutek niebezpiecznej mody ich 
żołądki przypominały studnie, zaś niektórzy tylko w godzinach przedpołudniowych 
byli zdolni wypić 20 szklanek wody. Praktykowano już wtedy zwyczaj dodawania do 
wody świeżo udojonego mleka krowiego lub dobrej jakości wina i cukru14. Według 
Stirby von Stirbitza podstawę diety uzdrowiskowej stanowiło mięso, jednak przy-
rządzonych zeń dań nie należało popijać kwaśną, zawierającą kwas węglowy wodą 
miejscową. Unikać należało potraw tłustych, jarzyn i dań leguminowych15. Problem 
zastosowania wody żelazistej w celach dietetycznych podjął też Leon Żuławski, prze-
konany, że uzupełniona winem austriackim lub węgierskim, cukrem lub octem, so-
kiem malinowym albo cytrynowym woda przynosiła orzeźwienie i wzmagała apetyt. 
Interesująco jawi się zastosowany przez medyka termin „kąpiele dietetyczne”, które 
jednak z dietą nic wspólnego nie miały, ich zadaniem było bowiem wzmocnienie 
powierzchniowej warstwy skóry, co czyniło ją odporniejszą na zmiany powietrza16.

Wobec panujących w uzdrowiskach polskich ostatniej ćwierci XIX w. zwycza-
jów dietetycznych krytyczne stanowisko zajął Stanisław Anatol Lewicki, akuratnie 
dowodząc sprzeczności w tzw. zachowaniu się u wód. Pijącym wodę alkaliczną za-
kazywano przyjmowania kwaśnych produktów, w tym świeżych lub niedojrzałych 
owoców, zapominając jednak o posiadającym kwaśny odczyn soku żołądkowym, 
w którym rozcieńczała się woda mineralna. Z diety kuracjuszy nakazywano elimi-
nować tłuste ryby, kraby, raki, masło i mięso utrzymując, że za przyczyną alkaliów 
zmydlanie tłuszczów było procesem dla zdrowia niepożądanym. Ponieważ kreno-
terapia szczawą żelazistą wymagała od pacjenta unikania garbników (tanin), toteż 
wzbraniano picia herbaty, co skutkować mogło wytworzeniem się garbnikanu że-
laza. Zakładając, że kuracjusz posiadał wiedzę dietetyczną, przybywając do uzdro-
wiska dysponował ograniczoną możliwością jej zastosowania, zazwyczaj bowiem 
restauracje zdrojowe nie umożliwiały dużego wyboru dań, zaś personel przygoto-
wujący posiłki, nie potrafił fachowo ocenić ich kaloryczności i wpływu na zdrowie. 

14 Ibidem, s. 69–71, 73, 77, 79. 
15 Ibidem, s. 81. 
16 L. Żuławski, Wody kwaśnożelaziste w Krynicy pod względem przyrodzonych własności 

fizycznych, chemicznych i lekarskich, z porównaniem innych wód żelazistych i kwaśnych tak kra-
jowych jak zagranicznych dla lekarzy i dla chorych, Nowy-Sącz 1857, s. 82–84. 
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Na temat diety lekarze zakładowi wypowiadali się często ambiwalentnie, udzielając 
porad ogólnikowych. Zmiana podejścia do diety uzdrowiskowej nastąpiła po I woj-
nie światowej17.

O zastosowaniu produktów spożywczych jako czynników leczniczych, czy też 
wspomagających leczenie literatura balneologiczna wspominała już w pierwszej 
połowie XIX w. Przywołany powyżej F. A. v. Ammon wraz z Michałem Kaczkow-
skim18 twierdzili, że wymieszanie ciepłego mleka z zimną wodą mineralną lub wypi-
cie czarnej kawy niwelowało występujące przy krenoterapii zgagę, bekanie, nudno-
ści i wymioty19. Śniadanie poprzedzać miało dokładne szczotkowanie zębów wodą 
z tynkturą lub wódką kolońską. Następnie dopuszczano wypicie jednej lub dwóch 
filiżanek kawy albo kakao, ewentualnie mleka oraz zakosztowanie sucharków, 
ciasta bez dodatku masła, czekolady bez przypraw korzennych, lekkiego bulionu, 
ewentualnie klejków owsianego lub jęczmiennego. Surowo wzbraniano herbaty, 
przyzwalając na zapalenie po śniadaniu tytoniu. Obiad rozpoczynano zupą mięsną 
i delikatnie ugotowanymi niewzdymającymi jarzynami. Drugie danie obejmowało 
mięso pieczone, nietłuste ryby i wypieczone pieczywo, urozmaicone gotowanymi 
owocami, tj. komputem i wodą z odrobiną wina lub lekkie piwo. Pragnienie należało 
zaspokajać letnimi orszadami i limonadami. Na kolację serwowano talerz zupy uzu-
pełniony o kompot i bułkę. Przy komponowaniu posiłków odradzano mięs tłustych, 
wędzonych i solonych, ciężkich legumin, serów, masła, budenii, sałaty zielonej do-
prawionej octem i oliwą, świeżego chleba i soczewicy20. Według Zieleniewskiego 
największym nieszczęściem trzech restauracji, działających w przeobrażającym się 
w kurort Zakopanem, był niedostatek mięsa21. Podejście do odżywiania się mięsem 
uległo zmianie w kolejnych dekadach. W wydanej w 1907 r. we Lwowie książeczce 
profesora medycyny wewnętrznej Uniwersytetu w Berlinie E. Grawitza pojawia się 
stanowisko odmienne, bowiem zdaniem uczonego oparcie diety o produkty mięsne 
skutkowało wytwarzaniem pierwiastków szkodliwych, prowadzących do rozwoju 
dny, kamic nerkowej i żółciowej oraz chorób nerwowych, a zatem dolegliwości czę-
sto leczonych w uzdrowiskach. Szansą na uniknięcie wymienionych schorzeń było 
zastosowanie diety z przewagą warzyw22. Niektórzy żywili przekonanie, że choro-
by były skutkiem przejedzenia, a mięso pobudzało apetyt na napoje alkoholowe, 

17 S. A. Lewicki, Dietetyka w zdrojowiskach polskich, [w:] Polski almanach uzdrowisk, Kra-
ków 1934, s. 58–59. 

18 M. Kaczkowski stopień dra medycyny otrzymał w Wilnie w 1829 r. Praktykę prowadził m.in. 
w powiecie włodzimierskim na Wołyniu. Por.: Kaczkowski Michał, [w:] S. Kośmiński, op. cit., 
s. 206. 

19 F. A. v. Ammon, M. Kaczkowski, Przepisy zachowania sie, przy użyciu wód mineralnych, 
tak wewnetrzném, jak zewnetrzném, Lwów 1834, s. 34–35. 

20 Ibidem, s. 43–52. 
21 M. Zieleniewski, Nowo otworzona stacya klimatycznolecznicza w Zakopaném, Warszawa 

1888, s. 8. 
22 E. Grawitz, Pielęgnowanie zdrowia w życiu codziennem, Lwów 1907, s. 41–42. 
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zanieczyszczając krew rozkładającymi się cząstkami kreatyny, sarcyny, mocznika 
i in.23 Narody, które dietę oparły o jadalne nasiona zbóż, owoce i chleb, a wyrzekły 
się wódki, wina i mięsa, według ks. Wincentego Pixa cechowało zdrowie i uroda24.

L. Żuławski do krynickiej szczawy żelazistej polecał dodawać sól karlsbadzką, 
mleko z udoju letnie i przegotowane, winnik oraz letnią żętycę owczą. Pierwsza 
z wymienionych kombinacji miała przynosić ulgę w zaparciach powodowanych 
wodą krynicką, drugą rekomendował kuracjuszom słabowitym o wrażliwym żołąd-
ku, trzecią zapisywał na problemy ze śledzioną lub wątrobą, zaś czwartą w choro-
bach płuc. Identycznie jak jego poprzednicy zachęcał do łączenia wody leczniczej 
z wytrawnym winem lub cukrem – w ilości łyżeczka stołowa na kubek. Dodanie do 
wody niewielkiej ilości esencji ponczowej pozwalało uzyskać napój o właściwościach 
orzeźwiających. Hołdując dietlowskiej zasadzie skromnego kosztowania szczawy że-
lazistej, Żuławski utrzymywał, że najlepsze skutki lecznicze przynosiła wypijana na 
czczo we wczesnych godzinach porannych, między piątą a ósmą, w ilości od sześciu 
do dwunastu kubków, w odstępach czasowych 15–30 minut. Zdaje się, że powszech-
nie zaakceptowana w czasach dietlowskich zasada bezpośredniej odpowiedzialno-
ści lekarza zdrojowego za przebieg krenoterapii, w uzdrowiskach galicyjskich była 
przyjmowana za normę, o czym świadczyć mogą słowa Z. Wąsowicza25.

Problem leczenia dietetycznego uwidocznił się w najważniejszym uzdrowisku 
wschodniej części Galicji – Truskawcu, gdzie pierwsze zakłady kąpielowe zaczęto 
zakładać w latach 20. XIX w. Powstałe na przestrzeni kolejnych dekad pensjonaty, 
prowadząc własne kuchnie, nie tyle przez złą wolę, co niewiedzę, nierzadko przyczy-
niły się do pogorszenia stanu zdrowia stołujących się. Leczone wodami truskawiec-
kimi choroby przemiany materii: od dny, przez cukrzycę po kamicę, niewątpliwie 
wymagały odpowiedniego podejścia dietoterapeutycznego, nagminnie niestosowa-
nego, skutkiem czego kuracjusz wyjeżdżał bardziej schorowany niźli w wodach się 
pojawił. Zaistniała sytuacja była powodowana przede wszystkim brakiem u prowa-
dzących pensjonaty fachowej wiedzy z zakresu dietetyki. Wczytawszy się w artykuł 
Samuela Edelmana, okazuje się, że problem ten w Truskawcu był aktualny również 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości26. Godzi się odnotować, że kursy diete-
tyczne zaczęto organizować dopiero w czasach II RP. Pierwsze szkolenie teoretycz-
no-praktyczne, trwające kilkanaście dni, odbyło się w Inowrocławiu27. Obejmowało 
wprowadzenie do fizjologii i higieny żywienia, teorię racjonalnego odżywiania i kal-
kulację pensjonatową. Ponadto w uzdrowisku zapoczątkowano tradycję corocznych 
wystaw dietetycznych28.

23 W. Pixa, Nie jedz mięsa – zostań jaroszem! Berlin–Kraków 1909, s. 2–3. 
24 Ibidem, s. 13. 
25 Z. Wąsowicz, Krynica i jej środki lecznicze, Kraków 1925, s. 276. 
26 S. Edelman, O pilnej potrzebie wprowadzenia djetoterapji do leczenia zdrojowego w Tru-

skawcu, „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny” 1927, nr 3, s. 8–9. 
27 Od 1875 r. uzdrowisko w zaborze pruskim. 
28 S. A. Lewicki, op. cit., s. 61. 
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Nawiązując do zasygnalizowanych powyżej kwestii należy odnotować, że dzie-
więtnastowieczna fascynacja mlekiem i jego przetworami, np. serwatką, posiada-
ła starą, zapoczątkowaną przez Hipokratesa tradycję. W wielu zakładach przyro-
doleczniczych mleczarnie uczyniono obowiązkowym składnikiem infrastruktury. 
L. Żuławski29 radził mleko krowie, z udoju pochodzące lub przegotowane albo letnie 
z dodatkiem krynickiej szczawy kwaśno-żelazistej, podawać chorym piersiowym, 
wycieńczonym i cierpiącym na drażliwość nerwów żołądka, powołując się na trady-
cję Altwasser30, Brückenau31, Egeru i Szwalbachu32. Według Dietla mleko zmiesza-
ne z wodą krynicką stanowiło środek niezwykle przydatny w leczeniu dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych33. Porównując różne rodzaje mleka: ludzkie, krowie, kozie, 
owcze, sucze, kobyle i ośle, Zieleniewski podał, że jedno drugiego zastąpić nie mo-
gło, co więcej pod względem właściwości odżywczych każde z nich przedstawiało 
się inaczej, przy czym najbardziej podobne do mleka kobiecego było ośle. Wbrew 
panującemu współcześnie przekonaniu, jakoby mleko człowiekowi dorosłemu nie 
było potrzebne, a nawet stanowiło zagrożenie dla zdrowia, w XIX w. przyjmowa-
no je za ważny składnik diety, mogący z powodzeniem zastąpić inne produkty spo-
żywcze. Jako środek leczniczy znajdowało zastosowanie w przypadku zatruć solami 
metalicznymi, niedomaganiach tj. zapaleniach i owrzodzeniach żołądkowych i kisz-
kowych, wysypkach, napięciach nerwowych, jak również wspomagało regenerację 
gruźlików i organizmów osłabionych. W związku z tym do literatury specjalistycznej 
wprowadzono nawet specjalny termin – leczenie mleczne (Cura lactea. Milchkur), 
najznakomitsze rezultaty dające w górach. Mleko miało przynosić ulgę pacjentom 
uzależnionym od samogwałtu (stymulowania własnych narządów płciowych), wy-
niszczonym przez prowadzenie ożywionego życia płciowego, w kile drugo- i trzecio-
rzędowej, rtęcicy, czy we wczesnym stadium dny. Kuracja mleczna trwała zazwyczaj 
od kilku tygodni do dwóch miesięcy. Jako produkt żywnościowy zalecane było do 
picia bezpośrednio po rannym udoju. W przypadku wystąpienia zgagi sok żołąd-
kowy zobojętniano wodą magnezową, sodową, albo wapienną34. W przywołanych 
powyżej tekstach drukowanych nie zważono jednak, że właściwości mleka były uza-
leżnione od czasu udoju, trybu życia zwierzęcia i sposobu jego żywienia. Co więcej 
picie mleka surowego lub jego przetworów pochodzących od krów z gruźlicą bydła 
skutkowało rozwojem tej choroby zakaźnej u ludzi.

Serwatka jako źródło aminokwasów, białek i witamin jest współcześnie popular-
nym środkiem odżywczym polecanym sportowcom. Znalazła również zastosowanie 

29 L. Żuławski, op. cit., s. 73–74. 
30 Obecnie Stary Zdrój – dzielnica mieszkaniowa Wałbrzycha. 
31 Obecnie niemieckie miasto uzdrowiskowe w Bawarii Bad Brückenau. 
32 Obecnie niemieckie miasto uzdrowiskowe w Hesji Bad Schwalbach. 
33 J. Dietl, Krynica w Karpatach Galicyjskich położona, opisana pod względem historycznym, 

topograficznym, klimatycznym, botanicznym, geologicznym i lekarskim, Kraków 1857, s. 209. 
34 M. Zieleniewski, Mleko, serwatka i żętyca pod względem leczniczozdrojowym, Kraków 

1861, s. 5–12. 
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w kosmetyce i kosmetologii. W dziewiętnastym stuleciu przyjmowana za niezwykle 
pożywny płyn zwierzęcy, uchodziła za środek pobudzający apetyt lub napój uzu-
pełniający dietę przeciwzapalną35. W medycynie ludowej polskich Karpat kom-
presy serwatkowe stosowano na stłuczenia36. Z lektury reymontowskich Chłopów 
wynika, że zmieszana z mydłem była używana w leczeniu zwierząt gospodarskich. 
Pito serwatkę z dodatkiem podpuszczki tzw. słodką, osłodzoną z winnikiem, winną 
z winem, kwaśną z kwasem winnym, tamaryndową z tamaryndem, hałunową z ha-
łunem, cytrynową z cytryną, czy octową z octem winnym. Kuracjuszom z dwóch 
powodów zalecano jej łączenie z wodami mineralnymi. Po pierwsze, w charakterze 
tzw. środka pożywnego, po wtóre, jako przyprawy do wód alkalicznych i solanko-
wych. W uzdrowiskach pruskich korzystano z serwatki krowiej i koziej, natomiast 
lekarze austriaccy, na podstawie wieloletnich doświadczeń w przyrodolecznictwie 
spopularyzowali odmianę owczą37. Z rzadka pojawiały się również informacje, ja-
koby pod względem odżywczym serwatka nikłą przedstawiała wartość. W przepro-
wadzonym eksperymencie Fiord wykazał, że w porównaniu z mlekiem była czte-
rokrotnie uboższa w tłuszcz i proteiny38. Niewątpliwie obecność serwatki w diecie 
uzdrowiskowej wspomagała perystaltykę jelit i wzmacniała odporność.

Nie ulega wątpliwości, że dieta uzdrowiskowa nie mogła się obyć bez otrzymywa-
nej z mleka krowiego lub owczego żętycy39 (żentycy) nazywanej także żyburą, cho-
ciażby z tej przyczyny, że jak wykazano wcześniej, wielu lekarzy zdrojowych mleko 
uważało za pierwszorzędny środek pożywienia i lekarstwo zarazem, a przecież jak 
pisał praktykujący we Lwowie homeopata Antoni Kaczkowski „pokarm powinien 
być odpowiedni prawidłom natury”40. Rzeczownik żętyca był pierwotnie pochodze-
nia słowiańskiego i oznaczał to, co cedzono przez włosienicę41. O zbawiennym wpły-
wie żętycy na organizm ludzki na ziemiach polskich rozpisywano się już w połowie 
XIX stulecia. Wypróbowana w Tyrolu, Czechach i na Śląsku, została doceniona rów-
nież w Galicji, zaś jej prozdrowotne zalety wychwalał m.in. Teodor Tripplin, który 
zaobserwował, że przez kilka miesięcy obok świeżego sera, była w górach jedynym 
źródłem pożywienia baców, pasterzy, a już w ogóle żętyciarzy, co według uczonego 
warunkowało ich dobrą kondycję zdrowotną. Obfitując w osmazom, czyli pierwia-
stek zwierzęcy i cukier mleczny, znajdowała zastosowanie w leczeniu chorób płuc, 
nerwic i wielu innych dolegliwości, wobec których preparaty apteczne pozostawały 

35 „Przyjaciel Domowy” 1865, nr 45, s. 180. 
36 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich. Tradycja i współczesność, 

Wrocław 1989, s. 91. 
37 M. Zieleniewski, Mleko, serwatka.., s. 14–17. 
38 Encyklopedya rolnicza. Wydawana staraniem i nakładem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 

w Warszawie, t. 9, Warszawa 1902, s. 387. 
39 Zapisywanej również jako rzentyca. 
40 A. Kaczkowski, O dyecie homeopatycznej w słabościach zapalnych i chronicznych, Lwów 

1872, s. 10. 
41 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 664. 
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bezsilne. Tripplin – z wykształcenia lekarz i wyborny podróżnik, znawca galicyj-
skich i węgierskich Tatr, ubolewał, że gdy w zaborze austriackim doceniono żętycę 
jako środek dietoterapeutyczny, w Kongresówce znaczenia słowa tego nie znano42. 
Najwyraźniej tkwiła w tym jakaś prawda, bowiem według ukazującego się w War-
szawie „Tygodnika Ilustrowanego” serwatkę w wodach polecano osobom, które 
uporczywie dopominały się, aby przepisać im cokolwiek, najczęściej pannom ma-
rzącym o zamążpójściu43. Relacja Tripplina dostarcza jeszcze jednej ważnej infor-
macji: osoby trudniące się pasterstwem, koszulę i hajdawery (spodnie) smarowały 
żętycą i masłem, uzyskując materiał przypominający ceratę, chroniący od chłodu, 
upału i owadów44. Nie każda żętyca nadawała się jednak do celów przyrodoleczni-
czych. Na fakt ten zwrócił uwagę znawca i obrońca przyrody tatrzańskiej ks. Euge-
niusz Janota, który zajmując się wodami bardyjowskimi pod koniec lat 50. XIX w. 
ubolewał, że w pobliżu uzdrowiska rozwinięto wyłącznie hodowlę bydła rogatego, 
a otrzymywana za jego przyczyną żętyca, w porównaniu z owczą, wykazywała wy-
raźnie mniejsze właściwości lecznicze45. L. Żuławski stawiając za przykład Gleichen-
berg46, Krynicę i Freudenthal47, dokładnie oddzieloną od sera letnią żętycę owczą 
w ilości 0,5 do 1 kwarty, zalecał na dolegliwości piersiowe, choroby wątroby, macicy 
i zaparcia48. M. Zieleniewski wymieniając główne środki lecznicze Truskawca, po 
zdrojach i mule mineralnym, przed kąpielami rzecznymi i powietrzem typu alpej-
skiego, przyznał miejsce żętycy49. Opis procesu jej wytwarzania odnajdziemy m.in. 
w relacji jednej z pierwszych turystek tatrzańskich – Marii Steczkowskiej z 1858 r. 
donoszącej, że mleko owcze wlewano do wysokiej wykonanej z żelaza dzieży (pucze-
ry), do której dodawano niewielkiej ilości podpustki (podpuszczki), co powodowało 
oddzielenie sera od serwatki, ta zaś po ogrzaniu przybierała postać żółtawej, słod-
kiej i gęstej cieczy50. Przywołane powyżej świadectwo dowodzi, że na długo przed 
oficjalnym uznaniem w 1886 r. Zakopanego za uzdrowisko, pasterze tatrzańscy 
wykorzystywali żętycę jako źródło pokarmu, okazjonalnie prowadząc jej sprzedaż 
w celach leczniczych. Wielki zwolennik obecności żętycy w uzdrowiskach M. Ziele-
niewski, z początkiem lat 60. XIX w. ubolewał, że niedostatek zakładów mlecznych 
z żętyczarniami powodował, iż kuracjusze zamiast wód polskich wybierali kurorty 

42 T. Tripplin, Wycieczki na stoki Karpat Galicyjskie i Węgierskie ze szczególnym poglądem 
na ich wody mineralne i na ich inne uzdrawiające żywioły: rośliny, nabiał, wina, „Biblioteka 
Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi” 1855, t. 2, s. 97. 

43 Hygiena popularnomalownicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1866, nr 361, s. 90. 
44 T. Triplin, op. cit., s. 97. 
45 E. Janota, Historycznotopograficzna wiadomość o wodach lekarskich bardyowskich, Kra-

ków 1858, s. 23. 
46 Obecnie Bad Gleichenberg – austriacka gmina uzdrowiskowa w Styrii. 
47 Obecnie Bruntál – miasto w kraju morawsko-śląskim w Czechach. 
48 L. Żuławski, op. cit., s. 74. 
49 M. Zieleniewski, Zakłady zdrojowo kąpiele z dwoma rycinami, mianowicie a) Truskawiec, 

b) Żegiestów, „Strzecha” 1871, R. 4, s. 148. 
50 M. Steczkowska, Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin, Kraków 1858, s. 35. 
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zagraniczne. Uzależnieni od „modnego nałogu” udawali się do Austrii, Prus, a nawet 
Szwajcarii, gdy tymczasem w Galicji krów ras holenderskich i owiec nie brakowało51. 
Wzmiankowany lekarz żętycę owczą zalecał pacjentom osłabionym, uskarżającym 
się na kłopoty z trawieniem, u których zastosowanie serwatki krowiej lub koziej 
skutkowało biegunkami oraz cierpiącym na gruźlicę płucną. Serwatkę i żętycę w ilo-
ści czterech kubków na dobę należało pić na czczo, zaczynając od wczesnych godzin 
porannych. Zdaniem Zieleniewskiego leczenie serwatką i żętycą najlepsze rezultaty 
dawało wiosną i mogło być rozpoczynane po Zielonych Świątkach. Pastwiska bydłu 
mlecznemu i owcom dostarczały wówczas najbardziej pożywnej w ciągu roku trawy. 
Jeżeli nie istniały przeciwwskazania żętycę pili pacjenci od sześciu do ośmiu tygodni, 
czasami dłużej, czyniąc jednak w międzyczasie przerwy wynoszące od czternastu do 
dwudziestu jeden dni. Zachęcano jej przyjmowanie pod gołym niebem, najlepiej 
w obdarzonych urokliwym krajobrazem i leczniczym klimatem uzdrowiskach ga-
licyjskiej części Karpat: Korczynie, Krościenku, Szczawnicy, Zakopanem i in. O za-
letach żętycy – szczególnie w leczeniu chorób piersiowych pisał w 1858 r. J. Dietl, 
zaliczając ją do najważniejszych środków lekarskich Szczawnicy. Ciesząc się wiel-
ką popularnością była jednak stosowana nierozważnie, bez konsultacji lekarskiej, 
w nadmiernych ilościach, wywołując nudności i dolegliwości żołądkowe. Lekarzowi 
zakładowemu polecał dokonywać rozbioru żętycy na słabszą i tęższą (mętną) tzn. 
odcedzoną niedokładnie, zaś właścicielowi uzdrowiska Józefowi Szalayowi zaopa-
trzenie się w profesjonalne urządzenie do jej ogrzewania oraz utrzymanie odpo-
wiedniej liczby krów mlecznych w folwarku zakładowym52. Wzorem dla uzdrowisk 
galicyjskich mógł być położony w Sudetach Środkowych pruski Bad Salzbrunn53, 
gdzie w sezonie zdrojowym ok. 1860 r. przetworzono niemal 80 tys. kwart mleka54. 
Do Zakładu kąpielowego w Iwoniczu dobrą jakościowo żętycę na choroby brzuszne 
i zołzy donosili codziennie tamtejsi chłopi55. W Żegiestowie początku lat 70. XIX w. 
żętycy dostarczali miejscowi górale, a mleko pochodziło z działającej przy zakładzie 
mleczarni56. W Krynicy świeże mleko krowie sprzedawało kilku gospodarzy, zaś od 
1888 r. w domu Jadwinówka przygotowywano kefir na bazie ziarna od dostawców 
moskiewskich, który pod względem jakościowym był (jeżeli zawierzyć świadectwu 
z epoki), identyczny jak napoje tego typu w wodach zagranicznych57. W niektórych 
kurortach galicyjskich z leczniczych właściwości żętycy korzystano okazjonalnie, 
o czym podczas pobytu w Bardyjowie przekonał się Dietl58.

51 M. Zieleniewski, Mleko, serwatka…, s. 22–23. 
52 J. Dietl, Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi ze względu na ich skuteczność, zastósowa-

nie i urządzenie. Cz. 1, Kraków 1858, s. 137–140. 
53 Obecnie miasto uzdrowiskowe Szczawno-Zdrój w woj. dolnośląskim. 
54 Ibidem, s. 17, 28–29, 31, 35, 37–39. 
55 J. Dietl, Uwagi nad zdrojowiskami…, s. 238. 
56 K. Zgórski, op. cit., s. 15. 
57 L. Kopff, Zakład zdrojowokąpielowy w Krynicy, Kraków 1890, s. 24. 
58 J. Dietl, Uwagi nad zdrojowiskami…, s. 278. 
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Fot. 1. Zakład dietetyczny B. Skórczewskiego w Krynicy.  
Źródło: Zakład Djetetyczny Dra Skórczewskiego w Krynicy. Willa „Witoldówka”,  

Krynica 1907, s. 17

Fot. 2. Personel kuchenny Zakładu dietetycznego B. Skórczewskiego.  
Źródło: Zakład Djetetyczny Dra Skórczewskiego w Krynicy. Willa „Witoldówka”,  

Krynica 1907, s. 15
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Dokładnego wyobrażenia w temacie diety uzdrowiskowej dostarcza pochodząca 
z 1890 r. relacja Leona Kopffa59 przekonanego, że kuracjusz powinien był jeść czę-
sto, ale skromnie. Na śniadanie zalecał mleko, kakao o niskiej zawartości tłuszczu, 
ewentualnie kawę białą, lekką herbatę z dodatkiem śmietanki, dobrze wypieczone 
pieczywo oraz bulion. Pierwszy posiłek można było uzupełnić o szynkę lub jajko 
ugotowane na miękko. Unikać należało mocnej kawy i herbaty, alkoholu, czekola-
dy, tłuszczów i dań mącznych w znacznych ilościach. Pożywny obiad rozpoczynał 
się rosołem lub krupnikiem i bulionem z jajkiem. Następnie podawano nietłustą 
rybę, najlepiej pstrąga, szczupaka lub sandacza albo smażone mięso wołowe, dzi-
czyznę, cielęcinę, ewentualnie baraninę. Wystrzegano się mięsa kaczego, gęsiego, 
wieprzowiny, karpia, lina, łososia, suma, śliza, śledzia, ryb marynowanych i wędzo-
nych, jajek ugotowanych na twardo, serów i grzybów. W menu obiadowym znalazło 
się miejsce dla chleba pszenicznego, młodej pulardy, kuropatwy, indyka, kurczęcia, 
przepiórki i pantarki. Jako deser serwowano słodką potrawę mączną, tj. leguminę – 
byle nie tłustą. Do picia polecano kompot, wino, wodę źródlaną, szczawy proste lub 
piwo. Uzupełnieniem obiadu były warzywa, przede wszystkim marchew, szpinak, 
szparagi, groch i ziemniaki. Odradzano natomiast jarzyn kwaśnych i wzdymają-
cych: kapusty kiszonej, sałaty, ogórków, buraków, kalarepy oraz owoców surowych. 
Na nieobowiązkowy podwieczorek pomiędzy godz. 15 a 16 składały się napoje z menu 
śniadaniowego. Dwie godz. przed udaniem się na wieczorny spoczynek kuracjuszom 
należało podać kolację, przy czym najwłaściwszy był przedział godz. 17–18. Unikając 
obciążenia żołądka, rekomendowano mleko kwaśne, jajka na miękko, pstrąga, szyn-
kę, albo niewielką porcję mięsa smażonego. Zrezygnować należało z palenia tytoniu 
przyjmowanego za zagrożenie dla kuracji leczniczej w wodach – szczególnie przed 
poranną krenoterapią i kąpielą60. Zakładając, że na menu obiadowe składały się 
tylko wybrane potrawy z powyższego zestawienia, otrzymywano posiłek obfity pod 
względem kalorycznym, a przecież według Kopffa nie należało przesadnie spacero-
wać, a już w ogóle biegać. Ograniczenie aktywności fizycznej, głównie w przypadku 
osób otyłych i nerwowych, było zachowaniem wielce pożądanym61.

Ofertę kuracyjną niektórych uzdrowisk galicyjskich wzbogacono z czasem w za-
kłady dietetyczne. Jednym z najbardziej znanych w zaborze austriackim był zało-
żony w 1888 r. zakład Bolesława Karola Skórczewskiego62, który w willi własnej 

59 L. Kopff (1856–1933) – stopień doktora uzyskał w 1880 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, gdzie po zagranicznych studiach dokształcających pełnił obowiązki asystenta przy Ka-
tedrze Chemii Lekarskiej. Związany był ze Szpitalem św. Łazarza w Krakowie oraz pracował jako 
lekarz rządowy w Krynicy. Por.: S. Kośmiński, op. cit., s. 230. 

60 L. Kopff, O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego, Kraków 1890, 
s. 19–20. 

61 Ibidem, s. 21. 
62 B. K. Skórczewski (1848–1911) – wywodzący się z rodziny o korzeniach wołyńskich internista 

i balneolog, wychowanek UJ w Krakowie, gdzie w 1876 r. otrzymał stopień dra medycyny, zasłużony 
w rozwoju uzdrowiska krynickiego. Nazwana na cześć jego syna willa Witoldówka działa współcześ-
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w Krynicy zwanej Witoldówką uruchomił ośrodek cieszący się dużą popularnością. 
Właściciel Witoldówki, ordynujący w Krynicy od 1876 r., placówkę nad Kryniczanką 
wzbogaconą o pracownię lekarską prowadził wraz z synem Witoldem i Emanuelem 
Zarzyckim. Pacjentom zaoferowano jasne, wysokie i czyste pokoje, wykończoną 
szklanymi ścianami i przyozdobioną obrazami i kwiatami doniczkowymi salę jadal-
ną, bogatą w prasę i książki czytelnię, umieszczoną w oddzielnym budynku kuchnię 
z wyodrębnionym pokojem do wyrabiania ciast wraz ze spiżarnią, chłodnią, lodow-
nią, pralnią i prasowalnią. Do znajdującego się za willą ogrodu z wieloma ścieżkami 
i ławkami, zajmującego powierzchnię 10 morgów, wznoszącego się do wysokości 
84 m n.p.m., przechodziło się umieszczonym na wysokości pierwszego piętra mo-
stem. Prawdziwą atrakcją zakładu była przestronna szklarnia z ogrodem urządzo-
nym na wzór tzw. dywanowy, z roślinami kwiatowymi wielu gatunków63.

Studiując galicyjskie przepisy na dietę uzdrowiskową warto zapoznać się z ze-
stawieniem z końca lat 50. XIX w. przygotowanym przez L. Żuławskiego upomi-
nającego, aby unikać obciążania żołądka potrawami ciężkostrawnymi i negatywnie 
wpływającymi na skład chemiczny przyjmowanej wody leczniczej. Odstawić nale-
żało baraninę, wieprzowinę, owoce, lekkie jarzyny i leguminy, groch, fasolę, mleko 
i smażone ryby. Przepis na dietę uzdrowiskową B. Skórczewskiego z początku wieku 
XX niewiele odbiegał od starszego o niespełna 20 lat menu L. Kopffa. W krynickim 
zakładzie dietetycznym śniadanie wydawane od 7.30 do 9 obejmowało mleko, kawę, 
kakao, herbatę, bułki i masło. Drugie śniadanie, serwowane w godz. 10–11, szynkę 
i chleb biały. Na obiad o 13 podawano rosół lub zupę (kaszkę, kluski) z grzankami, 
mięso lub rybę, jarzyny, pieczeń lub drób, dziczyznę, kluski, kaszę, ryż, kompot, 
leguminę, chleb biały lub razowy. Podwieczorek o 16–17 był identyczny jak śnia-
danie. Kolacja o godz. 19 składała się z mięsa, pieczeni, jarzyn, leguminy, chleba 
i herbaty. Skonsumowawszy wszystkie wymienione powyżej produkty w ilości od 
15 do 250 g organizm wedle skrupulatnych wyliczeń otrzymywał 163 g białka, 70 g 
tłuszczu i 601 g węglowodanów.

Pacjentom Skórczewski proponował ponadto diety specjalistyczne: białą, mlecz-
ną, tuczącą i odtłuszczającą, jarską, przeciwdnawą i przeciwcukrzycową. Leczenie 
dietetyczne dedykowano kuracjuszom z chorobami przewodu pokarmowego, do-
tkniętych głównie katarem żołądka kwaśnym lub przewlekłym, wrzodami żołądka, 
rozstrzenią żołądka i jego nerwicami, przewlekłym katarem jelit lub biegunką. Po-
nadto była wielce wskazana dla osób cierpiących wcześniej na zapalenie wyrostka 
robaczkowego, czerwonkę, dur brzuszny i katar ostry. Odpowiednio dobraną dietą 
w połączeniu z krenoterapią i zabiegami kąpielowymi, z autentycznym powodze-
niem leczono w Krynicy niedokrwistość (anemię), blednicę (chlorozę) i malarię. 
Była pomocna przy nadczynności tarczycy, schorzeniach serca i nerek, otyłości, 

nie jako trzygwiazdkowy pensjonat. Skórczewski jest autorem kilkunastu monografii traktujących 
o przyrodolecznictwie i historii Krynicy. Por.: S. Kośmiński, op. cit., s. 460–461. 

63 Zakład Djetetyczny…, s. 8–16. 
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krzywicy i cukrzycy64. Zapoznawszy się z dorobkiem publikacyjnym Skórczewskie-
go należy stwierdzić, że na temat diety leczniczej dysponował wiedzą prawdziwie 
specjalistyczną. Stosowanie diety w uzdrowisku nie polegało tylko na rodzajowym 
i ilościowym dobraniu produktów spożywczych w kontekście wybranej dolegliwości. 
Wymagało również opanowania techniki ich przetworzenia, określenia pory stoło-
wania i kontroli nad personelem kuchennym. Obowiązkiem profesjonalnego zakła-
du dietetycznego było, po pierwsze, prawidłowe odżywianie chorych w celu przy-
wrócenia równowagi w przemianie materii, co nazywano dietą zwykłą lub inaczej 
ścisłą, szczególną uwagę zwracającą na zmniejszoną ilość produktów zwierzęcych 
wobec roślinnych, przykładowo w stosunku 385 g do 1350 g. Nieprzestrzeganie tej 
zasady prowadziło do rozwoju wielu jednostek chorobowych, opisanych przez spe-
cjalistów pruskich, Theodora Ludwiga Wilhelma von Bischoffa i Carla von Voita65. 
Drugie podejście zakładało, że wartość odżywcza posiłków miała przewyższać przy-
jętą normę dzienną – mówiono wówczas o zastosowaniu diety zwiększonej, której 
propagator – amerykański neurolog Silas Weir Mitchell, otrzymał dobre rezultaty 
lecznicze. Stosowano również działanie odwrotne, ujmując ilość dostarczanych ka-
lorii. Po trzecie, menu należało komponować eliminując z pożywienia tzw. „istoty 
drażniące”, tj. substancje niebezpieczne, obecne np. w przyprawach, oraz usuwać 
z organizmu „pewne ciała”, np. tłuszcz w otyłości, jak również nie dopuszczać do ich 
powstawania – np. w cukrzycy kontrolując węglowodany, co było zadaniem diety 
zmienionej. Pacjentom wymagającym odżywiania zastępczego podawano produkty 
sproszkowane lub sztucznie strawione. W katalogu chorób leczonych dietetycznie 
B. Skórczewski wymienił: niedokrewność i blednicę, wątłość, krzywicę i rozmięk-
czenie kości, zołzy, reumatyzm, cukrzycę, choroby serca, układu nerwowego, nerek 
i przewodu pokarmowego66.

Kuracjusz opuściwszy uzdrowisko powinien był, a nawet musiał stosować odpo-
wiednio zbilansowaną dietę, o której traktowała literatura specjalistyczna. Ukrywa-
jący się pod inicjałami S. S. autor poradnika żywienia z 1892 r. utrzymywał, że osoby 
w wieku podeszłym do usprawnienia proces trawienia wymagały używek w postaci 
kawy, herbaty lub alkoholu. Twierdził ponadto, że latem ludzie potrzebowali mniej 
pokarmu niż w zimie, zaś z powodu „wysychania” przewodu pokarmowego nocą, 
należało unikać obfitego śniadania. Najwłaściwsze było pożywienie czyste, świeże 
i łatwostrawne, o przyjemnym smaku i zapachu, ze składnikami chemicznymi wy-
stępującymi w organizmie człowieka, a do tego tanie67. Biorąc pod uwagę ówczesny 
stan higieny i zafałszowania żywności, pozyskanie odpowiednich produktów spo-
żywczych nie było sprawą łatwą.

64 Ibidem, s. 20–26. 
65 Zob. Th. L. W. Bischoff, C. Voit, Die Gesetze der Ernährung des Fleischfressers durch neue 

Untersuchungen festgestellt, Leipzig 1860. 
66 Zakład Djetetyczny…, s. 10–22. 
67 S. S., op. cit., s. 53–55. 
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Wyświetliwszy powyżej stanowiska kilku przynajmniej uznanych specjalistów 
w zakresie diety uzdrowiskowej odnotować należy, że skreślone przez nich pora-
dy w wielu punktach były podobne. Podczas kuracji w wodach leczniczych oddalić 
należało świeże owoce i warzywa wzdymające, dania leguminowe, grzyby, mięso 
gęsie, kacze, mięsa solone i wędzone in. Przez całe dziewiętnaste stulecie mięso – 
źródło wysokojakościowego białka, witamin, żelaza i cynku, przyjmowano za obo-
wiązkowy składnik diety w uzdrowiskach, zalecając jego odmianę wołową, cielęcinę, 
dziczyznę, drób z wyjątkami oraz wybrane gatunki ryb, przede wszystkim pstrąga. 
Rekomendowano dobrze wypieczone pieczywo, rosół, krupnik oraz płyny w postaci 
piwa, wina, kawy, kakao, kompotu, wody źródlanej, orszady, limonady, ewentual-
nie herbaty. Ważnym elementem pobytu w wodach w kontekście odbywanej kuracji 
i wyżywienia było mleko i jego przetwory. Pomimo istniejącej literatury przedmio-
tu, bolączką galicyjskich zakładów przyrodoleczniczych było niewłaściwe podejście 
dietoterapeutyczne lub jego brak. Spersonalizowane podejście do chorób kuracjuszy 
z uwzględnieniem sposobu odżywiania od końca lat 80. XIX w. świadczył krynicki 
Zakład dietetyczny.

A few remarks on dietary treatment in Galician spas

The goal of the present study is to examine and evaluate the approach to dietary 
treatment adopted in the selected spa resorts of the Austrian partition i.e.: Kry-
nica, Szczawnica, Truskawiec and others. The diet was understood as a mode of 
nutrition which consisted in providing the possibly biggest amount of varied plant 
and animal source nutrients, with considration being given to their physical and 
chemical composition, in an individualised way in spa resort conditions. In spite of 
the existing literary references, the problem of the Galician natural therapy centres 
was the inappropriate dietary treatment approach or its absence. The present ar-
ticle contains a list of dishes and beverages which were recommended or forbidden 
during the patient’s stay at the spa resort, considering the 19th c. fascination with 
milk and dairy products.

Keywords: dietary treatment, spa resorts, Galicia, milk, sheep’s milk whey
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Zakres chronologiczny artykułu obejmuje lata 1945-1966, czyli od powstania 
w 1945 r. w Ministerstwie Zdrowia Wydziału Uzdrowisk, kierowanego przez mgr. 
inż. Stefana Kriegera, zajmującego się m.in. tworzeniem regionalnych zarządów 
uzdrowisk, przez powołanie 27 czerwca 1947 r. wielozakładowego przedsiębiorstwa 
państwowego z centralą pod nazwą Naczelna Dyrekcja „Polskie Uzdrowiska”, aż po 
wydanie w 1966 r. ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, która we-
szła w życie 1 stycznia następnego roku.

W drugiej połowie 1945 r., a więc w pierwszych miesiącach po objęciu dolnoślą-
skich miejscowości uzdrowiskowych przez polską administrację, przydziały żywno-
ściowe były tak niewielkie, że uzdrowiska zmuszone były kupować część niezbęd-
nych produktów na wolnym rynku, a więc po zdecydowanie wyższych cenach. Z tego 
powodu nieliczni jeszcze kuracjusze nie mogli liczyć na wyżywienie w odpowied-
niej ilości i jakości. W 1945 r. ich wyżywienie opierało się wprawdzie na systemie 
kartkowym, ale ponieważ np. w powiecie jeleniogórskim brakowało żywności, nie 
było możliwości pełnego zrealizowania kartek. Z tego powodu instytucje świadczą-
ce usługi kuracyjne zmuszone były nabywać potrzebne towary w innych rejonach 
Polski1.

W związku z uregulowaniem konsumpcji mięsa w zakładach żywienia zbiorowe-
go przez Ministra Handlu Wewnętrznego, rozporządzeniem w sprawie rozszerzenia 
asortymentu dań w tych zakładach w okresie letnim, Dyrekcja Naczelna Przedsię-
biorstwa Państwowego „Polskie Uzdrowiska” w czerwcu 1951 r. ustaliła, że dzienne 
normy pokarmowe dla jednej osoby w żywieniu leczniczym pozostaną bez zmian, 
ale w grupie tzw. produktów zapobiegawczych (do których zaliczano mięso, drób, 
ryby, wędliny i podroby) należało aż do odwołania ograniczyć dzienną normę mięsa 
do 150 gramów dziennie na osobę. Jednak w celu utrzymania zalecanej gramatury 

1 Pismo kierownika administracyjnego uzdrowisk i szpitali w pow. Jelenia Góra do Naczelnika 
Wydziału Zdrowia UW w Legnicy z 07.09.1945, APWr., UWW, XVI/122. 
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(250 g) produktów z tej grupy, używając drobiu i ryb w zastępstwie mięsa, należało 
stosować następujący przelicznik: 100 g mięsa = 150 g ryby lub 80 g konserw ryb-
nych albo 100 g drobiu. Dzienna norma wędlin na osobę pozostawała bez zmian 
i wynosiła 50 gramów2.

Jesienią 1951 r. wydano zarządzenie, w którym ujednolicono zasady wydawania 
suchego prowiantu kuracjuszom przy ich wyjeździe z uzdrowiska. W myśl zarzą-
dzenia suchy prowiant, którego wartość energetyczna powinna wynosić około 1200 
kalorii, mogli otrzymać jedynie kuracjusze, którzy nie wykorzystali całkowicie po-
siłków. W skład suchego prowiantu powinny wchodzić artykuły w następujących 
ilościach:

– pieczywo pszenne i żytnie  do 300 g
– tłuszcze zwierzęce (masło)  do 30 g
– jaja, ser lub wędlina  do 100 g
– dżem lub marmolada  do 30 g
– owoce, pomidory lub ogórki  do 150 g
Poza tym kuracjusz mógł otrzymać do 1 litra napoju, słodką herbatę lub kawę, 

pod warunkiem jednak, że miał odpowiednie naczynie3. Przy wydawaniu suchego 
prowiantu biurokracji musiało się jednak stać zadość. Otóż jego wydawanie powin-
no się odbywać w terminie podanym wcześniej do wiadomości, za pokwitowaniem 
na liście sporządzonej w dwóch egzemplarzach, które zawierały:

– imię i nazwisko kuracjusza,
– wyszczególnienie suchego prowiantu z podaniem dokładnej receptury we-

dług wzoru, zamieszczonego w zarządzeniu,
– datę i podpis odbierającego suchy prowiant.
Instrukcja w sprawie przepisów sanitarnych dla uzdrowiskowych punktów 

żywienia, jako załącznik do zarządzenia z wiosny 1952 r., wydany przez Dyrekcję 
Naczelną „Polskie Uzdrowiska”, dokładnie określała zasady funkcjonowania uzdro-
wiskowych stołówek. Mówiła m.in. o tym, że talerze przed nałożeniem potrawy po-
winny być nagrzane, a posiłki należało podawać gorące, przyjmując temperaturę 
zupy minimum 75°C, a drugiego dania 65°C. Przy każdym punkcie żywienia powin-
ny być toalety, osobne dla kobiet, osobne dla mężczyzn4.

Na początku 1954 r. opracowano receptury produkcyjne, które obejmowały po-
trawy i dania najczęściej stosowane w żywieniu uzdrowiskowym (zob. tab. 1). Przy-
jęto zasadę, aby przy planowaniu jadłospisów brać pod uwagę pewne wymogi5:

2 Zarządzenie Nr 37/51 z dn. 25 czerwca 1951 r. w sprawie norm mięsnych Dyrektora PP „Pol-
skie Uzdrowiska”. 

3 Zarządzenie Nr 58/51 z dn. 13 września 1951 r. w sprawie norm mięsnych Dyrektora PP 
„Polskie Uzdrowiska”.

4 Instrukcja w sprawie przepisów sanitarnych dla uzdrowiskowych punktów żywienia, załącz-
nik do zarządzenia Nr 36/62 z dnia 19 kwietnia 1952 r. Dyrekcji Naczelnej „Polskie Uzdrowiska”. 

5 Instrukcja w sprawie stosowania receptur produkcyjnych w uzdrowiskowych punktach ży-
wienia, Pisma CZU. Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia. 1954, APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 25. 
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– nie należało używać jednego podstawowego produktu częściej, niż raz dzien-
nie (wyjątek stanowiło mleko, pieczywo i masło),

– należało uwzględniać, oczywiście w granicach zasad żywienia dietetycznego, 
upodobania i zwyczaje różnych grup kuracjuszy, np., chłopów czy górników,

– główny posiłek powinien zawierać jedną potrawę białkową, dwie lub trzy po-
trawy z jarzyn i owoców oraz jedną mączną; nie powinien zawierać więcej, 
niż jedną potrawę kwaśną,

– należało jak najczęściej wykorzystywać produkty sezonowe (owoce, jarzyny, 
nabiał) oraz produkcję z własnych gospodarstw pomocniczych.

Tabela 1. Przykłady dwóch typowych jadłospisów na cały dzień (na 1954 r.)

Posiłek Rodzaj potrawy Waga Posiłek Rodzaj potrawy Waga

Śniadanie Zupa mleczna
Bułka
Masło
Twaróg

–
100 g
20 g

100 g

Śniadanie Kleik z płatków 
owsianych
Bułka
Masło
Miód

–
100 g
20 g
50 g

II śniadanie Biała kawa
Chleb
Masło
Rzodkiewka

–
–

10 g
100 g

II śniadanie Herbata z mlekiem
Bułka
Masło
Rzodkiewka

–
100 g
10 g

100 g

Obiad Zupa koperkowa
Kotlet cielęcy bity
Ziemniaki
Marchew z groszkiem
Galaretka z surowych 
owoców

–
–
–
–

–

Obiad Zupa koperkowa
Pulpety cielęce
Purée z ziemniaków
Marchewka
Galaretka z surowych 
owoców

–
–
–
–

–

Podwieczorek Bułka drożdżowa
Kompot z rabarbaru

–
–

Podwieczorek Bułka drożdżowa
Kompot z czereśni

–
–

Kolacja Knedle ziemniaczane 
ze śliwkami
Herbata
Chleb
Masło

–
–
–

10 g

Kolacja Kakao na mleku
Bułka
Jaja
Masło

–
100 g
2 szt.
20 g

Źródło: Instrukcja w sprawie stosowania receptur produkcyjnych w uzdrowiskowych punktach ży-
wienia, Pisma CZU. Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia. 1954, APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 25.
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Fot. 1. Zarządzenie w sprawie norm mięsnych 1951 r.  
Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie
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W październiku 1954 r. wprowadzono też nowe receptury na suchy prowiant 
(zob. tab. 2 i 3) wydawany kuracjuszowi przy jego wyjeździe, po zakończeniu poby-
tu w uzdrowisku. Jego koszt ustalono na 8-8,50 złotych6, a wydawany był podczas 
ostatniego posiłku kuracjusza. W zależności od diety wartość odżywcza wynosiła 
około 1400 lub 1100 kalorii i różne były wielkości witamin7.

Tabela 2. Dwie receptury na suchy prowiant, obowiązujące od października 1954 r. (I)

Rodzaj potrawy Waga Rodzaj potrawy Waga

Bułka 150 g Bułka 150 g

Masło 30 g Masło 30 g

Kiełbasa 30 g Szynka 30 g

Ser tylżycki 30 g Jaja 2 szt.

Jaja 1 szt. Owoce sezonowe 150 g

Pomidory 100 g Herbatniki 30 g

Owoce sezonowe 100 g

Ciasto wg receptury –

Źródło: Zarządzenie Nr 55/54 Dyrektora CZU z dn. 25.10.1954 w sprawie zmiany receptur na suchy 
prowiant.

Tabela 3. Dwie receptury na suchy prowiant, obowiązujące od października 1954 r. (II)

Rodzaj potrawy Waga Rodzaj potrawy Waga

Bułka 150 g Bułka 150 g

Masło 30 g Masło 30 g

Klops bez sosu ? Boczek 40 g

Jaja 1 szt. Jaja 1 szt.

Ser tylżycki 30 g Ser tylżycki 30 g

Pomidory 150 g Ogórek kwaszony 100 g

Herbatniki 50 g Ciasto –

Źródło: Zarządzenie Nr 55/54 Dyrektora CZU z dn. 25.10.1954 w sprawie zmiany receptur na suchy 
prowiant.

6 W 1951 r. pracownicy płatni miesięcznie zarabiali od 277,20 zł miesięcznie (XII grupa) do 
1071,00 (I grupa). W następnych latach zarobki nie rosły w znaczący sposób. 

7 Zarządzenie Nr 55/54 Dyrektora CZU z dn. 25.10.1954 w sprawie zmiany receptur na suchy 
prowiant, Pisma CZU. Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia. 1954, APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 25.
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Według dr. Józefa Hornowskiego, w połowie lat pięćdziesiątych wiedza lekarzy 
o zagadnieniach współczesnej dietetyki była niewystarczająca i odzwierciedlała pre-
zentowała stan badań na ten temat z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Jeszcze 
gorzej wyglądała sytuacja w przypadku średniego personelu zatrudnionego przy ży-
wieniu kuracjuszy, którego poziom wiedzy dietetycznej sięgał okresu sprzed pierw-
szej wojny światowej8.

Cieplice Śląskie-Zdrój

Dwa lata po wojnie ciągle wielkim problemem w uzdrowiskach była sprawa wyży-
wienia kuracjuszy, którzy nierzadko skarżyli się na jakość potraw lub zbyt małe por-
cje. Próbowali zwrócić na to uwagę w różny sposób, m.in. pisząc do ogólnopolskiej 
prasy. W jednym z listopadowych numerów „Chłopskiej Drogi” w 1947 r. wydruko-
wano list kuracjusza, który nawet podpisał się imieniem i nazwiskiem, wprawdzie 
ogólnie chwalący pobyt w uzdrowisku w Cieplicach, ale zwracający uwagę właśnie 
na to, że leczący się w uzdrowisku byli niezadowoleni z wyżywienia. Sprawą zajęło 
się Ministerstwo Zdrowia, zobowiązując Państwowy Zakład Zdrojowy do wyjaśnie-
nia sprawy. Lekarz uzdrowiskowy dr Zygmunt Lax tłumaczył m.in., że kuracjusze 
otrzymują wyżywienie w stołówce, która jest dzierżawiona. Dzierżawca otrzymuje 
od sanatorium 30 zł dziennie na osobę, zakładając, że kuracjusz musi otrzymać po-
żywienie o wartości 3500 kalorii dziennie. Do końca września nie było skarg, które 
zaczęły mnożyć się w następnym miesiącu, a kuracjusze skarżyli się głównie na zbyt 
małą zawartość tłuszczu. Dzierżawca natomiast tłumaczył się znaczącą podwyżką 
cen, przez co nie był w stanie sprostać wymogom umowy. W tym czasie wydawa-
no trzy posiłki dziennie: śniadanie (przeciętnie 1/2 l mleka, 2 bułki, 1 dag masła 
i 3 dag marmolady), obiad (w dowolnej ilości zupa, 10 dag mięsa, dowolna ilość 
ziemniaków, 2 dag jarzyn lub sos, ciastko, legumina lub kompot), kolacja (mięsna 
lub mączna potrawa albo kasza z sosem, 1 bułka, 1 dag masła, 2 filiżanki herbaty 
z cukrem). Do wszystkich posiłków podawano bez ograniczeń biały chleb, poza tym 
można było otrzymać dokładkę, z wyjątkiem mięsa i leguminy. Dr Lax stwierdził, że 
ilość i jakość posiłków jest odpowiednia, ale większe zapotrzebowanie na tłuszcze 
w pokarmach i mięso spowodowane było ogólnie złym stanem zdrowia przyjeżdża-
jących do uzdrowiska. Wynikało ono m.in. z długotrwałej choroby, złych warunków 
domowych, skutków pobytu w obozach w czasie wojny. Uważał, że wzbogacenie 
posiłków byłoby wprawdzie uzasadnione, jednak trudne do zrealizowania ze wzglę-
du na wspomniane wcześniej wysokie ceny produktów na tym terenie, wyższe, niż 
w innych miejscach Polski. Dr Lax twierdził również, że kuracjusze często wysokie 
wymagania dotyczące wyżywienia, natomiast kalkulacja kosztów skierowana jest, 

8 J. Hornowski, II Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny LądekZdrój 2830.IX.1956, „Wiado-
mości Lekarskie” 1957, nr 1, s. 37. 
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z oczywistych względów, na wyżywienie dostosowane do skromnego, a nie luksuso-
wego poziomu9.

Z powodu ciągłych trudności aprowizacyjnych Zarządy Uzdrowisk prowadziły 
własne gospodarstwa rolne i warzywne oraz cieplarnie. W myśl instrukcji wydanej 
przez Naczelnego Dyrektora PP „Polskie Uzdrowiska”, Tadeusza J. Wolańskiego, 
gospodarstwa te miały być prowadzone zgodnie z lokalnymi warunkami i dosto-
sowane do potrzeb uzdrowiska. Jeśli więc istniały problemy z dostawami mleka, 
należało hodować krowy, jeśli brakowało warzyw – prowadzić ich uprawę. Gospo-
darstwa były własnością Zarządu Uzdrowiska i nie można było oddawać ich w dzier-
żawę, ani odstępować. Jeśli natomiast w momencie wydawania instrukcji jakieś 
gospodarstwa były dzierżawione, po zakończeniu umowy należało je przejąć pod 
bezpośrednią administrację Zarządu Uzdrowiska10.

Nieco więcej swobody miały Zarządy Uzdrowisk w związku z prowadzeniem za-
kładów gastronomicznych. Jeśli znajdowały się one w domach zdrojowych lub sana-
toriach, lokal taki musiał być prowadzony na własny rachunek Zarządu. Zezwolono 
jednak na oddawanie w dzierżawę innych zakładów gastronomicznych w uzdrowi-
skach, w drodze przetargu11.

Znajdujące się w domu zdrojowym zakłady gastronomiczne nastawione były 
głównie na wydawanie posiłków standaryzowanych, a więc śniadań, obiadów i ko-
lacji. Poza tym prowadziły dania à la carte12, dania barowe, zimne i ciepłe zakąski 
oraz wyszynk i sprzedaż wyrobów tytoniowych. Rozszerzenie działalności poza stan-
daryzację miało na celu podniesienie rentowności. Ustalone w 1948 r. normy wyży-
wienia, obowiązujące w zakładach gastronomicznych, które należały do Zarządów 
Uzdrowisk, były bardzo skromne, choć dopuszczały pewne odstępstwa, w zależności 
od lokalnych warunków. Można sądzić, że zmiany mogły być dokonywane w obie 
strony, ale ustalono także wartość kaloryczną, która miała wynosić 3600-4000 ka-
lorii dziennie, czyli jak dla ciężko pracujących mężczyzn. Tak więc śniadanie powin-
no składać się z 200 g białego chleba lub 2 rodzajów innego pieczywa, 20 g masła, 
400 g kawy zbożowej z mlekiem lub 200 g mleka albo herbaty, 15 g cukru i 50 g 
wędliny, sera lub marmolady. Obiad to 500 g „treściwej zupy”, 50 g chleba, 125 g 
mięsa z kością lub 200 g ryby, 30 g tłuszczu, 250 g jarzyn lub warzyw (2 rodzaje 
surowych lub 1 gotowanej), 100 g dodatków do zupy i dania drugiego oraz deser 
(ciastko lub kompot). Kolacja natomiast składała się ze 125 g mięsa z kością lub 
200 g ryby, 100 g warzyw gotowanych, 100 g jarzyny surowej, 20 g tłuszczu, 200 g 
herbaty lub kawy zbożowej i 15 g cukru. W dni bezmięsne, czyli środy, ćzwartki 

9 Pismo Z. Laxa do Ministerstwa Zdrowia z 23.12.1947 r., APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 102. 
10 Instrukcja odnośnie prowadzenia gospodarstw rolnych i warzywnych z 18.05.1948, APWr 

OJG, Uzdrowisko Cieplice, 13. 
11 Instrukcja w sprawie organizacji, administracji i gospodarki zakładami gastronomicznymi 

(…) z 12 marca 1948 r., APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 13. 
12 Potrawa à la carte – danie z karty, czyli do wyboru z jadłospisu, gdzie każde danie ma swoją 

cenę. Przeciwieństwem były posiłki ustalone z góry, czyli takie, jakie obowiązywały m.in. kuracjuszy.
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i piątki, można było stosować dania mączne, a dwa razy w tygodniu kolacje mogły 
być zimne. Na wniosek lekarza uzdrowiskowego można było także wprowadzić da-
nia dietetyczne13.

Na organizowanych dość często zebraniach kierownictwa uzdrowiska w Ciepli-
cach z kuracjuszami poruszano bardzo różne kwestie, m. in. dotyczące wyżywienia 
i godzin wydawania posiłków. Wprawdzie zarówno ilość i jakość jedzenia często 
chwalono, jednak byli i niezadowoleni. W końcu lipca 1949 r. prof. Wincenty Styś 
stwierdził, że wyżywienie jest wprawdzie wystarczające, ale „są pewne niedomaga-
nia (podejrzana kiełbasa)”14. Miesiąc później natomiast jeden z kuracjuszy miał pre-
tensje, że wyżywienie jest niedostateczne, a jako przykład podał kolację, na którą 
otrzymał jedną bułkę, wysuszony chleb, trochę masła i suchą kaszę. Inny z kolei 
dodał, że obiady są bardzo skromne i mało w nich mięsa. Kierownictwo tłumaczyło 
się niewielką stawką dzienną, która wynosiła wtedy 218,25 zł. Ponieważ oczywiście 
były problemy z mięsem, na prośbę lekarza uzdrowiskowego próbowano je zastąpić 
warzywami, ale eksperyment się nie udał, bo kuracjusze prosili jednak o mięso, wy-
kazując w ten sposób kompletny brak zrozumienia dla trudnej sytuacji. Kilka mie-
sięcy później skarżono się na złe zestawienie posiłków: na obiad podano kaszę ja-
glaną z kapustą, a na kolację słodką zupę mleczną i chleb ze smalcem, innym razem 
ciężkostrawne potrawy – fasolę czy kapuśniak. Proszono natomiast o bardziej słod-
ką herbatę, a przy okazji wypominano niedogotowane kalafiory i nieświeże mięso, 
skutki spożycia którego odczuło wiele osób. Ktoś skarżył się na małe urozmaicenie 
obiadów dietetycznych, w których królowała marchew i kalafior, brakowało nato-
miast ziemniaków. Inny kuracjusz twierdził wprawdzie, że obsługa w stołówce jest 
dobra, ale nieliczna, dlatego na śniadanie czeka się czasem nawet godzinę. Podczas 
spotkań z kuracjuszami wielu z nich narzekało, jednak doskonale skwitował to na 
jednym z zebrań starosta turnusu inż. Rafalski, zadając retoryczne pytanie: „czy jest 
dużo takich, którzy w domu mają lepsze wyżywienie – na pewno nikt, albo bardzo 
mało – więc nie narzekajmy (…)”15.

W początkach lat pięćdziesiątych podaż artykułów spożywczych, a szczególnie 
mięsa i wędlin, w dalszym ciągu była w Polsce na tyle niska, że nie pokrywała za-
potrzebowania rynku. Problemy dotyczyły także zakładów żywienia zbiorowego, 
w tym stołówek w uzdrowiskach. Wyjściem z sytuacji miała być hodowla prowa-
dzona przez zakłady przemysłowe, czy, jak w tym przypadku, Zarządy Uzdrowisk. 
Do zadań Uzdrowiska w Cieplicach należało więc także prowadzenie gospodarstwa 
pomocniczego, obejmującego ogrodnictwo i hodowlę. We wrześniu 1951 r. Zarząd 
Uzdrowiska rozpoczął tucz prosiąt w chlewni, oparty głównie na pokonsumpcyj-

13 Instrukcja w sprawie organizacji, administracji i gospodarki zakładami gastronomicznymi 
(…) z 12 marca 1948 r., APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 13. 

14 Protokół z zebrania kuracjuszy 26 lipca 1949 r., APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 12. 
15 Protokół z zebrania kuracjuszy 25 sierpnia 1949 r.; Protokół z zebrania kuracjuszy 27 paź-

dziernika 1949 r.; Protokół z zebrania kuracjuszy 19 stycznia 1950 r.; Protokół z zebrania kuracjuszy 
6 marca 1950 r., APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice, 12. 
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nych odpadkach ze stołówek. Cztery miesiące później tuczarnia hodowała 30 świń, 
z których wiele osiągnęło ponad 100 kg wagi i wkrótce mogły zostać przeznaczone 
na ubój. Dzięki temu choć w części można było pokryć zapotrzebowanie na mięso 
dla kuracjuszy. Ponieważ wkrótce okazało się, że jest wystarczająco dużo odpadów 
kuchennych, co pozwalało na dodatkowy chów 20 świń, postanowiono wybudować 
kolejną chlewnię, aby do połowy 1952 r. zwiększyć pogłowie do 50 sztuk. Ostatecz-
nie powiększono stado do 77 sztuk, z czego 11 ubito na potrzeby uzdrowiskowej sto-
łówki, 1 padła, a 4 oddano jako kontyngent. Warunki hodowli były bardzo trudne, 
ponieważ brakowało nie tylko odpowiednich pomieszczeń, ale i urządzeń: naczyń, 
pojemnika na paszę, parnika. Gospodarstwo ogrodnicze nastawione było głównie 
na produkcję warzyw na potrzeby kuracjuszy, w niewielkim stopniu na produkcję 
kwiatów na cele Uzdrowiska16.

W pierwszej połowie 1953 r. kuracjusze w Cieplicach nie mieli możliwości spo-
żywania posiłków dietetycznych. Dopiero jesienią sytuacja zmieniła się na lepsze, 
ponieważ przyjęto do pracy dietetyczkę (wcześniej wprawdzie także zatrudniano 
kwalifikowaną dietetyczkę, ale była ona raczej urzędnikiem, pracującym w biurze, 
a nie w punkcie żywienia). W sprawozdaniu za listopad 1953 r. lekarz uzdrowisko-
wy stwierdzał, że wyżywienie jest odpowiednie jeśli chodzi o ilość, natomiast jego 
jakość nie była najlepsza. W tamtym czasie najgorzej było z jajami dostarczanymi do 
uzdrowiska przez Centralę Jajczarską. Ponieważ przywożono całe transporty zepsu-
tych jaj, to niezależnie od formy ich podania nie było spożywane przez kuracjuszy. 
Nietknięte zwracano je ze stołówek. Mimo interwencji w Centrali, sytuacja nie po-
prawiała się. Wcześniej przywożono nieświeże wędliny i ryby, które nawet w zimie, 
mimo ujemnej temperatury, jako produkt mrożony po odmrożeniu nie nadawały 
się do spożycia17.

Nie było więc żadnym zaskoczeniem, że w 1953 r. zanotowano pewne braki i nie-
dociągnięcia w żywieniu kuracjuszy, co spowodowane było dostawami nie tylko nie-
odpowiedniego, ale także zepsutego surowca. Postanowiono więc zwiększyć kontro-
lę nad zaopatrzeniem, aby zmniejszyć (co ciekawe – zmniejszyć, nie wyeliminować) 
dostawy złego towaru. Jednak, jak wynika ze sprawozdania, mimo tych trudności 
kaloryczność potraw nie tylko była utrzymana, ale nawet przekroczona, a potrawy 
były urozmaicone. W znacznej mierze przyczynić się miało do tego prowadzenie 
wspomnianego wcześniej gospodarstwa pomocniczego, a w jego ramach tuczu trzo-
dy chlewnej i ogrodnictwa18.

16 Tuczarnia państwowego Uzdrowiska w Cieplicach hoduje 50 świń, „Słowo Wałbrzyskie” 
1952, nr 4 z 4 stycznia; Protokół z III posiedzenia Kolegium D.P.U. Cieplice 14.07.1952, APWr OJG, 
Uzdrowisko Cieplice, 9; Sprawozdanie z analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa za okres 1.I. do 
30.XII 1953 r., APWr OJG, Zarząd Państwowych Uzdrowisk Cieplice, PPRN w Jeleniej Górze, 670. 

17 Sprawozdanie Naczelnego Lekarza Uzdrowiska za m. listopad 1953 r., APWr OJG, Uzdrowi-
sko Cieplice, 91. 

18 Sprawozdanie opisowe z działalności P.P. „Uzdrowisko Cieplice” za rok 1953, APWr OJG, 
Zarząd Państwowych Uzdrowisk Cieplice, PPRN w Jeleniej Górze, 670. 
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Fot. 3. Cieplice Śląskie-Zdrój, Dom Zdrojowy (1946-1947).  
Źródło: Fotopolska-Eu

Fot. 2. Cieplice, pl. Piastowski  
(1967-1968). Fot. J. Siudecki.  
Źródło: Fotopolska-Eu
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Fot. 4. Cieplice Śląskie-Zdrój, Edward (lata 60. XX w.). Fot. J. Siudecki.  
Źródło: Fotopolska

Fot. 5. Czerniawa-Zdrój, Dom Zdrojowy (lata 60. XX w.). 
Źródło: Fotopolska-Eu
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W 1951 r. Uzdrowisko w Cieplicach posiadało 4 stołówki, znajdujące się w Pa-
wilonach: I (Dom Zdrojowy), IV („Europa”), VIII („Stary Zdrój”, później Pawilon 
„Edward”) i XIII (dawniej Spółka Bracka)19. W połowie lat pięćdziesiątych cieplic-
kie Uzdrowisko nadal prowadziło 4 stołówki, nazywane oficjalnie punktami żywie-
nia. W pierwszym 230 kuracjuszy obslugiwało 20 osób personelu kuchennego oraz 
8 osób spoza personelu (za zezwoleniem dyrektora Uzdrowiska). W drugim obsłu-
giwano 60 kuracjuszy 13 osób zobowiązanych i pracowników uprawnionych. Z trze-
ciego punktu korzystało 140 kuracjuszy i 12 osób zobowiązanych, a z czwartego 
120 kuracjuszy, 14 osób zobowiązanych oraz kilka osób za zezwoleniem dyrektora. 
Kiedy jesienią 1955 r. przeprowadzano kontrolę Uzdrowiska pod kątem żywienia, 
okazało się, że tylko w jednej stołówce były „posiłki obfite, smaczne, urozmaico-
ne, racjonalnie zestawione, podane estetycznie”. W pozostałych trzech zauważono 
„mało staranne wykończenie potraw, za mało uwagi zwraca się na estetykę poda-
nia”. We wszystkich natomiast punktach stwierdzono „za mało surówek, brak suro-
wych owoców, ograniczony asortyment jarzyn”. Można więc stwierdzić, że kontrola 
nie wypadła najlepiej. Tym bardziej, że także we wszystkich punktach wykazano 
brak odpowiedniej ilości garnków (te, które były nie miały uszu i były poobijane), 
tarek, patelni, łyżek, łyżeczek deserowych, noży kuchennych i stołowych. Zdarzało 
się, że na czteroosobowy stół podawano… jeden nóż. Z wyjątkiem pierwszego punk-
tu żywienia zbyt mało uwagi zwracano na estetykę: nie było kwiatów, podstawek 
pod serwetki, obrusy były mało starannie wyprasowane, kubki z obitymi uszkami, 
a fartuszki kelnerek nie zawsze wyglądały świeżo. W tym samym czasie, oprócz die-
ty normalnej, w jednej stołówce stosowano dwie diety specjalistyczne: wątrobową 
i żołądkową20.

W 1962 r. uzdrowisko prowadziło pięć punktów żywienia dla kuracjuszy i pra-
cowników. W tym czasie, jak wynika z tab. 4, wydawano średnio dziennie 906 posił-
ków, z czego zdecydowanie najwięcej w Sanatorium Nr I. Nie prowadzono wydzie-
lonej stołówki dla pracowników.

Ponieważ w Sanatorium Nr I liczba żywionych kuracjuszy dwukrotnie przekra-
czała możliwości zarówno zaplecza, jak i sali jadalnej, z tego powodu posiłki wyda-
wano w trzech rzutach. Najbardziej reprezentacyjny punkt żywienia posiadał Pawi-
lon VIII („Edward”, należący do Sanatorium Nr IV), w którym znajdowała się piękna 
sala jadalna z obszernym zapleczem. We wszystkich stołówkach używano sztućców 
aluminiowych, które jednak planowano wymienić na nierdzewne. Dzienne koszty 
żywienia były różne w zależności od kategorii klientów. Dla kuracjuszy dorosłych 
i pracowników zobowiązanych było to 22,47 zł, dla kuracjuszy dzieci i pracowników 
zobowiązanych przy sporządzaniu posiłków dla dzieci 20,90 zł, a dla pracowników 

19 Protokół spisany z przeprowadzonej kontroli DPU Cieplice Zdrój w okresie od 30.XI. do 
9.XII.1951 r., AAN W Warszawie, DNPU, 4/3. 

20 Protokół z inspekcji przeprowadzonej (…) 10 i 11.11.1955, APWr OJG, Uzdrowisko Cieplice 
130. 
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uprawnionych i członków ich rodzin 11,60 zł. Ci ostatni jednak dobrowolnie dopła-
cali 1,50 złotych. W przypadku limitu dotyczącego dzieci był on zbyt niski, ponieważ 
otrzymywały one pięć posiłków dziennie. Poza tym do posiłków dla dzieci używano 
większej ilości słodyczy, jarzyn i owoców, które często trzeba było sprowadzać z dal-
szych części Polski, co powodowało wzrost kosztów21.

Tabela 4. Punkty żywienia w Uzdrowisku Cieplice Śląskie-Zdrój w 1962 r.
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Sanatorium I 439 385   35 21   33 32

Pawilon VIII 116   78 –   8   30 12

Pawilon X 128   78 –   8   42 12

„Śnieżka” 130 116 –   6     8 10

Sanatorium III   93   70   70   6   17   8

Razem 906 727 105 49 130 74

Źródło: Protokół rewizji okresowej za lata 1961 do 30.09.1962, AAN w Warszawie, CZU 6/6.

Tabela 5. Produkcja ciastkarni uzdrowiskowej w latach 1961-1962

Produkt 1961 1962* 1964

Ciastka różne (szt.) 129 561 128 944 130 269

Lody (kg) 1340 1234 1800,60

Babka piaskowa (kg) – 114 –

Pierniki z bakaliami (kg) – 30 –

* Trzy pierwsze kwartały.

Źródło: Protokół rewizji okresowej za lata 1961 do 30.09.1962, AAN w Warszawie, CZU 6/6; Protokół 
z kontroli przeprowadzonej w PPU „Cieplice” w dn. 08.-20.02.1965, AAN w Warszawie, CZU 6/18.

21 Protokół rewizji okresowej za lata 1961 do 30.09.1962, AAN w Warszawie, CZU 6/6. 
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W Domu Zdrojowym Uzdrowisko cieplickie prowadziło cukiernię i ciastkarnię 
z własnym piecem cukierniczym, zaopatrującą w swoje wyroby wszystkie pawilony 
oraz początkowo jedną, a później dwie kawiarnie, m.in. w Domu Kultury, prowa-
dzone przez Komisję Zdrojową. Ciastka produkowano według własnych receptur. 
Punkty żywienia zaopatrywane były w produkty ciastkarni po kosztach własnych, 
natomiast kawiarnie za ciastko płaciły 1,70 zł, sprzedając je po 2 zł.

Tabela 5 pokazuje, że produkcja ciastkarni w 1962 r. wzrosła w porównaniu z po-
przednim rokiem. W 1964 r. nie wykonano planu, który zakładał wyprodukowa-
nie 200 000 ciastek, co spowodowane było remontem ciastkarni, prowadzonym 
w styczniu, lutym, maju i grudniu oraz brakiem mistrza cukierniczego22.

Śniadania serwowane kuracjuszom w 1965 r. były więcej, niż skromne. W sto-
łówce „Edwarda” był to twarożek (80 g), masło (20 g), dżem (30 g) i zupa mleczna 
z makaronem (0,5 l) oraz chleb i (lub?) bułki, które prawdopodobnie pozostawiały 
wiele do życzenia, ponieważ pieczywo przechowywano w kuchni na regale bez osłon 
przed kurzem. W Domu Zdrojowym śniadanie było podobne, ale zupa to były płatki 
owsiane na mleku. Autor nie odnalazł menu obiadowego, natomiast z można sądzić, 
że w „Edwardzie” obiady nie smakowały najlepiej, skoro przyprawy przechowywano 
w naczyniach bez nakryć, a ziemniaki przechowywane w wilgotnej piwnicy przera-
stały i gniły. Ciekawe jest natomiast, że punkty żywienia, z wyjątkiem sanatorium 
dziecięcego, nie posługiwały się, bo nie posiadały, przepisami kulinarnymi, które 
określałyby wagę surowców, wskazując na jaką liczbę żywionych są przeznaczone, 
oraz wagę gotowego wyrobu do konsumpcji23. Produkowano więc dania „na oko”, 
nie stosując zasad technologii i przygotowania potraw.

Czerniawa-Zdrój

Leżące w Górach Izerskich uzdrowisko, do końca czerwca 1950 r. przeznaczone było 
jedynie dla kuracjuszy dorosłych, od lipca do końca września dla dorosłych i dzieci, 
a od października przyjmowało tylko dzieci. Uzdrowisko dysponowało trzema bu-
dynkami sanatoryjnymi, do których należały: „Wisła”, „Zameczek” przy ul. Strażac-
kiej 1 oraz „Dom Zdrojowy” przy ul. Sanatoryjnej 48 i każde z nich posiadało własny 
punkt żywienia. Kilka lat później sytuacja nieco się zmieniła i w „Zameczku” oraz 
„Domu Zdrojowym” przebywały dzieci, a dorośli w „Wiśle”.

Dzieci otrzymywały posiłki 5 razy dziennie, a kilkudniowa kontrola, dokonana 
w maju 1951 r. przez inspektora Dyrekcji Naczelnej z Warszawy wykazała, że ich 
kaloryczność wynosiła od 3313 do 4916, a więc dużo. Jadłospisy były dostatecznie 

22 Protokół z kontroli przeprowadzonej w PPU „Cieplice” w dn. 08.-20.02.1965, AAN w War-
szawie, CZU 6/18. 

23 Ibidem. 
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urozmaicone, ale wiele do życzenia pozostawały surówki. Podawano bowiem jedy-
nie kapustę kiszoną z marchewką, cebulą i oliwą24.

Do 1952 r. Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisko w Czerniawie nie posiadało 
niemal żadnych zmechanizowanych urządzeń w swoich punktach żywienia, a czyn-
na chłodnia była tylko w „Zameczku”. Dopiero w następnym roku, dzięki otrzy-
maniu kredytu inwestycyjnego, przewidziano zakup wielu maszyn i urządzeń, aby 
usprawnić pracę w uzdrowiskowych kuchniach25.

W 1960 r. PPU Czerniawa prowadziło 3 punkty żywienia zbiorowego. Przy 
„Domu Zdrojowym” znajdowało się wydzielone pomieszczenie do spożywania 
posiłków przez pracowników uprawnionych, którzy korzystali z obiadów i kolacji 
przyrządzanych w kuchni sanatoryjnej. Stołówka ta przylegała do pijalni. Najwię-
cej obiadów (bo ok. 140) wydawano w stołówce „Domu Zdrojowego”, natomiast 
w pozostałych dwóch („Wisła” i „Zameczek”) po około 70-80 dziennie. „Zameczek” 
dysponował dwiema salami jadalnymi, których czystość pozostawiała wiele do ży-
czenia. Drzwi i ściany były brudne, obrusy podobnie, ale trudno się dziwić, skoro 
zmieniano je tylko raz w tygodniu. Jedna z sal była bardzo ponura. Zdecydowanie 
lepiej wyglądała jadalnia w „Wiśle”. Chwalono ją za czystość, na ścianach wisiały 
obrazy, w oknach firanki, przy ścianach stały kwiaty w żardinierach, a na stołach 
leżały wzorzyste obrusy zmieniane dwa razy w tygodniu. Jadalnia w „Domu Zdro-
jowym” duża i ładna, udekorowana kwiatami. Stoły dla starszych dzieci ustawiono 
pod ścianami, a dla młodszych, pokryte zieloną ceratą, pośrodku sali. Obrusy jed-
nak były brudne26.

W 1962 r. prowadzono już 4 punkty żywienia: jeden dla kuracjuszy dorosłych, 
dwa dla dzieci i jeden dla pracowników uprawnionych. W stołówkach korzystano 
z zastawy porcelitowej, wykonanej w Ćmielowie, z napisem „Uzdrowisko Czernia-
wa” oraz ze sztućców nierdzewnych. W punkcie żywienia dla dorosłych zastosowano 
ciekawą praktykę, która skutecznie chroniła przed nagminnymi kradzieżami sztuć-
ców, choć niezgodna była z zasadami higieny. Otóż każdy kuracjusz na początku tur-
nusu otrzymywał woreczek z nożem, widelcem, łyżką i łyżeczką, które musiał zdać 
przed wyjazdem. W „Domu Zdrojowym” zatrudniony był cukiernik, który wypiekał 
ciastka dla poszczególnych punktów żywienia z produktów dostarczonych przez 
zainteresowanych odbiorców, także kawiarnię. Produkcja odbywała się domowym 
sposobem, bez żadnej kalkulacji czy zatwierdzonych receptur27.

24 Protokół spisany z dokonanej kontroli planowej ZPU Czerniawa w dn. 8-15.V.1951 r., AAN 
w Warszawie, DNPU, 4/3. 

25 Część opisowa do planu techniczno-ekonomicznego na rok 1953, AAN w Warszawie, ND PU, 
5/15. 

26 Protokół z kontroli przeprowadzonej w PP „Uzdrowisko Czerniawa” w dn. 01.06.-18.06. 
1960 r., AAN w Warszawie, CZU, 6/6. 

27 Protokół rewizji finansowo-księgowej przeprowadzonej w PPU „Czerniawa-Zdrój” w dn. 12-
17.11.1962 r., AAN w Warszawie, CZU, 6/6. 
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Podczas kontroli, przeprowadzonej w maju 1965 r., w stołówce sanatorium dzie-
cięcego w „Domu Zdrojowym” stwierdzono, że jadłospisy opracowywano „na oko”, 
bez gramatury, a kucharki nie stosowały się do przepisów kulinarnych. Natomiast 
w „Zameczku”, drugim dziecięcym sanatorium, „na oko” ustalano wielkość serwo-
wanych porcji. W sanatorium dla dorosłych „Wisła”, podobnie jak w dziecięcym 
„Domu Zdrojowym”, jadłospisy opracowywano bez gramatury i nie posługiwano się 
przepisami kulinarnymi, które określałyby m.in. wagę wyrobu gotowego do kon-
sumpcji. W wyniku kontroli polecono m.in. zatrudnić dietetyczkę, co zostało wyko-
nane, oraz podnieść jakość wyżywienia, zwiększyć rozmaitość potraw oraz przygoto-
wywać je zgodnie z wymaganiami technologicznymi produkcji kulinarnej28.

Dzienne koszty wyżywienia w Czerniawie w 1965 r. wynosiły 22,47 zł dla kura-
cjusza dorosłego oraz 20,97 zł dla dzieci i nie były zmieniane przynajmniej od trzech 
lat29. W wyżywieniu dzieci zbyt mało było owoców, warzyw i surówek. Od 1 wrze-
śnia do 25 października 1965 r. w sanatorium „Dom Zdrojowy” podano dzieciom 
6 razy gruszki, 3 razy jabłka, 3 razy śliwki oraz surówkę z marchwi i jabłek 2 razy. 
W tym samym czasie w „Zameczku” podano: 7 razy gruszki, 5 razy jabłka, 4 razy 
śliwki, surówkę z marchwi i jabłek 5 razy. Jak więc widać, dzieci nie przejadały się 
witaminami30. Ten stan się nie zmieniał i w połowie następnego roku, podczas kon-
troli stwierdzono, że jadłospisy z minionych miesięcy zawierały zbyt mało świeżych 
warzyw i owoców. Kierownictwo Uzdrowiska tłumaczyło to dużymi trudnościami 
aprowizacyjnymi31, co przecież było udziałem wszystkich stołówek w całym kraju.

Świeradów-Zdrój

Do podstawowych problemów ówczesnych uzdrowisk należało zaopatrzenie w żyw-
ność, a przede wszystkim w mięso, i oczywiście nie ominęło to Świeradowa-Zdro-
ju. W początkach 1949 r. stwierdzono w uzdrowisku katastrofalny brak mięsa 
i tłuszczów. Starania, jakie czyniło kierownictwo Uzdrowiska kończyły się jedynie 
na wymianie korespondencji, a zdobywane ilości mięsa u miejscowych rzeźników 
nie zaspokajały zapotrzebowania. Poradzono sobie jedynie doraźnie i, aby zapobiec 
niezadowoleniu kuracjuszy, zabito własnego byczka. Ponieważ to oczywiście nie 

28 Protokół z kontroli przeprowadzonej w PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” 3-25.05. 
1965 r., CZU w Warszawie do PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa”, pismo dotyczące zarządzeń 
pokontrolnych z 4.06.1965 r., AAN w Warszawie, CZU, 6/22.

29 Protokół kontroli PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” przeprowadzonej 15.11-03.12. 
1966, AAN w Warszawie, CZU, 6/22; Protokół rewizji finansowo-księgowej przeprowadzonej 
w PPU „Czerniawa-Zdrój” w dn. 12-17.11.1962 r., AAN w Warszawie, CZU, 6/6. 

30 Pismo NIK Delegatura we Wrocławiu do Dyrektora PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” 
z 04.12.1965, APWr, PWRN we Wrocławiu, I/483.

31 Sprawozdanie z inspekcji sanatoriów dziecięcych w Czerniawie z dn. 25 czerwca 1966 r., AAN 
w Warszawie, CZU, 9/2. 
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rozwiązało problemu, wprowadzono dania bezmięsne, zwiększając jednak wielkość 
racji żywnościowych, co z kolei powodowało podniesienie kosztów utrzymania32.

W Świeradowie-Zdroju wyżywienie kuracjuszy w początkach lat pięćdziesiątych 
prowadzono w trzech punktach żywienia. W „Domu Zdrojowym” (Sanatorium Nr I) 
wydawano dziennie około 350 posiłków całodziennych, w tym także dla pracowni-
ków Zarządu Państwowego Uzdrowiska (ZPU). Był to punkt żywienia o charakterze 
stołówki ambulatoryjnej, z którego także korzystali pacjenci „Goplany” i „Szarot-
ki” oraz „Chorzowianki” (tylko obiady). W „Chorzowiance”, oddalonej od „Domu 
Zdrojowego” około 200 metrów, wydawano dla kuracjuszy i pracowników jedynie 
śniadania i kolacje (około 100), a obiady tylko dla pracowników (około 70). Była 
tu właściwie stołówka pracownicza. W sanatorium „Wacław”, położonym oko-
ło 400 metrów od „Domu Zdrojowego”, w którym mieścił się Ośrodek Kliniczny, 
punkt żywienia wydawał 60 posiłków dziennie dla chorych i pracowników, zatrud-
nionych w tym zakładzie. Już wtedy istniała potrzeba uruchomienia dodatkowego 
punktu żywienia w „Zajeździe”, który byłby przeznaczony jedynie dla pracowników, 
poza personelem kuchennym. Inspektorzy, przeprowadzający kontrolę w wymie-
nionych wyżej stołówkach, oprócz różnego rodzaju niedociągnięć, np. braku gorącej 
wody do zmywania w „Wacławie”, czy zabezpieczenia przed owadami, zwrócili uwa-
gę na brak higieny ze strony pracowników. Otóż pracujący w kuchni i przyrządzają-
cy posiłki przed rozpoczęciem pracy nie używali kąpieli, ani natrysku, a ich odzież 
ochronna była przeważnie brudna33.

Obsada personalna punktu żywienia w „Domu Zdrojowym” składała się z 1 ku-
charki, 13 pomocy kuchennych, 2 podkuchennych, 8 podających i 1 robotnika. 
W „Wacławie” pracowały 2 kucharki, 2 pomoce kuchenne i 3 podające, a w „Cho-
rzowiance” 1 kucharka, 2 podkuchenne, 4 pomoce kuchenne i 3 podające34.

Kuracjusze otrzymywali zasadniczo trzy posiłki dziennie, z wyjątkiem górników, 
którzy dostawali jeszcze podwieczorek. Ponadto dwie stołówki prowadziły dietę nr 
3 (żołądkową), mającą na celu oszczędzanie przewodu pokarmowego, choć diete-
tyka ZPU nie zatrudniał. Nie budziły zastrzeżeń kontrolerów stosowane receptury, 
a potrawy były przyrządzane starannie i podane estetycznie. Pod względem objęto-
ściowym i smakowym także wszystko było w porządku. Brakowało natomiast dosta-
tecznej ilości warzyw i owoców35.

32 Protokół spisany dn. 25.III.1949 r. na okoliczność przeprowadzonych dochodzeń (…), APWr 
OJG, MRN i ZM w Świeradowie-Zdroju, 8. 

33 Sprawozdanie z lustracji odcinka żywienia leczniczego w ZPU Świeradów-Zdrój przeprowa-
dzonej 24-27.04.1951, AAN w Warszawie, ND PU, 4/6.

34 Protokół z kontroli działalności DPU Świeradów-Zdrój przeprowadzonej 18.06-04.07.1951, 
AAN w Warszawie, ND PU, 4/6.

35 Protokół spisany z przeprowadzonej kontroli doraźnej w ZPU Świeradów-Zdrój w dn. 31.05 
i 01.06.1951 r.; Sprawozdanie z lustracji odcinka żywienia leczniczego w ZPU Świeradów-Zdrój 
przeprowadzonej 24-27.04.1951, AAN w Warszawie, ND PU, 4/6. 
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Przykładowy obiad, jaki podano 31 maja 1951 r. w jednej ze stołówek, składał 
się z zupy z młodych buraczków, kotleta wieprzowego z ziemniakami, marchewki, 
sałaty ze śmietaną, kruchego ciasta i kompotu z rabarbaru36.

W okresie powojennym, o tym, ile jakiego towaru otrzymają poszczególne miej-
scowości decydowały władze różnego szczebla, ale ich decyzje nie odzwierciedlały 
zapotrzebowania. Absurdalna sytuacja panowała m.in. w uzdrowiskach, gdzie było 
nawet trudniej, niż w innych miejscowościach. Brało się to stąd, że wydziały handlu, 
sporządzając rozdzielniki towarów, uwzględniały jedynie stałą liczbę mieszkańców, 
nie uwzględniając znaczącego przecież wzrostu konsumentów w miesiącach letnich. 
W 1951 r. Spółdzielnia Spożywców skarżyła się nawet, że „jeśli chodzi o uwzględnie-
nie potrzeb kuracjuszy [w Świeradowie-Zdroju] to fakt ten nie jest brany pod uwagę 
w rozdzielniku i dotychczasowe nasze interwencje nie odnosiły skutku, gdyż pula 
towarowa przydzielona jest w rozdzielniku na ludność stale zamieszkałą”37. Była to 
zwyczajna bezmyślność lub brak wyobraźni. Trudno też było cokolwiek planować, 
ponieważ nigdy nie było wiadomo, ile przydzielonego towaru zostanie realnie do-
starczone, a także kiedy nastąpi jego dostawa.

W drugiej połowie 1951 r. wartość kaloryczna posiłków, wydawanych w trzech 
sanatoryjnych stołówkach, wahała się między 3744 a 4381 kalorii na jedną osobę, 
przy dziennych kosztach wyżywienia od 9,36 do 11,09 zł. Jednak kuchnie nie otrzy-
mywały odpowiedniej ilości artykułów spożywczych, potrzebnych do sporządzania 
potraw, nawet tych zawartych w rozdzielnikach38.

Tabela 6. Artykuły spożywcze na potrzeby kuchni w PPU Świeradów-Zdrój (grudzień 1951)

Artykuł Ilość planowana Ilość otrzymana

Masło (kg) 258 175

Smalec (kg) 676,4 –

Margaryna (kg) 288,8 255

Olej (kg) 212,8 30

Jaja (sztuki) 23 000 1000

Śmietana (litry) 600 50

Ser (kg) 400 100

Źródło: Sprawozdanie Dyrektora PU Świeradów-Zdrój za okres od 1.06. do 1.12. 1951, APWr OJG, 
PMRN w Świeradowie-Zdroju, 1.

36 Protokół spisany z przeprowadzonej kontroli doraźnej w ZPU Świeradów-Zdrój w dn. 31.05 
i 01.06. 1951 r., AAN w Warszawie, ND PU, 4/6. 

37 Sprawozdanie Spółdzielni Spożywców w Mirsku, Wydział Handlowy [24.III.1951 r.], APWr 
OJG, PMRN w Świeradowie-Zdroju, 1. 

38 Sprawozdanie Dyrektora PU Świeradów-Zdrój za okres od 1.06. do 1.12.1951 r., APWr OJG, 
PMRN w Świeradowie-Zdroju, 1. 
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Jak widać z tabeli 6, w grudniu 1951 r. różnice między planowaną, a otrzyma-
ną ilością towarów były olbrzymie. Smalcu nie otrzymano w ogóle, jaj właściwie 
także nie, śmietany śladową ilość, sera też niewiele. Jedynie margaryny i masła do-
starczono stosunkowo dużo, choć tego drugiego też niewiele, jednak w porówna-
niu do innych produktów poziom dostaw przedstawiał się dość dobrze. Zalegano 
również wtedy z 300 kg mięsa. Dyrektor Uzdrowiska interweniował w tej sprawie 
na różnych szczeblach, zarówno u władz administracyjnych, jak i partyjnych, ale 
bezskutecznie39.

Około 80% wszystkich zakupów dokonywanych przez Dyrekcję Państwowego 
Uzdrowiska Świeradów-Zdrój stanowiła żywność, której zużywano około 3,5 tony 
dziennie. Zaopatrywano się głównie w Jeleniej Górze, oddalonej o 45 km, mięso 
i pieczywo kupowano na miejscu, w Świeradowie, a produkty mleczarskie w odda-
lonym o 10 km Mirsku. Owoce i warzywa nabywano w PGR oraz w różnego ro-
dzaju punktach skupu: w Krobicy, Olszynie, Pławnej, Sobocie, a nawet w Kościanie 
w województwie poznańskim. Zakupów dokonywano na ogół po cenach hurtowych, 
a wyjątkiem były sporadyczne zakupy bezpośrednio u rolników, u których nabywa-
no takie artykuły, których nie można było dostać w handlu uspołecznionym: jagody, 
miód, fasolę, świeże grzyby itp. Ale dlaczego kuracjusze nie otrzymywali np. jabłek? 
Otóż jesienią 1952 r. Sekcja Zaopatrzenia proponowała Dyrekcji Uzdrowiska, aby 
zaopatrzyć się w kiszoną kapustę i jabłka wyjeżdżając po nie tam, gdzie ich cena 
była najniższa. Ponieważ dyrekcja nie wyraziła na to zgody, ostatecznie dokonywano 
zakupów po cenach nawet pięciokrotnie wyższych, a więc kupowano zdecydowanie 
mniej40. To jeden z powodów, dla którego narzekano na brak warzyw w jadłospisie.

Wydatki na wyżywienie rosły powoli. W 1956 r. na kuracjuszy będących na lecze-
niu PP Uzdrowisko Świeradów-Zdrój koszty wyżywienia wynosiły 19 złotych dzien-
nie, a w 1965 r. niewiele więcej, bo 22,47 zł41.

Kontrola uzdrowiskowych punktów żywienia w Świeradowie, przeprowadzona 
przez Centralny Zarząd Uzdrowisk w maju 1965 r., wykazała pewne nieprawidło-
wości. Sprawdzając wyżywienie w „Domu Zdrojowym” stwierdzono np., że podana 
na śniadanie „manna na mleku (zupa) – jałowa, niebieska, niesmaczna. Brak do-
statecznej ilości mleka”42. Ponadto pomieszczenia kuchni i jej zaplecze utrzymane 
były w stanie mało higienicznym i niedostatecznie czystym. Jadalnia, składająca 
się z trzech sal na 250 miejsc, także nie była odpowiednio czysta, wymagała ma-
lowania, parkiet był brudny. Kolorowe, ale ciemne w tonacjach lniane obrusy na 

39 Ibidem. 
40 Sprawozdanie opisowe z działalności Dyrekcji PU za I kwartał 1953 r., APWr OJG, PMRN 

w Świeradowie-Zdroju, 2. 
41 J. Giżycki, W świeradowskim ośrodku kuracjusze z całej Polski leczą swe dolegliwości, 

„Słowo Wałbrzyskie” 1956, nr 145 z 19 czerwca; Protokół kontroli PP Uzdrowisko „Świeradów-Czer-
niawa” przeprowadzonej 15.11-03.12.1966, AAN w Warszawie, CZU, 6/22. 

42 Protokół z kontroli przeprowadzonej w PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” 3-25.05. 
1965 r., AAN w Warszawie, CZU, 6/22. 
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stołach, nie stwarzały w jadalni estetycznej i przyjemnej atmosfery. Odpowiednia 
natomiast była pierwsza zmiana obrusów – biała. Kelnerki, grzeczne i uprzejme, ale 
ubrane niejednolicie, podawały posiłki szybko i sprawnie, jednak niedostatecznie 
czysto i niehigienicznie. Poza tym nie stosowały się do obowiązujących zasad, nie-
odpowiednio układając sztućce i naczynia. Okazało się też, że były skargi i zażale-
nia na jakość potraw oraz wspomniany wcześniej brak estetyki i czystość. Ponadto 
Uzdrowisko nie zatrudniało w punktach żywienia dietetyczek/dietetyków, a lekarze 
z reguły zupełnie nie byli zainteresowani prawidłowością żywienia kuracjuszy oraz 
kontrolą stołówek, będących w ich gestii43.

Skontrolowano także sanatorium „Chorzowianka” i okazało się, że od miesiąca 
w remoncie była komora chłodnicza, przez co mięso, wędliny, sery, masło, smalec 
przechowywano na regale w pomieszczeniu z warzywami. A kontrolę prowadzono 
w maju, więc w miesiącu raczej ciepłym. W tutejszej jadalni, posiadającej 112 miejsc, 
kelnerki ubrane były jednolicie. Nie wiadomo jednak, czy wpływały jakieś skargi ku-
racjuszy, ponieważ nie prowadzono książki życzeń i wniosków44.

Ciekawego odkrycia dokonano w punkcie żywienia nr 3 w sanatorium „Wa-
cław”, dysponującego dwiema salami konsumpcyjnymi na 108 miejsc. Okazało się 
bowiem, że tamtejsze kucharki… nie posiadają i nie znają przepisów kulinarnych, 
obowiązujących w produkcji posiłków45.

Podsumowanie

W latach pięćdziesiątych XX w. pacjenci dolnośląskich uzdrowisk coraz częściej 
skarżyli się na różne elementy życia uzdrowiskowego, w tym także na wyżywienie, 
ale dopiero od połowy lat pięćdziesiątych zaczęto mówić o zaniedbaniach w uzdro-
wiskach, np. o nieprawidłowym magazynowaniu produktów spożywczych, czy 
niewłaściwym żywieniu chorych. Ciągłym problemem, występującym w każdym 
Uzdrowisku i prawdopodobnie w każdej stołówce, były niewielkie ilości podawa-
nych warzyw i surówek. Na jakość wyżywienia oraz wielkość porcji serwowanych 
kuracjuszom wpływały także dostawy zepsutych produktów, co wcale nie było zja-
wiskiem marginalnym.

Do ważnych czynników lecznictwa uzdrowiskowego, wpływających na jego ja-
kość i skuteczność, należy dietetyczne wyżywienie, z czego oczywiście zdawano so-
bie już wtedy sprawę, ale w uzdrowiskach było z tym źle. Mimo powołania specjalnej 
komisji do spraw dietetyki, w której uczestniczyli przedstawiciele uzdrowisk, długo 

43 Protokół z kontroli przeprowadzonej w PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” 3-25.05. 
1965 r., Protokół kontroli PP Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa przeprowadzonej 15.11-03.12.1966, 
AAN w Warszawie, CZU, 6/22.

44 Protokół z kontroli przeprowadzonej w PP Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” 3-25.05. 
1965 r., AAN w Warszawie, CZU, 6/22.

45 Ibidem.
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nie rozwiązano sprawy żywienia dietetycznego, któremu nieco więcej miejsca zaczę-
to poświęcać dopiero po 1956 r.

Działające wtedy na różnych szczeblach wydziały aprowizacyjne, stawiały po-
trzeby lecznictwa uzdrowiskowego na samym końcu. Domy wczasowe FWP były 
lepiej zaopatrywane, niż sanatoria, otrzymujące mniejsze ilości produktów, niż za-
mawiały. Poza tym wiele zastrzeżeń budziła jakość dostarczanych artykułów spo-
żywczych oraz trudności w dostawie świeżych owoców, warzyw czy nabiału. In-
nym problemem był brak nowoczesnego wyposażenia sanatoryjnych kuchni, albo 
uszkodzenia i awarie urządzeń, które uniemożliwiały ich eksploatację. Nierzadko 
dotyczyło to tak ważnych urządzeń, jak chłodnie. Należy stwierdzić, że realizacja 
żywienia zbiorowego kuracjuszy była istotnym elementem funkcjonowania sanato-
riów. Ze względu na powszechne w powojennej Polsce braki produktów żywnościo-
wych, niesprawny system ich dystrybucji oraz przedstawione w niniejszym artykule 
liczne czynniki nie sprzyjające wdrażaniu w praktyce właściwych zasad dietetyki, 
wyżywienie pacjentów w dolnośląskich kurortach w latach 1947-1967 odbiegało na 
ogół od ideału. W latach następnych, po uchwaleniu nowej ustawy uzdrowiskowej 
i zwiększeniu nakładów budżetowych na lecznictwo uzdrowiskowe, uległo wpraw-
dzie pewnej poprawie. Pozostało jednak mało urozmaicone, opierało się na tanich 
produktach oraz prostych przepisach.

Meals for patients in Polish spa resorts of Western Sudetes  
after the Second World War (1945-1966)

The article presents one of the elements of the sanatoriums’ activity, which was 
and is the nutrition of the patients. Chronologically it covers the period from taking 
over spas in the Polish Sudetes by the Polish authorities in 1945 to issuing the Act 
on health resorts and the health resort treatment in 1966. Thematically it was nar-
rowed down to three health resorts in the Western Sudetes: Cieplice Śląskie-Zdrój, 
Czerniawa-Zdrój and Świeradów-Zdrój.

Not only the menus were presented, but also what was served to the patients 
as basic meals, as well as what was notoriously lacking, i.e. not only meat, but also 
vegetables and fruit. The shortages concerned not only food, but also equipment of 
canteens with such basic items as cutlery, cups and plates, and in kitchens – pots, 
pans, etc. The lack of food in the canteens was also reflected in the lack of food.

Keywords: Sudeten health resorts, group nutrition, canteen
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Wprowadzenie

Egzystencja człowieka na ziemi jest nierozerwalnie związana z tym, w jaki sposób 
zaspokajał on i zaspokaja jedną z jego najważniejszych potrzeb, a mianowicie ze 
sposobem zdobywania pożywienia i jego konsumowaniem. Ludzie aby żyć muszą 
jeść. Ale to, co i jak spożywali/spożywają zależy od wielu czynników: od miejsca, 
w którym żyją (środowisko naturalne), od kultury, w której funkcjonują, od okresu 
historycznego w którym żyją, od dostępności pożywienia, od statusu materialnego, 
od indywidualnych przyzwyczajeń itp. To właśnie te czynniki doprowadziły do po-
wstania tabu, zakazów i nakazów żywieniowych, które towarzyszą tradycjom religij-
nym i systemom filozoficznym, jednocześnie tworząc niepisane żywieniowe zasady 
społeczne.

O tym, jak ważne było dla ludzkości pożywienie świadczy to, iż już w starożyt-
ności zasady właściwego odżywiania były włączane do tradycji religijnej. W każdym 
z wyznań kwestie te były szczegółowo uregulowane, nakładając na ich wyznawców 
szereg obowiązków związanych z właściwym sposobem przygotowania żywności do 
spożycia1, określając pokarmy uważane za zdrowe, bezpieczne i zalecane do spożycia 
oraz te, które były dla wyznawców zakazane, zarówno ze względów zdrowotnych, jak 
i moralnych. Zasady prawidłowego odżywiania możemy również odnaleźć w wielu 
pismach autorów świeckich, lekarzy i filozofów starożytnych. O roli diety dla do-
brostanu człowieka pisali m.in. Hipokrates, Arystoteles czy Pitagoras. W antycznej 
Grecji narodziła się teoria humoralna (niektórzy badacze twierdzą, że narodziła się 
ona w starożytnym Egipcie, a Grecy ją jedynie usystematyzowali). Promowali ją 
Hipokrates i Polibos, a następnie Rzymianin Galen. U podstaw diety humoralnej 
leżało przekonanie o istnieniu czterech płynów ciała (humorów): krwi, żółci, śluzu 
(flegmy) i czarnej żółci, które wypełniają ciało, a ich wzajemne stosunki wpływają 

1 Np. w judaizmie reguły te są ujęte w system koszer, w islamie halal. 
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na zdrowie i temperament człowieka (typ jego osobowości). Autorzy tej teorii okreś-
la jąc zasady prawidłowego odżywiania łączyli je z szeregiem reguł normujących za-
chowanie dobrostanu fizycznego i psychicznego człowieka. Prawidłowa dieta miała 
bowiem oddziaływać nie tylko na sferę cielesną, lecz także emocjonalną i duchową2. 
Poglądy starożytnych na temat roli płynów ustrojowych były popularne przez wieki, 
a i współcześnie odwołuje się do nich medycyna niekonwencjonalna. Naukowe pod-
stawy żywienia, stojące w sprzeczności z teorią humoralną, pojawiły się w XVIII w. 
Ich twórcą był Francuski chemik Antoine Lavoisier, który ustalił, że pokarm, który 
spożywamy, dzięki dostarczanemu przez nasze płuca tlenowi, podlega w naszych or-
ganizmach procesowi spalania. Rozwój nauki, chemii, biochemii, fizjologii pozwo-
lił poznać składniki pożywienia. W XIX w. odkryto białka i witaminy oraz ich rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Rozwijać się wówczas zaczę-
ła nowożytna naukowa dietetyka, z której z czasem wykształciła się nauka o prawi-
dłowym odżywianiu i składnikach żywności – bromatologia.

Starożytni Grecy jadali skromne proste posiłki. Ich dieta zawierała potrawy, 
których głównym składnikiem było zboże. Produkty mięsne nie cieszyły się wśród 
nich popularnością. Rzymska kuchnia bazowała głownie na chlebie, winie i oliwie, 
ale spożywano również owoce i warzywa. W diecie rzymskiej odnajdujemy wpły-
wy greckie i bliskowschodnie. W średniowieczu podstawowym produktem żywno-
ściowym były produkty zbożowe. Potrawy, najczęściej kasze i chleb, przyrządzano 
z grubo mielonych ziaren żyta, jęczmienia, owsa, wyki, prosa, orkiszu, pszenicy, 
gryki i serwowano je do wszystkich potraw. Na co dzień jadano kaszę okraszoną 
niewielką ilością tłuszczu, rzadziej gotowano ją na mleku i dodawano do niej miód 
lub rozbełtane jaja i przyprawy. Spożywano również bardzo popularną w owym cza-
sie zupę potaż. Jadano także ryby, ptactwo, prosięta i cielęta. Przysmak stanowiły 
kiszki – zwierzęce jelita wypełnione kaszą, krwią z uboju i innymi dodatkami. W na-
szej części Europy popularne też było prażmo, czyli prażone niedojrzałe ziarna żyta 
lub pszenicy. We wczesnym średniowieczu chleb pieczono w Europie wschodniej 
jedynie okazjonalnie. Upowszechnił się on dopiero w XIII w. Jarzyny i owoce jada-
no głównie po ich ugotowaniu. Dania kuchni średniowiecznej, na stołach bogatych 
przedstawicieli ówczesnego społeczeństwa, były pikantne i aromatyczne. Potrawy 
przyprawiano octem, gorczycą, chrzanem, szałwią, kminem, fenkułem, koprem, 
miętą, pietruszką i anyżkiem, szafranem, miodem, cukrem i wodą różaną. O cha-
rakterze kuchni średniowiecznej i jej smakach zdecydowały wyprawy krzyżowe 
i odkrycia geograficzne3. Wpływy arabskie spowodowały modę na przyprawy. Dzię-
ki odkryciom geograficznym na stołach zaczęły pojawiać się kawa, herbata, kakao, 
trzcina cukrowa, pomidory, fasola, papryka, kukurydza i ziemniaki, które w XIX w. 
stanowiły podstawę diety dla zdecydowanej większości Europejczyków. Postęp 
technologiczny, rozwój nauki i upowszechnianie nowych, do tej pory nie znanych 

2 Por. T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 1995, s. 68-69.
3 http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=263 (data dostępu: 18.02.2019).
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w Europie produktów poprzez ich uprawę, konserwację i import doprowadziły do 
swego rodzaju rewolucji żywieniowej. Pojawił się przemysł spożywczy, który zaczął 
produkować dla mas.

Problematyka spożywania pokarmów w naukach społecznych

Na przełomie XIX i XX w. spożywanie pokarmów zaczęto traktować jako zjawisko 
społeczne i stało się ono przedmiotem naukowego zainteresowania socjologów i an-
tropologów kulturowych, historyków i najpóźniej psychologów. Francuski socjolog 
Emil Durkheim w swojej książce pt. Elementarne formy życia religijnego4 spoży-
wanie posiłku potraktował jako rytuał będący przejawem solidarności społecznej 
i jako czynnik wzmacniający. Żywienie się dla Durkheima to ponadjednostkowy fakt 
społeczny, który w sposób mechaniczny wiąże ludzi ze sobą. Poglądy Durkheima 
na temat konsumowania żywności, zwłaszcza jego rytualistyczny charakter, starał 
się rozwijać jego krewny Marcel Mauss5. W 1964 r. Claude Lévi-Strauss w książce 
pt. Surowe i gotowane6 termiczne przygotowywanie pożywienia uznał za czynność 
symboliczną, która ukształtowała człowieka, odróżnia go od innych zwierząt i nie-
wątpliwie wpłynęła na rozwój cywilizacji. Przygotowywanie posiłków, ich gotowa-
nie, było dla Lévi-Straussa zalążkiem kultury. Rok później opublikował on artykuł 
pt. Trójkąt kulinarny7. Posługując się opozycjami binarnymi nieprzetworzone-prze-
tworzone, surowe-warzone, pieczone-gotowane, odpowiadającymi opozycji natu-
ra-kultura, stworzył schemat mający obrazować przejście człowieka od natury do 
kultury. Badawczy nurt zapoczątkowany przez Lévi-Straussa kontynuowała Mary 
Douglas, która w swojej książce zatytułowanej Ukryte znaczenia. Wybrane szkice 
antropologiczne8, w rozdziale Odszyfrowanie posiłków, dokonała analizy zależ-
ności pomiędzy spożywanymi posiłkami a określonymi schematami społecznymi, 
miejscem jednostki w grupie, sposobem podtrzymywania relacji międzyludzkich, 
znaczeniom, jakie nadawane są posiłkom. Badaczka analizowała dzienne jadłospisy, 
kolejność w jakiej podawane są posiłki, dania z jakich się one składają, pory spoży-
wania posiłków, kto do nich zasiada, zwyczaje żywieniowe, w tym tabu kulinarne.

W latach 80. XX w., wraz ze wzrostem znaczenia konsumpcji w krajach wyso-
ko rozwiniętych, obserwujemy wzrost naukowego zainteresowania procesem kon-
sumpcji pokarmów. W 1979 r. Pierre Bourdieu publikuje książkę pt. Dystynkcja. 

4 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990, 
s. 323.

5 M. Mauss, Socjologia i antropologia, tłum. M. Król, K. Pomian i J. Szacki, Warszawa 2001, 
s. 391-413.

6 C. Lévi-Strauss, Surowe i gotowane, tłum. M. Falski, Warszawa 2010, s. 327-334.
7 C. LéviStrauss, Trójkąt kulinarny, tłum. S. Ciechowicz, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 71-80.
8 M. Douglas, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, tłum. E. Klekot, Kęty 

2007, s. 335-362.
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Społeczna krytyka władzy sądzenia9. W dziele tym autor analizuje proces spożywa-
nia żywności w perspektywie habitusu i traktuje je jako element składowy kapitału 
kulturowego. To, co spożywamy, jak, gdzie i z kim – jest umiejętnością, przyzwycza-
jeniem, jakie zinternalizowaliśmy w procesie socjalizacji i wychowania. Smak, ro-
dzaj i sposób konsumowania przez nas potraw jest elementem, który różnicuje nas 
w systemie klasyfikacji społecznej, wskazuje naszą pozycję społeczną. Zupełnie inną 
perspektywę analizy procesu spożywania pokarmów przedstawia George Ritzer 
w książce pt. Mcdonaldyzacja społeczeństwa10. We współczesnym świecie obserwu-
jemy zjawisko transformacji społeczeństwa, które Ritzer nazywa makdonaldyzacją, 
czyli „procesem, który powoduje, że w coraz to nowych sektorach społeczeństwa 
Stanów Zjednoczonych, a także reszty świata, zaczynają dominować zasady działa-
nia baru szybkich dań”11. Makdonaldyzacja to proces stopniowego upowszechniania 
się zasad działania znanych z barów szybkiej obsługi (uosabianych przez sieć McDo-
nald’s) we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjednoczonych i na 
całym świecie. Bary szybkiej obsługi i oferowane przez nie pożywienie, chociaż nie-
zdrowe, jest bardzo popularne zwłaszcza wśród ludzi młodych. Uczęszczanie do 
nich jest jednym z przejawów kultury masowej. W XX w. wytwarzanie żywności 
na masową skalę wpłynęło na sposób jej produkowania, formę przechowywania 
i sprzedaży. Tak narodził się przemysł spożywczy. W opozycji do niego pojawiło się 
rolnictwo ekologiczne, które oferuje zdrowsze produkty żywnościowe, ale zdecydo-
wanie droższe dla kupującego.

Współcześnie analizowanie tego, co spożywamy, jak, gdzie i z kim stało się 
przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Produkty żywnościowe i ich spo-
żywanie badają m.in. technologia żywności, dietetyka, bromatologia, chemia, nutri-
genetyka, a także dyscypliny humanistyczne, m.in. historia, socjologia, antropologia 
kulturowa i psychologia.

Spożywanie produktów żywnościowych w liczbach

W przeszłości ludzie spożywali głównie to, co sami zebrali, wyprodukowali, złowi-
li lub upolowali. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniał się sposób zdobywania 
żywności. Coraz częściej produkty żywnościowe, mniej bądź bardziej przetworzone, 
kupujemy nie u producenta, lecz u pośredników. Coraz częściej producent żywności 
to osoba lub instytucja anonimowa. Skłaniamy się również do nabywania produktów 
przetworzonych, zawierających cukry dodane, substancje dodatkowe, jak np. barwni-
ki, konserwanty, aromaty, i inne niezdrowe składniki. Decydują o tym nie tylko nasze 

9 P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa 
2005, s. 222-243.

10 G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, tłum. S. Magala, Warszawa 1997, s. 16-46.
11 Ibidem, s. 103.
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preferencje smakowe lub upodobanie do określonych potraw, lecz przede wszystkim 
stale rosnące tempo życia, w którym coraz mniej czasu pragniemy poświęcać na za-
kupy surowców spożywczych i przygotowanie z nich czasochłonnych potraw.

Co spożywają współcześni Polacy i w jakich ilościach? Szczegółowych informacji 
dostarczają między innymi systematyczne analizy Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS). Jak wskazują dane GUS, najważniejszym produktem w codziennym menu 
Polaków jest mięso. Zakup tego produktu żywnościowego stanowi ponad jedną 
czwartą całkowitych wydatków gospodarstw domowych w naszym kraju przezna-
czanych na żywność. I choć coraz częściej podczas zakupów wkładamy do koszyka 
wołowinę i drób, to nadal wieprzowina jest najbardziej popularnym mięsem spoży-
wanym przez Polaków – zjadamy jej obecnie między 39 a 42 kg rocznie, w różnej 
postaci12. Istotnym czynnikiem popularności tego mięsa jest tradycja jego spożywa-
nia w naszym kraju oraz jego dostępność. Przeprowadzone w 2014 r. przez Henryka 
Domańskiego i jego zespół badania potwierdzają popularność mięsa w diecie Pola-
ków i pokazały, że ponad 46% z nich wybiera wędlinę (z różnych gatunków zwierząt) 
na śniadanie, a 40% w porze kolacji. Połowa posiłków w porze obiadowej w Polsce 
zawiera mięso, a blisko 5% Polaków je wieczorem mięso na ciepło13.

Coraz bardziej popularnym produktem w diecie Polaków są warzywa i owoce. 
Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje spożywanie około 400 gramów warzyw 
i owoców dziennie (najlepiej w pięciu porcjach). Z danych prezentowanych przez 
Komisję Europejską wynika, że 33% Polaków w swojej codziennej diecie w ogóle 
nie stosuje warzyw i owoców (średnia unijna to 34%), a sugerowane pięć porcji 
dziennie spożywa zaledwie 10% z nas (średnia unijna 14%)14. Warzywa najczęściej 
spożywamy w postaci surówek lub sałatek. Najbardziej popularnym wśród Polaków 
warzywem zdają się być ziemniaki. Wielu z nas nie wyobraża sobie bez nich obiadu. 
Jak wskazują dane GUS, ich konsumpcja jednak systematycznie spada. W 2017 r. 
spożyliśmy ich w różnej postaci 96 kilogramów.

Spada również spożycie pieczywa. Jak wskazują dane GUS, w ciągu ostatnich 
25 lat spożycie pieczywa spadło o ponad 50%. W 2017 r. statystyczny Polak spo-
żywał 102 kg pieczywa i produktów zbożowych. Polacy rezygnują z konsumpcji 
pieczywa i produktów zbożowych w trosce o właściwą masę ciała. Jak zmieniają 
się preferencje Polaków jeśli chodzi o produkty zbożowe? Przybliżają to badania 
przeprowadzone w 2017 r. przez Jolantę Kozłowską-Strawską, Aleksandrę Badorę 
i Agnieszka Wodzyńską w grupie 130 konsumentów z województwa mazowieckie-
go. Choć badania te nie są reprezentatywne, to pokazują trend, w jakim rozwija 
się dieta Polaków. Wykazały one, że najpopularniejszymi produktami zbożowymi 

12 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/polacy-lubia-mieso,45772 (data dostępu: 
24.01.2019).

13 H. Domański, Wzory jedzenia a struktura społeczna, Warszawa 2015, s. 64-65.
14 http://www.portalspozywczy.pl/inne/polityka-i-spoleczenstwo/wiadomosci/analiza-polacy-

jedza-coraz-wiecej-owocow-i-warzyw-a-mniej-pieczywa,160458.html (data dostępu: 24.01.2019).
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są płatki kukurydziane i owsiane oraz muesli. Ryż biały badani częściej spożywali 
niż kasze. Kasze, ryż i makaron badani wykorzystywali w postaci dodatku do zup 
lub drugiego dania obiadowego. Chleb żytni cieszył się taką samą popularnością jak 
chleb pszenny. Natomiast pieczywo dietetyczne i chrupkie były najmniej popularne 
wśród badanych15.

Systematycznie w Polsce wzrasta spożycie mleka i jego przetworów (bez 
uwzględnienia masła). Statystyczny Polak w 2017 r. spożył łącznie 223 litry mleka 
i jego przetworów. Jednocześnie Polacy konsumują coraz mniej masła. W 2017 r. 
każdy z nas średnio spożył 4,6 kg tego produktu. Specjaliści twierdzą, że na tę ten-
dencję ma wpływ relatywnie wysoka cena masła, jak i wskazania dietetyków.

Dane GUS wskazują, że spożywamy coraz mniej jaj. W 2017 r. przeciętny Polak 
zjadł ich 139 sztuk.

Polacy nie stronią od alkoholu. Spożycie napojów alkoholowych jest wysokie 
i utrzymuje tendencję rosnącą. W 2017 r. statystyczny Polak wypił 3,3 litra wó-
dek, likierów i innych napojów spirytusowych, 6,1 litra wina i miodów pitnych oraz 
98,5 litra piwa. Jednocześnie palimy mniej papierosów niż w latach ubiegłych. 
W 2017 r. statystyczny Polak wypalił ich 1345 sztuk.

Niebezpiecznym produktem dla naszego zdrowia jest cukier. Jak wskazują ana-
lizy specjalistów, z każdym rokiem konsumujemy go coraz więcej. W 2017 r. każdy 
z nas spożył 44,5 kg. Tendencja ta ma charakter wzrostowy. Coraz więcej wysoko 
przetworzonych produktów zawiera tę substancję. Bardzo często cukier spożywamy 
nieświadomie. Szczegółowe informacje o spożyciu przez Polaków artykułów żywno-
ściowych w latach 2005-2017 prezentuje tabela 1.

Jak wskazują badania CBOS przeprowadzone w 2014 r.16, 40% Polaków robią-
cych zakupy zazwyczaj sprawdza ich skład, ale aż 29% nigdy tego nie robi, a 31% 
robi to tylko czasami. Co dziesiąty Polak podczas zakupów nigdy nie sprawdza 
terminu przydatności do spożycia kupowanych produktów, czasami robi to 20% 
z nich, 27% często, a 42% zawsze. Czy w związku z tym można powiedzieć, że jes teś-
my świadomymi klientami? Polacy za takich się uważają. Warto by sprawdzić, jakie 
czynniki mają wpływ na to zróżnicowanie, czy tylko poziom osiąganych dochodów 
(zamożniejsi klienci nie muszą poszukiwać produktów najtańszych, ale w swoich 
wyborach mogą kierować się ich jakością i świeżością), czy też wykształcenie, miej-
sce zamieszkania itp. Wielu polskich klientów wie, że warto jeść zdrową żywność 
ekologiczną. Często kupuje produkty z tej grupy 20% respondentów, a czasami na-
bywa je 45% robiących zakupy. Niewątpliwie dla tego typu zakupów barierę stanowi 
cena tego typu produktów. Są one zdecydowanie droższe od produktów nieekolo-

15 J. Kozłowska-Strawska, A. Badora, A. Wodzyńska, Pieczywo i produkty zbożowe. Wybra-
ne walory odżywcze i prozdrowotne produktów zbożowych, „Towaroznawcze Problemy Jakości” 
2015, nr 3, s. 39-49. 

16 Zachowania żywieniowe Polaków, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 2015, 
nr 115, s. 1.

Beata Pawlica



203

gicznych. Polacy to społeczeństwo na tzw. dorobku. Wielu z nich nie stać na zdrową 
żywność, lecz równie wielu nie przywiązuje wagi do zdrowej diety pomimo tego, że 
wyższa cena nie jest dla nich ograniczeniem.

Tabela 1. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca  
według danych Głównego Urzędu Statystycznego

Wyszczególnienie
Jednostka 

miary
2005 2010 2014 2015 2016 2017

Ziarno 4 zbóż   

(w przeliczeniu na przetwory) kg 119 108 106 103 103 102

Ziemniaki kg 126 110 101 100 97,0 96,0

Warzywa kg 110 106 104 105 106 105

Owoce kg 54,1 44,0 47,0 53,0 54,0 53,0

Mięso i podroby  
(łącznie z przeznaczonymi na przetwory)

kg 71,2 73,7 73,6 75,0 77,6 75,0

w tym mięso: kg 66,8 69,9 69,5 70,9 73,4 70,3

Wołowe kg 3,9 2,4 1,6 1,2 2,1 2,3

Wieprzowe kg 39,0 42,2 39,1 41,4 40,8 39,8

Drobiowe kg 23,4 24,6 28,2 27,1 29,2 26,9

Tłuszcze jadalne zwierzęce kg 6,6 6,3 5,5 5,8 6,1 6,5

Masło kg 4,2 4,3 4,2 4,5 4,7 4,6

Mleko krowie  
(łącznie z mlekiem przeznaczonym  
na przetwory za wyjątkiem masła)

l 173 189 205 213 222 223

Jaja kurze szt. 215 202 155 144 145 139

Cukier kg 40,1 39,9 44,3 40,5 42,3 44,5

Wódki, likiery, inne napoje spirytusowe 
w przeliczeniu na 100% alkoholu

l 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3

Wina i miody pitne l 8,6 6,9 6,3 6,3 5,9 6,1

Piwo otrzymane ze słodu 
(o objętościowej mocy alkoholu 0,5% 
i więcej)

l 80,7 90,2 98,9 99,1 99,5 98,5

Papierosy z tytoniu lub mieszanek 
tytoniu z jego namiastkami

szt. 1974 1805 1315 1466 1893 1345

Źródło: Główny Urząd Statystyczny17 (2018)

17 Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 
1 mieszkańca w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematycz-
ne/ceny-handel/handel/dostawy-na-rynek-krajowy-oraz-spozycie-niektorych-artykulow-
konsumpcyjnych-na-1-mieszkanca-w-2017-roku,9,8.html (data dostępu: 7.11.2019).
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Przygotowywanie posiłków to czynność, która w Polsce tradycyjnie przypisywa-
na jest kobietom. Przez wieki to one zajmowały się termiczną obróbką żywności. 
W Polsce nadal kobiety przygotowują posiłki – robi to 76% kobiet (17% mężczyzn). 
Wydaje się, że nie tylko tradycja ma tu znaczenie. Okazuje się, że częściej samo-
dzielnie przygotowują posiłki kobiety niezadowolone z własnej sylwetki (58%), niż 
zadowolone (44%)18. Badania wskazują, że Polacy bez względu na płeć preferują 
posiłki tradycyjnie polskie i przygotowywane od podstaw w domu.

Polaków charakteryzuje również tradycjonalizm jeśli chodzi o liczbę posiłków 
spożywanych w ciągu dnia. Najczęściej spożywamy trzy posiłki (82% Polaków), choć 
większość z nas wie, że dietetycy zalecają ich pięć. Śniadanie, obiad i kolacja to pod-
stawa naszej diety. W ciągu dnia 90% Polaków zjada przynajmniej jeden posiłek 
dziennie. Bardzo ważne jest dla nas śniadanie – 79% Polaków od tego posiłku za-
czyna dzień. Co spożywamy na śniadanie? Tradycyjnie polskie menu to: pieczywo – 
84%, wędliny – 46%, warzywa – 26%, sery żółte, owcze, kozie i dojrzewające – 17%, 
ser twarogowy, serki homogenizowane – 14%, jaja – 8%, zupa mleczna – 4%, płatki 
– 5%, dżem, miód – 5%19+.

Obiad w polskich gospodarstwach domowych najczęściej składa się z jednego 
dania – zupy lub tzw. drugiego dania. Prawie dla co drugiego Polaka podstawę obia-
du stanowi mięso (48%), ziemniaki (42%), zupa (40%) oraz warzywa niegotowane 
w postaci surówki lub sałaty (34%). Mniej popularne wśród obiadowego menu są go-
towane lub pieczone warzywa (16%), ryby (4%), ryż (4%), frytki (1,5%) i kasze (2%)20.

Na kolację najczęściej spożywamy pieczywo (72%), wędliny (40%), niegotowane 
warzywa (28%), sery krowie, kozie, owcze (14%), owoce (6%), sery twarogowe (9%) 
i jaja (6%)21.

Badania preferencji żywieniowych Polaków wskazują, że jeśli chodzi o tę sferę 
naszego życia to jesteśmy tradycjonalistami – 60% kobiet i 65% mężczyzn deklaru-
je, że lubi „tradycyjnie polskie jedzenie”. Głownie są to potrawy mięsne (70% męż-
czyzn i 50% kobiet) oraz dania o wyrazistym smaku (40% mężczyzn i 25% kobiet). 
Poniża tabela wskazuje, że prawie wszyscy respondenci w badaniach prowadzonych 
pod kierunkiem Henryka Domańskiego deklarowali, że choć raz w życiu jedli po-
trawy tradycyjne, takie jak: kaszanka, sałatka jarzynowa z majonezem czy kopytka. 
Mniejszą popularnością cieszą się potrawy zagraniczne czy egzotyczne. Szczegółowe 
dane zawiera tabela 2.

Przeprowadzone przez CBOS badania wykazały, że jedzenie głównego ciepłe-
go posiłku w domu jest powszechną praktyką Polaków – 95% z nas spożywa go 
tam w dni powszednie, a 97% w weekendy. Stołówki i bary szybkiej obsługi są mało 

18 Ibidem, s. 3.
19 H. Domański, Z. Karpiński, D. Przybysz, J. Straczuk, Wzory jedzenia a struktura społeczna, 

Warszawa 2015, s. 64-66.
20 Ibidem, s. 66-69.
21 Ibidem, s. 69-74.
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Tabela 2. Osoby deklarujące, że jadły (piły) lub lubią daną potrawę (%)

Czy respondent jadł 
kiedykolwiek w swoim życiu 
lub lubi?

Osoby, które:

jadły
lubią lub

zdecydowanie lubią

1 Baklawę   6,3 49,5

2 Carpaccio 28,7 59,8

3 Czulent   3,0 45,2

4 Flaki 88,3 78,7

5 Gęsi pipek   7,4 58,5

6 Golonkę 84,4 77,5

7 Jaja przepiórcze 24,7 56,9

8 Karczochy 30,4 55,8

9 Kaszankę 94,3 76,5

10 Kopytka 96,4 91,8

11 Krewetki 42,4 58,7

12 Kuskus 39,1 63,7

13 Mule 10,5 59,9

14 Musakę 8,3 72,4

15 Nóżki w galarecie 81,0 84,7

16 Oliwki 71,0 61,4

17 Pilaw   7,7 53,8

18 Porto 29,3 64,6

19 Sałatkę jarzynową z majonezem 97,4 92,1

20 Sushi 26,2 59,8

21 Tatar 70,7 74,6

22 Tiramisu 58,2 86,4

23 Tortilla 55,6 83,4

24 Zsiadłe mleko z ziemniakami 91,7 89,8

Źródło: H. Domański, Omniworyzm jedzenia i stratyfikacja społeczna, „Studia Socjologiczne” 
2016, nr 2, s. 132.
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popularne (ze stołówek i bufetów regularnie w dni robocze korzysta 2% Polaków, 
a z barów szybkiej obsługi – 1%). W soboty i niedziele częściej niż w dni powsze-
dnie korzystamy z restauracji, by zjeść obiad (głównie dotyczy to osób z wyższym 
wykształceniem)22.

W opinii 57% ankietowanych przez CBOS respondentów, ich posiłki są podobne 
do tych, jakie spożywali ich rodzice, 40% z nich uważa, że się one różnią. Częściej 
ciągłość sposobu odżywiania deklarowali mieszkańcy wsi. Zmiany w tym zakresie 
podkreślali mieszkańcy miast, osoby z wyższym wykształceniem i o wyższych do-
chodach, zajmujący stanowiska kierownicze23.

Nasze przywiązanie do tradycyjnej kuchni zdaje się nie przeszkadzać w działal-
ności barów szybkiej obsługi. Fast foody oferują klientom przygotowane w szybkim 
czasie, tanie, wysoko kaloryczne pokarmy (bogate w tłuszcze i węglowodany). Jesz-
cze nie tak dawno tego typu miejsca kojarzone były z młodzieżą. Obecnie klientami 
barów szybkiej obsługi są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, choć nadal 
najbardziej popularne są one wśród młodzieży. Najczęściej odwiedzanym fast fo-
odem jest McDonald’s. Prawie co drugi Polak w wieku 15+ w 2016 r. skorzystał 
z usług tej sieci. Kolejne miejsca wśród najbardziej popularnych miejsc tego typu 
zanotowały: KFC, Pizza Hut i Burger King24. Badania przeprowadzone przez CBOS 
w 2014 r. wykazały, że co piąty Polak korzystał z barów szybkiej obsługi raz w mie-
siącu lub rzadziej, a co dziewiąty kilka razy w miesiącu (66% ogółu badanych nie 
korzystało z tego rodzaju instytucji żywieniowych)25. Te same badania wykazały, że 
rośnie popularność dań zamawianych z dostawą do domu. Co trzeci (31%) Polak 
zamawia je przynajmniej sporadycznie, większość z nich (23%) robi to nie częściej 
niż raz w miesiącu, natomiast nieliczni (7%) – kilka razy miesięcznie26. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o coraz bardziej popularnych w Polsce restauracjach oferują-
cych potrawy azjatyckie. Zupa pho, bun bo, nam bo, curry, spring rolls, pad thai, 
sushi, udon to potrawy, które odpowiadają gustom coraz większej liczby Polaków.

Polacy są coraz bardziej świadomi znaczenia zdrowego odżywania dla zachowa-
nia dobrego zdrowia. Ale czy ta świadomość przekłada się na ich realne zachowania 
żywieniowe? Tabela 3 pokazuje produkty, które Polacy spożywają i częstotliwość 
ich spożywania.

Analizy codziennej diety Polaków wskazują, że w ostatnich latach zachodzą 
w niej zmiany. Staramy się jeść systematycznie, coraz więcej nas spożywa produkty 
zdrowe, ekologiczne. Wielu z nas konsumuje warzywa i owoce, pije więcej wody, 
ogranicza spożywanie pieczywa, produktów mięsnych, nabiału, słodyczy i alkoholu.

22 Zachowania żywieniowe Polaków, CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej NR 115/2014, s.7.
23 Ibidem, s. 9.
24 https://blendberg.com/pl/blog/ranking-najwieksze-sieci-fastfood-w-polsce/ (data dostępu: 

28.01.2019).
25 Zachowania żywieniowe Polaków, CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej 2014, NR 

115/2014, s. 4.
26 Ibidem, s. 4.
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Tabela 3. Jadłospis i jego oceny (%)

Proszę powiedzieć,  
jak często spożywa Pan(i):  
(%)
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1 pieczywo, produkty mączne 21 69   8   1   0   1

2
warzywa świeże, mrożone  
lub w postaci sałatek

  5 50 37   6   1   1

3 owoce świeże lub mrożone   7 48 35   8   1   1

4 kawę 17 48 9   5   2 20

5
produkty mleczne, np. sery, 
twarogi, jogurty

  4 46 37   8   2   3

6 mięso i jego przetwory   4 30 57   8   1   1

7 słodycze, ciasta   1 19 36 28   8   8

8 jajka   1 13 59 24   3   1

9
napoje słodzone typu coca-cola, 
fanta, mirinda itp.

  2   9 16 18 12 44

10 ryż, kasze   1   7 45 38   7   3

11
niskoprocentowe napoje 
alkoholowe, takie jak piwo, wino

  1   5 14 32 18 31

12 ryby   0   1 29 48 16   6

Źródło: Zachowania żywieniowe Polaków, CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej 2014, nr 115, 
s. 12.

Aż ośmiu na dziesięciu dorosłych Polaków twierdzi, że odżywia się zdrowo, a tyl-
ko ok. co szósty wyraża przeciwną opinię. Polacy lubią stosować różne diety. Według 
statystyk CBOS, 33% procent kobiet i 28% mężczyzn przyznaje się do bycia na diecie 
(głównie są to osoby z wyższym wykształceniem, zamieszkujące miasta powyżej 100 
tys. mieszkańców). Motywacją do podjęcia diety jest najczęściej chęć schudnięcia, 
chęć zdrowego odżywiania oraz dolegliwości i choroby. Co czwarty Polak decyduje 
się na wyeliminowanie określonych produktów z codziennych posiłków (8% nie wy-
trzymuje w swoim postanowieniu). Najczęściej rezygnujemy ze słodyczy, tłuszczu 
i alkoholu. Jednocześnie stosujący różnorodne diety Polacy są niezadowoleni z ich 
efektów27.

27 Diety Polaków, CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, 2014, nr 113, s. 2.

Od schabowego do sushi. Współczesne zwyczaje żywieniowe Polaków
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Wnioski

Kulinarne gusta i upodobania żywieniowe ludzi zależą od wielu czynników: czasu, 
przestrzeni, kontekstu społecznego, gospodarczego i kulturowego. Współczesna 
kuchnia polska i jej smaki jest efektem inkulturacji produktów żywnościowych, po-
traw i smaków zaczerpniętych od innych kultur i społeczeństw. Ukształtowała się 
ona na przestrzeni lat i stała się dla nas kuchnią tradycyjną. Badania empiryczne 
wskazują, że Polacy właśnie taką, jak mniemają polską tradycyjną kuchnię prefe-
rują. Ich nawyki żywieniowe zdają się być utrwalone – „smakują im potrawy, które 
znają”, a jeśli dokonują zmian w swoim menu, to są one niewielkie. Od lat nie zmie-
nia się skala i regularność spożywania podstawowych produktów. Polacy konsumu-
ją trzy posiłki w ciągu dnia, codziennie jedzą śniadanie i obiad, przy czym główny 
ciepły posiłek niemal powszechnie i niezależnie od dnia tygodnia spożywany jest 
przez nich zazwyczaj w domu. Chociaż wzrasta popularność barów szybkiej obsłu-
gi, to nadal zjawisko to dotyczy niewielkiej liczby osób, głównie młodych. Badacze 
obserwują pojawienie się zjawiska omnioworyzmu żywieniowego. Zjawisko to cha-
rakteryzuje się różnorodnością zwyczajów żywieniowych. Możemy je zaobserwo-
wać u przedstawicieli klasy średniej. To oni częściej pozwalają sobie na żywieniowe 
eksperymenty. Próbują nowych potraw i wprowadzają je do swojego codziennego 
menu. Zwyczaje żywieniowe Polaków ulegają bardzo wolnej ewolucji. Rozwój spo-
łeczny, bogacenie się polskiego społeczeństwa, podróże, coraz łatwiejszy dostęp do 
produktów z całego świata, nie pozostają bez wpływu na kuchnię polskich gospo-
darstw domowych. A wszystko zaczęło się od praprzodka, który ujarzmił ogień.

From pork chops to sushi.  
Contemporary dietary habits of Poles

The existence of man on earth is inseparable from the way in which he satisfies one 
of his most important needs – the way of getting food and consuming it. People need 
to eat to live. But what and how they eat depends on many factors: from the place 
where they live (natural environment), from the culture in which they function, from 
the historical period in which they live, on the availability of food, on the material 
status, on individual habits, etc. It is these factors that led to the emergence of eating 
habits, taboos, prohibitions and eating orders that accompany religious traditions 
and philosophical systems while creating unwritten nutritional social principles. The 
article presents selected dietary habits of Poles, which seem to change very slowly.

Keywords: eating habits, socio-cultural capital, diet, and nutritional culture

Beata Pawlica
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Współczesne diety  
oparte na Tradycyjnej Medycynie Chińskiej  

w polskiej blogosferze  
jako przykład procesów transkulturowych w dietetyce

Wstęp

Korzenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC) sięgają połowy pierwszego ty-
siąclecia p.n.e.1 Jej metody bazują na fundamentach starożytnej chińskiej filozofii, 
a w swoim praktycznym aspekcie w znacznej mierze skupiają się na swoiście przez 
siebie rozumianej prawidłowej diecie. Warto we wstępie dodać, iż najnowsza, je-
denasta edycja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych (ICD-11), opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
w 2019 r., uwzględnia po raz pierwszy jednostki chorobowe leczone metodami TMC.

Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) jest rodzajem strony internetowej za-
wierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy, a od innych 
stron internetowych odróżnia je bardziej personalny charakter treści – częściej sto-
sowana jest narracja pierwszoosobowa, a fakty nierzadko przeplatają się z opiniami 
autora. Blogosfera to termin określający wszystkie blogi jako społeczność lub sieć 
społeczną, a jak zauważa Marek Staniszewski z Business Harvard Review: „Blogo-
sfera w kontekście podziału na komunikację masową i indywidualną wydaje się być 
zupełnie nową jakością – hybrydą łączącą możliwości mediów mainstreamowych 
(zasięg, potencjał dotarcia do szerokich grup odbiorców, siła wpływu, popularność 
wybranych tematów) z intymnością i szczerością (w tym również subiektywnością 
czy stronniczością) głosu osobistego (…) to właśnie ta umasowiona subiektywność 
wydaje się tu najciekawsza”2.

W efekcie blogi dotyczące dietetyki, w tym też te, które dotyczą zasad żywie-
nia opartych na TMC, stanowią wartościowe źródło poznawcze do zaobserwowania 

1 Pierwsza pisemna kompilacja wcześniejszej ustnej tradycji nosi nazwę Kanon medycyny 
Żółtego Cesarza i pochodzi z połowy I w. p.n.e.

2 https://www.hbrp.pl/b/blogosfera-czyli-media-na-opak/LFWc5wfr?NO_COOKIES=1.
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i przeanalizowania, w jaki sposób zasady te są postrzegane i popularyzowane w na-
szym kraju. Poprzez swój zasięg, popularność i dostępność wpływają na potoczne 
rozumienie nie tylko sposobu żywienia, ale i na percepcję TMC w ogóle. W związku 
z tym, w niniejszym artykule skupimy się nie tylko na tych elementach, które są 
omówione na blogach, lecz również na tych, które zostały pominięte lub zmargina-
lizowane oraz przyczynach, dla których tak się stało. Celem artykułu będzie przed-
stawienie antropologicznego poziomu zrozumienia fenomenu, kreowanego przez 
TMC (i w związku z TMC) światopoglądu i miejsca diet opartych na niej w szerszym 
spektrum kultury, jaki jawi się i utrwala poprzez blogosferę.

Pomocny będzie tutaj termin zaproponowany przez filozofa Wolfganga Wel-
scha. Mówi on, że dzisiejsze kultury w dużej mierze charakteryzuje mieszanie, prze-
nikanie i hybrydyzacja, a kultury nie są już, o ile kiedykolwiek były, jednorodne 
i odrębne. Jak stwierdza: „jesteśmy w błędzie, jeśli nadal mówimy o niemieckiej, 
francuskiej, japońskiej, indyjskiej itd. kulturze – tak, jak gdyby były one jasno zdefi-
niowanymi i zamkniętymi bytami. W rzeczywistości, posługując się tymi terminami, 
mamy na myśli społeczności polityczne i językowe, nie zaś formacje kulturowe”3. 
Na poziomie jednostek ich tożsamość kształtowana jest przez więcej niż jedną kul-
turę i w takim razie należy przyjrzeć się temu, czy podobne procesy nie zachodzą 
również w przypadku dietetyki.

Podstawowe koncepcje Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Tradycyjna Medycyna Chińska nie opiera się jedynie na diecie. Składają się na nią 
poszczególne segmenty, które razem mają spowodować efekt pozytywny dla orga-
nizmu człowieka. Medycyna Chińska zakłada harmonię z naturą poprzez koncepcję 
Qi, zegara biologicznego i kanałów energetycznych. Fundamentalne zasady Trady-
cyjnej Medycyny Chińskiej (TMC) są utrwalone w filozofii taoistycznej. Tao oznacza 
przeznaczenie – harmonię – zalążek świata, drogę „wszystko w jednym”. Kierując 
się wizją taoistyczną, połączoną z obserwacją natury ludzkiej, twórcy TMC trakto-
wali ludzi jako byty naturalne, które są częścią przyrody. Podlegać mają oni jej pro-
cesom, jak również mają być od tych procesów zależni4.

Główną regułę Tao reprezentują dwie siły: Yin i Yang, które w tej filozofii stano-
wią uniwersalną osnowę wszechświata. Wszystkie zjawiska fizjologiczne, filozoficz-
ne, społeczne, czy psychologiczne to kombinacje Yin i Yang – przeciwieństw, które 
stanowią jedność. Energia Yang dotyczy suchości, gorąca, lekkości, energii i narzą-

3 W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, [w:] R. Kubicki (red.), Filozoficzne 
konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha,  tłum. H. Mi-
kołajczyk, Poznań 1998, s. 203.

4 J. Kastner, Terapia pożywieniem. Dietetyka według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, 
tłum. M. Nizioł-Wojniusz, Łódź 2014, s. 20.
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dów, bez których w pewnym sensie można przeżyć (żołądek po częściowej resekcji, 
pęcherzyk żółciowy). Energia Yin dotyczy chłodu, gęstości, masy, wilgoci, narządów, 
które decydują o przeżyciu ludzkiego organizmu (płuca, nerki).

Jednym z głównych elementów filozofii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest 
koncepcja Qi, czyli siły życiowej, która ma być obecna w każdej rzeczy. Występuje 
zarówno pod postacią materii, jak również energii. Koncepcja Qi jest miarą wital-
ności każdej osoby, przedmiotu lub danej sytuacji. Dobrej jakości pokarm będzie 
bogaty w energię Qi oraz dostarczy jej więcej osobie, która go spożywa. Energia Qi 
ma zdolność ogrzewania, chroni ciało. Płynie przez wszystkie kanały akupunktu-
rowe oraz utrzymuje czynność układów i narządów w ciele człowieka. Dostarczana 
jest do organizmu trzema drogami: z pożywieniem, z wdychanym powietrzem oraz 
z esencji nerek, która jest wrodzona5. Przejawem dobrego Qi u człowieka jest brak 
zablokowania energii w ciele, dzięki czemu człowiek lepiej realizuje wyznaczane 
sobie cele. Zastój energii Qi doprowadza do różnego rodzaju chorób, które są na-
stępstwem niezdrowego trybu życia. Aby utrzymać odpowiedni przepływ Qi przez 
organizm, należy zadbać o odpowiedni styl życia – ruch i dieta będą mieć kluczowe 
znaczenie6.

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej przez ludzki organizm przebiega nie-
widzialna sieć kanałów energetycznych, nazywanych meridianami. Znajdują się one 
w tzw. „ciele energetycznym człowieka” i są powiązane z narządami i funkcjami ciała 
ludzkiego. Przewodzą one energię życiową Qi, która ma gromadzić się w tzw. cza-
krach. Te zaś są miejscem pobierania energii oraz dostarczają ją organom znajdu-
jącym się w zasięgu ich pola działania. Ciało ludzkie posiadać ma ich około tysiąca, 
ale wyróżnia się siedem głównych czakr. Położone są symetrycznie, od podstawy 
kręgosłupa (kość guziczna), aż po czubek głowy. Energia, która znajduje się w cza-
krach ma wpływ na stany organizmu: emocjonalny, duchowy, psychiczny i fizjolo-
giczny. Harmonijny przepływ energii pomiędzy nimi ma przyczyniać się do zdrowia 
organizmu.

Każde żywe stworzenie, zgodnie z tymi założeniami, posiada pole energetyczne, 
czyli ilość i jakość energii wewnątrz organizmu. Według założeń medycyny Wscho-
du funkcjonowanie człowieka zależy od siły jego pola energetycznego. Silna ener-
gia to ciepło, witalność, siła życiowa i zdrowie. Podsyca ona i aktywizuje procesy 
organizmu, takie jak trawienie, oczyszczanie oraz krążenie krwi. Poziom energii 
organizmu oddziałuje na wydolność jego narządów. Wewnętrzne środowisko czło-
wieka zasilane jest energią Qi, która jest czerpana z pożywienia, wody i powietrza. 
Przepływ owej energii uzależniony jest od myśli, aktywności, emocji, uczuć, energii, 
pory dnia i roku.

5 Z. Królicki, Tradycyjna Medycyna Chińska podstawy, Wrocław 1998, s. 27-30.
6 E. Goldsmith, M. Klein, Odżywianie według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, tłum. P. Le-

wiński, Białystok 2017, s. 23.
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Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej nadmierny ubytek energii pola ener-
getycznego przyczyniać się ma do powstawania chorób. Wpływ na to mają następu-
jące czynniki: sposób odżywiania – błędy żywieniowe, brak równowagi organizmu, 
stres i negatywne emocje, lub zaburzenia snu. Nawiązując do sposobu odżywiania 
współczesny człowiek popełnia wiele błędów żywieniowych, które mają istotny 
wpływ na poziom energii. Wymienić tutaj można: spożywanie produktów pozba-
wionych energii Qi (do tych produktów zalicza się: produkty mrożone, rafinowane, 
pasteryzowane, z mikrofalówki), nadmierne spożywanie żywności oraz zbyt duża 
ilość soli w diecie, nadmiar tłuszczu, węglowodanów prostych oraz białka zwierzę-
cego w diecie, zbyt duże spożywanie fast foodów, suplementów witaminowych oraz 
przetworzonych produktów mlecznych, brak śniadań. Wszystkie wyżej wymienione 
czynniki przyczyniać się mają do wyczerpania energii i powodują różnego rodzaju 
dysfunkcje organizmu. Tylko odpowiedni styl życia, w tym dbanie o dietę, elimina-
cja błędów żywieniowych, aktywność fizyczna, minimalizacja stresu pomoże utrzy-
mać jak najdłużej odpowiedni poziom energii nabytej i zachować zdrowie.

Kolejnym ważnym elementem pozwalającym według TMC na zachowanie zdro-
wia i harmonii organizmu jest styl życia, wywodzący się z praktyk medytacyjnych 
i dążenia taoistycznych mnichów do uzyskania nieśmiertelności albo przynajmniej 
długowieczności. Łączą się z tym emocje, które mają ścisły związek zarówno z psy-
chiką, jak i z ciałem oraz pobudzają organizm do działania. Mają mieć ogromny 
wpływ na pracę organów wewnętrznych człowieka: radość – serce, strach – nerki, 
gniew – wątroba, troska – śledziona, smutek – płuca. Chińczycy uważają, że stan 
emocjonalny ma wpływ na rozwój choroby. Dlatego też Tradycyjna Medycyna Chiń-
ska stara się kontrolować emocje, aby uzyskać równowagę i harmonię organizmu 
człowieka. Brak wewnętrznego spokoju na poziomie emocjonalnym często ma być 
przyczyną chorób.

Również sen i odpoczynek mają mieć istotny wpływ na funkcjonowanie orga-
nizmu. Aktywność fizyczna – czyli różne ćwiczenia fizyczne – pomagają zwiększyć 
witalność organizmu, osiągnąć długowieczność, jak również zapobiegać chorobom 
cywilizacyjnym. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej aktywność fizyczna łączona 
jest ze stanem skupienia, wyciszenia umysłu i naturalnym oddechem (np. joga). 
Odpowiednie ćwiczenia, dostosowane do wieku, kondycji i zdrowia, zwalniają pro-
cesy starzenia się organizmu oraz poprawiają stan psychiczno – emocjonalny.

Dieta powinna opierać się na naturalnych produktach. Głównie powinny być 
to produkty zbożowe, z mniejszym udziałem białka zwierzęcego w postaci mięsa. 
Dla uzyskania prozdrowotnego działania potraw dodawane do nich powinny być 
odpowiednie przyprawy oraz stosowana odpowiednia obróbka termiczna. Zalecane 
jest unikanie produktów przetworzonych, mrożonych, oraz takich, które zawiera-
ją dodatki do żywności. Dieta powinna być sezonowa, dostosowana do pory roku, 
miejsca życia i pracy, wieku, płci oraz aktywności fizycznej
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Rola dietetyki w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

TMC wyróżnia cztery grupy osób zajmujących się osobami chorymi. Najważniejszą 
z nich byli dietetycy. Ich zadaniem było przede wszystkim zapobieganie chorobom 
poprzez zalecanie odpowiedniego sposobu żywienia oraz dopasowanie leczniczej 
diety w przypadku ostrych i przewlekłych dolegliwości. Skupiali się oni na propono-
waniu odpowiedniego pożywienia, które miało zapobiegać zapadaniu na różne cho-
roby. Wynagrodzenie lekarza zależało od stanu zdrowia pacjenta. Im pacjent mniej 
chorował, tym wyższa była pensja lekarza. Podstawą terapeutyczną w Tradycyjnej 
Medycynie Chińskiej oprócz diety jest akupunktura, fitoterapia, moksowanie i ćwi-
czenia fizyczne. Metody te stosowane są pomocniczo w czasie terapii pożywieniem7.

Jednym z podstawowych zaleceń dietetyki chińskiej jest odpowiedni wybór pro-
duktów spożywczych oraz dobór właściwych metod ich przygotowania. Dietetyka 
chińska kładzie szczególny nacisk na swoiście rozumiane przez siebie zdrowe nawy-
ki i prozdrowotne oraz pozytywnie emocjonalne podejście do odżywiania się. Wśród 
narządów wewnętrznych, zgodnie ze standardem TMC, zwłaszcza żołądek i śledzio-
na narażone są na różnego rodzaju stany napięcia emocjonalnego. Ciągły stres wg 
TMC ma wywoływać wywołać problemy trawienne i zaburzenia odżywiania, takie 
jak bulimia, anoreksja, wrzody żołądka i otyłość. Dlatego w czasie konsumpcji po-
siłków ważny jest spokój. „Przestań jeść, kiedy najlepiej smakuje” to reguła określa-
jąca odpowiednią ilość pożywienia. Spożyty posiłek nie powinien osłabiać poprzez 
uczucie ciężkości i powodować chęci położenia się na krótką drzemkę. Wybór żyw-
ności powinien zależeć od warunków klimatycznych (np. temperatury) oraz od pory 
roku i miejsca zamieszkania. Na przykład w czasie zimy dominować powinny dania 
gorące i ogrzewające organizm. Zaś w czasie lata dania o naturze chłodzącej. Die-
tetyka chińska poprzez zrównoważone odżywianie dąży do uzyskania homeostazy 
całego organizmu i życia w dobrym zdrowiu. Ważną rolę odgrywa tutaj gotowanie 
według Pięciu Przemian, podczas którego posiłki nabywają energii w czasie gotowa-
nia, co ma mieć korzystny wpływ na organizm.

Pięć Przemian często określane jest również jako Pięć Elementów lub Pięć Ży-
wiołów. Jest to system zgodności w funkcjonowaniu wszechświata. Starożytni Chiń-
czycy przypisali specyficzne energie porom roku. Każda z pór roku odpowiadać ma 
konsekwentnie konkretnemu etapowi w życiu człowieka:

– wiosna – narodziny,
– lato – dzieciństwo,
– późne (babie) lato – wiek dojrzewania,
– jesień – wiek dorosły,
– zima – starość.

7 S. Cardoza, Holistyczna Medycyna Chińska na co dzień, tłum. A. Jurga, Białystok 2018, 
s. 19-32.
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Wszelkie zjawiska duchowe, materialne, energetyczne i emocjonalne, które ist-
nieją we wszechświecie można przyporządkować Pięciu Przemianom:

– Przemiana Drzewa,
– Przemiana Ognia,
– Przemiana Ziemi,
– Przemiana Metalu,
– Przemiana Wody.
Każda z Przemian posiada cechy, które oddziałują na siebie w powtarzających 

się cyklach. Cykle te nazywane są cyklami odżywczymi. Wyjaśnienie: Drzewo pali 
się dając Ogień, z którego popioły przekształcają się w Ziemię, gdzie rodzą się i są 
wydobywane Metale, które wzbogacają Wodę, ta zaś odżywia drzewa (Drzewo). 
Żywioł, który odżywia nazywa się „matką”, a żywioł odżywiany to „syn”. Obok cy-
klu odżywczego istnieje cykl kontrolny lub inaczej ograniczający, który utrzymuje 
przemiany pod kontrolą, jeżeli któraś stawałaby się zbyt silna. Na przykład: Drzewo 
„przebija” Ziemię, Ogień topi Metal, Ziemia zasypuje Wodę, Metal ścina Drzewo, 
Woda gasi Ogień. Krążąca w ludzkim ciele energia przepływać ma według podob-
nego schematu. Każdej przemianie przypisuje się: pory roku, dnia, smaki, narządy 
wewnętrzne, stany psychiczne, barwy, emocje, kolory, produkty spożywcze.

Energia pożywienia

Współczesna dietetyka klasyfikuje pożywienie na podstawie zawartości składników 
odżywczych, takich jak białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mine-
ralne. Medycyna Wschodu natomiast opiera się na holistycznej i jakościowej teorii 
Yin i Yang, która wskazuje, w jaki sposób natura termiczna, smak oraz lecznicze zio-
ła wpływają na organizm człowieka. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej żywność 
ma ścisły związek z ziołami leczniczymi, gdyż produkty spożywcze i zioła mogą wza-
jemnie wzmacniać lub osłabiać swoje działanie. Zioła i żywność są klasyfikowane 
według czterech kryteriów. Na pierwszym miejscu jest natura termiczna produktu, 
następnie smak, system narządów oraz kierunek ruchu.

Wyróżnia się produkty gorące i ciepłe, które zostały przypisane energii Yang. 
Ich przeciwieństwo, czyli produkty zimne i chłodne, do energii Yin. Pomiędzy pro-
duktami Yin – Yang jest grupa produktów neutralnych, wzmacniających energię 
Qi i płyny ciała, które wprowadzają harmonię w całym organizmie. Produkty gorą-
ce i ciepłe wzmacniają Yang i Qi, ogrzewają narządy, poruszają się w górę i na ze-
wnątrz, usuwają zewnętrzne i wewnętrzne zimno oraz pobudzają energię obronną. 
Produkty chłodne spowalniają energię Qi, uzupełniają płyny ciała i oczyszczają krew 
z gorąca. Produkty zimne wytwarzają zimno i ochładzają wewnętrzne gorąco. Dieta 
powinna opierać się przede wszystkim na produktach mających naturę neutralną, 
ciepłą i ochładzającą. Nadmiar produktów gorących lub zimnych zaburza równowa-
gę w organizmie.
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Każdy produkt spożywczy można określić według smaku, należącego do jed-
nej z Pięciu Przemian. Każdy smak ma mieć specyficzny wpływ na ciało człowie-
ka. Smak ostry i słodki uważa się za smaki o naturze Yang, mające ogrzewające 
działanie na organizm. Kierują energię na zewnątrz i w górę ciała. Do ochładzającej 
energii Yin przypisano smak kwaśny, gorzki i słony, które kierują energię w dół i do 
środka. Według teorii Pięciu Przemian i chińskiej filozofii, smaki wnikają do na-
rządów wewnętrznych i mają wpływ na ich funkcjonowanie. W codziennej diecie 
zdrowej osoby smaki powinny być zrównoważone, ale z przewagą smaku słodkiego, 
który przypisany jest do Przemiany Ziemi. Mowa tutaj o węglowodanach zawartych 
w niektórych warzywach oraz owocach. Smaki tworzą równowagę i harmonizują 
energię z porami roku.

Gotowanie według Pięciu Przemian ma na celu przywrócenie utraconej równo-
wagi, a później utrzymanie organizmu w zdrowiu. Posiłki przygotowuje się w kolej-
ności zgodnej z następującymi po sobie Pięcioma Żywiołami. Składniki dodaje się 
kolejno po sobie zgodnie z aktualnie odpowiadającym porze roku żywiołem, czyli 
np. wiosną: drzewo (kwaśny) → ogień (gorzki) → ziemia (słodki) → metal (ostry) 
→ woda (słony) → drzewo8.

Analogicznie odpowiadają im smaki: kwaśny, gorzki, słodki, ostry i słony. Waż-
ne jest używanie produktów o wszystkich pięciu smakach w czasie gotowania jed-
nej potrawy oraz właściwa kolejność ich dodawania – w ten sposób można uzyskać 
zrównoważone energetycznie posiłki. Brak jednego smaku powoduje, że część po-
karmu nie będzie przyswojona. Spożywanie w większej ilości jednego smaku dopro-
wadzi do zakłócenia równowagi w organizmie. Tylko smak słodki działa harmoni-
zująco na organizm.

Gotowanie według zasad Pięciu Przemian ma wzmocnić osłabione narządy 
i przywrócić im prawidłowe funkcjonowanie. Aby uzyskać maksymalne korzyści 
z pożywienia należy spożywać właściwe ilości pokarmu, o regularnych porach. Wiel-
kość posiłku powinna się zmniejszać w miarę upływu dnia, tak aby organizm zdążył 
strawić i przyswoić pokarm przed snem. Jeść należy bez pośpiechu, w spokojnej 
i miłej atmosferze, skupiając się na posiłku. Posiłki przygotowywane według Pięciu 
Przemian mają być smaczne, lekko strawne, a składniki pokarmowe przyswojone 
w całości. Prawidłowe komponowanie posiłków powinno uwzględniać działanie ter-
miczne produktów, pory roku i klimat, w którym się żyje. Posiłki powinny być przy-
gotowywane ze świeżych, sezonowych warzyw i owoców. Gotowanie według Pięciu 
Przemian ma dostosować posiłki do indywidualnych cech człowieka oraz uczy jak 
wybierać odpowiednie potrawy.

Jednym z podstawowych warunków Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest dopa-
sowanie stylu życia do pór roku. Jest to warunek niezbędny, pozwalający na zacho-
wanie dobrego zdrowia i siły życiowej. Według tego systemu wiosna jest najlepszą 

8  Przejrzyście jest to zobrazowane na niniejszej stornie: https://blog.tmch.pl/piec-przemian/
drzewo.
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porą roku na oczyszczenie i odtrucie organizmu po zimie. W czasie gorącego lata 
stosuje się lekko ochładzające potrawy, aby nie dopuścić do przegrzania organizmu. 
Lato to również czas wzmożonej aktywności. Jesienią organizm gromadzi energię 
potrzebną na przetrwanie zimy, która jest okresem wytchnienia i odpoczynku. Każ-
da z pór roku dostarcza różnych produktów spożywczych. Dlatego, aby zachować 
energię i równowagę w organizmie, trzeba dostosować jadłospis do danej pory roku. 
Nie stosowanie się do sezonowości produktów wpływa na utratę energii. Wynika to 
ze związku pomiędzy temperaturą otoczenia a zachowaniem ciepłoty ciała, która 
jest niezbędna do utrzymania funkcji życiowych i procesu trawienia. Przykładem 
może być nadmierne spożywanie produktów wychładzających w czasie zimy, czyli 
lodów, jogurtów, cytrusów, które mają powodować osłabienie organizmu.

Potrzeby organizmu zmieniają się kilka razy w ciągu roku, wraz ze zmianą pór 
roku. Organizm sam powinien dopasować się do zmian w przyrodzie i sygnalizować 
potrzebę odmiany. Chęć spożywania sezonowych produktów sygnalizuje przystoso-
wanie do danej pory roku. W czasie każdej z pór roku maksimum energii wspomaga 
organy wewnętrzne przypisane do właściwej przemiany9.

Tradycyjna Medycyna Chińska zaleca spożywanie świeżych produktów, rosną-
cych w naturalnych warunkach. Świeże produkty uważane są za najbardziej war-
tościowe, ponieważ zawierają najwięcej energii Qi, przepływającej przez organizm.

Zaleca się odpowiednie procentowe spożywanie produktów w ciągu dnia:
– 50-80% ziarna (proso, jęczmień, owies, pszenica, orkisz, ryż, kukurydza),
– 30-40% gotowane warzywa,
– 5% mięso (w tym ryby, drób, wołowina, wieprzowina),
– 5% surowe produkty typu sałatki i owoce,
– 5% produkty mleczne i pozostałe.
Pierwszeństwo w codziennym menu powinny mieć produkty, które mają mieć 

zrównoważoną naturę termiczną: neutralne, ciepłe lub chłodne. Chcąc wesprzeć 
trawienie można używać ostrych, ogrzewających przypraw i ziół. Medycyna chiń-
ska zaleca unikanie: żywności przetworzonej, dodatków spożywczych, mrożonek, 
używania mikrofalówki, rafinowanego cukru (cukier powinien być zastąpiony natu-
ralnymi słodzikami jak: miód, melasa, cukier palmowy, cukier trzcinowy nierafino-
wany). Ograniczyć należy produkty mleczne i słodycze, ponieważ mają one działanie 
ochładzające i są przyczyną powstawania śluzu i wilgoci w organizmie. Tłuste po-
karmy, mające zimną naturę termiczną lub zbyt duże posiłki, również przyczyniają 
się do wzrostu poziomu wilgoci w organizmie, zwalniają przepływ energii Qi i po-
wodują senność i zmęczenie. Dobrze zestawiony i przygotowany posiłek nie będzie 
obciążać organizmu.

9 K.M. Puchacz, Pięć przemian na polskim stole. Zdrowie, energia, długowieczność, Białystok 
2015, s. 16.
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Blogosfera i blogi dietetyczne

Blog to jeden z wariantów strony internetowej, na której bloger lub grupa osób 
wspólnie tworząca bloga, regularnie umieszcza i publikuje wpisy powiązane tema-
tycznie. Wpisy uporządkowane są chronologicznie, co ułatwia poruszanie się po 
stronie. Blog jest miejscem komunikacji czytelnika z blogerem, ponieważ istnieje 
możliwość komentowania treści wpisów. Często przedstawia światopogląd oso-
by prowadzącej w postaci jej osobistych refleksji, dodawanych uwag, komentarzy 
oraz filmików i zdjęć. To dziennik internetowy, posiadający zwykle jednego autora. 
Zazwyczaj blog poświęcony jest jednej tematyce, ale może posłużyć również jako 
narzędzie marketingowe. Może służyć nie tylko do wyrażania własnych myśli czy 
poglądów oraz pozyskiwania grona czytelników. Może również pomóc w rozwoju 
istniejącej już firmy i pozyskiwaniu dochodów. Występują różne rodzaje blogów, 
między innymi: blogi tekstowe (dzienniki, książki), videoblogi (vlogi – zawierają 
materiał video), photoblogi (zdjęcia), audioblogi (nagrania dźwiękowe), linkologi 
(zawierające odnośniki do stron).

Blogosfera to zbiór wszystkich blogów internetowych określanych jako sieć spo-
łeczna. Autorzy obserwują innych blogerów. Nawiązują między sobą kontakty, po-
zostawiają komentarze. Na swoich blogach umieszczają linki (adresy) do innych. 
Tak właśnie połączone blogi utworzyły swoją własną wewnętrzną kulturę. Jak poka-
zały badania przeprowadzone przez BlogMedia10 w 2016 r., najpopularniejsze kate-
gorie blogów to lifestyle i kulinaria, (obie kategorie mają ok 15% udział w blogosfe-
rze). Lifestyle to tematyka najchętniej zgłębiana przez użytkowniczki blogów i druga 
w przypadku użytkowników (na pierwszym miejscu blogi osobiste); kulinaria, die-
ta, zdrowie i uroda plasują się tuż za nimi. Same blogi natomiast, głównie dzięki 
„sprzęgnięciu” z mediami społecznościowymi, zyskują popularność, a równocześnie 
zwiększa się ich wymiar opiniotwórczy.

Blogi związane z Tradycyjną Medycyną Chińską

W tej części zostały opisane blogi, które są najpopularniejsze pod względem wy-
szukiwania w przeglądarce internetowej po wprowadzeniu haseł związanych z te-
matyką dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Nadmienić należy, iż jedynie 
nieliczne spośród nich funkcjonują tylko i wyłącznie jako blog. Większość z oma-
wianych stron posiada bloga jako formę dodatkowego elementu zachęcającego do 
skorzystania z oferty szkoleń, terapii, czy sklepu internetowego, a najczęściej są one 
uzupełnieniem witryny autora, który oferuje różne usługi nawiązujące do TMC.

„TCMblog.pl” w słowach swoich autorów (do których należą również czynni za-
wodowo lekarze, dietetycy i terapeuci) „to blog w całości poświęcony zdrowiu oraz 

10 http://www.blog-media.pl/badania-polska-blogosfera-2016/.
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tradycyjnym i naturalnym sposobom leczenia, wykorzystującym naturalne zdolno-
ści regeneracyjne i odpornościowe organizmu (…) znajduje się tradycyjna medycyna 
chińska, medycyna naturalna oraz medycyna niekonwencjonalna (…) staramy się 
zarówno przybliżyć wiedzę o historii tradycyjnej medycyny chińskiej, jak również 
podzielić się z naszymi czytelnikami współczesnymi technikami leczenia”11. Dosyć 
dokładnie zostały opisane podstawowe pojęcia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, 
tj. Yin i Yang, Qi, teoria Pięciu Żywiołów, diagnoza z pulsu i języka, zamieszczo-
no również krótkie informacje odnośnie meridianów. Autorzy ukazali także wpływ 
emocji na życie człowieka oraz przyczyny chorób według TMC. Znaleźć można 
również wpisy na temat energii pożywienia z przypisanymi im smakami i naturą 
termiczną produktów oraz ich wpływem na narządy wewnętrzne. Przedstawiono 
jednocześnie, w jaki sposób komponować posiłki, w zależności od pory roku oraz 
ukazano podstawowe produkty spożywcze wraz z ich naturą termiczną. Jak nietrud-
no zauważyć, na blogu TCM.blog.pl można wyszukać prawie wszystkie zagadnienia 
związane z dietetyką według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Prawie, ponieważ 
brakuje wpisu na temat kuchni według Pięciu Przemian, czyli wskazówek jak goto-
wać według jej zasad. Brak również informacji o dobowym zegarze narządów.

Na blogu „koneser-zdrowia.pl”12 również można znaleźć informacje na temat 
TMC. Autorka (z wykształcenia mikrobiolog) omawia ogólne zalecenia żywieniowe 
i praktyczne porady dotyczące sposobu przygotowywania i komponowania posił-
ków. Krótko i rzeczowo został tam przedstawiony obraz Pięciu Smaków oraz energia 
termiczna spożywanych produktów. Autorka wspomina także o energii Yin – Yang 
oraz Qi oraz o holistycznym podejściu do człowieka. W krótkich wpisach przed-
stawia i dokładnie omawia powyższe zagadnienia związane z dietetyką Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej. Na blogu można znaleźć przepisy na różne potrawy. Na stro-
nie oferowane jest poradnictwo żywieniowe oparte na zasadach TMC i medycyny 
klinicznej, można tam także wyszukać informacje o ofercie szkoleń, w tym też do-
tyczących dietetyki według TMC. Autorka bloga opiera diagnostykę o szczegółowy 
wywiad oraz diagnozę z pulsu i języka; pojęcia te jednak nie zostały bardziej rozwi-
nięte. Podkreśla, jak ważne jest holistyczne podejście do każdego człowieka, a także 
wymienia zalety stosowania zasad dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Część 
pojęć wszakże pozostaje niewyjaśniona lub jest jedynie wzmiankowana

Wzbogacona blogiem poradnia dietetyczna ekoDietetyk13, prowadzona przez au-
torkę, która przedstawia się jako technik żywności, dietetyczka oraz dietoterapeuta 
TMC, promuje zdrową dietę oraz uczy jak prawidłowo się odżywiać. Wszystko to 
przekazywane jest w oparciu o Tradycyjną Medycynę Chińską. Autorka w swych 
wpisach wspomina o łączeniu Medycyny Chińskiej z medycyną konwencjonalną, 
lecz z osobami odwiedzającymi jej blog dzieli się tylko kilkoma wpisami związanymi 

11 tcmblog.pl.
12 koneser-zdrowia.pl.
13 https://ekodietetyk.pl/.
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z dietetyką według TMC. Można tam znaleźć informacje o smakach i ich oddziały-
waniu na ludzki organizm oraz o wpływie emocji na funkcjonowanie organizmu, 
lecz nie pojawiają się takie pojęcia jak: energia Yin – Yang, energia Qi, gotowanie 
według Pięciu Przemian, sezonowość, meridiany czy energia pożywienia.

Blog „misjazdrowie”14, który łączy dietetykę zachodnią z dietetyką wschodnią, 
prowadzony jest przez dietetyczkę, która określa siebie również jako „instruktor-
kę zdrowia”. W założeniu blog ten ma pomagać w odzyskaniu równowagi organi-
zmu poprzez nowy styl życia i odżywianie zgodne z zasadami dietetyki Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej. Na blogu przedstawia się dietoterapię jako fundament zdro-
wia. Wspomina się także o zachowaniu równowagi w organizmie, czyli Yin – Yang 
i o chorobach, które są efektem złych nawyków oraz złego odżywiania. Blog pre-
zentuje zalety stosowania diety opartej na teorii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
Autorka przekonuje do holistycznego podejścia do człowieka oraz przedstawia za-
lety stosowania diety według TMC, wspomaganej w razie potrzeby dodatkowymi 
zabiegami. Dietę dostosowuje do pór roku i czynników klimatycznych, wykorzystu-
jąc przy tym szczegółowy wywiad z pacjentem. Na blogu, oprócz ogólnych zaleceń 
dietetycznych, nie ma doprecyzowanych informacji na temat TMC.

Blog energiazycia.net.pl. prowadzony jest przez osobę, która przedstawia się 
jako dyplomowana terapeutka Medycyny Chińskiej w zakresie Akupunktury i Die-
tetyki wg Medycyny Chińskiej, oraz Członkini Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej. Oferuje ona swoim klientom odżywianie profilaktyczne i lecz-
nicze, zgodne z Tradycyjną Medycyną Chińską. Na blogu pokrótce przedstawia fi-
lozofię Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Opisuje czym jest energia Yin – Yang oraz 
energia Qi, lecz raczej w dość ogólnikowych stwierdzeniach: (TMC) „jest odpowied-
nia dla wszystkich grup wiekowych i leczy prawie wszystkie choroby (fizyczne i psy-
chiczne) i odnosi sukcesy tam, gdzie medycyna konwencjonalna (Zachodnia) nie 
daje odpowiedzi. Ze względu na możliwość dotarcia do prawdziwego źródła chorób 
i rezultatów metody leczenia, medycyna chińska stała się niezwykle skuteczna i bez-
pieczna w dziedzinie medycyny holistycznej”15. Blog zawiera niewiele informacji na 
temat elementów dietoterapii TMC, takich jak: zegar biologiczny, meridiany, Pięć 
Smaków, emocje, energia pożywienia, gotowanie według kuchni Pięciu Przemian.

Autorka kolejnego bloga „zlotysrodek”16 przedstawia się jako terapeuta i czło-
nek Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, a specjalizować się 
ma w dietoterapii i ziołolecznictwie chińskim. Na blogu można w zasadzie znaleźć 
tylko dwa zagadnienia odnoszące się do Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Autorka 
opisała mianowicie odżywianie zgodne z porami roku (odżywianie w czasie lata) 
oraz Pięć Smaków. Punktowo pojawiają się odniesienia do Yin/Yang lub Qi, lecz 
bez wyjaśnienia czym są. Nie ma natomiast w ogóle informacji na temat zegara 

14 http://misjazdrowie.com/.
15 https://www.energiazycia.net.pl/medycyna-chinska.
16 zlotysrodek.com.pl.
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biologicznego narządów, meridianów, emocji, energii pożywienia, ani diagnozowa-
nia według TMC. Duży nacisk położony jest ponownie na holistoczność TMC.

„Tradycyjna Medycyna Chińska”17 to blog pisany przez wieloletnią terapeutkę 
TMC. Swoim czytelnikom oferuje m.in. porady dietetyczne według Pięciu Prze-
mian. Na blogu znajduje się wyjaśnienie, czym jest taoizm oraz czym jest holistycz-
ny sposób postrzegania człowieka. Krótko wspomina się o odżywianiu związanym 
z porami roku, choć można tam znaleźć tabelę produktów żywnościowych według 
Pięciu Przemian z podziałem na smaki oraz ich naturę termiczną. Znajdują się tam 
również przepisy na różne potrawy, które są przygotowywane zgodnie z zasadami 
kuchni Pięciu Przemian. Przy każdym daniu opisane jest tego dania potencjalne 
działanie na organizm. Nie ma jednak szerszego wprowadzenia w TMC ani dietetykę 
na niej opartą.

„BioPsychoSomatyka” to kolejny blog, na którym można znaleźć kilka wiado-
mości dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz dietetyki stosowanej we-
dług jej zasad. Jak przestawia autorka bloga: „Biopsychosomatyka to odmienny od 
klasycznego sposób postrzegania zdrowia i życia. Podstawowe narzędzia pracy to 
Totalna Biologia® dra Claude’a Sabbaha, Recall Healing® dra Gilberta Renaud 
oraz biopsychoanaliza dra Gerarda Athiasa, których korzeniem jest Germańska 
Nowa Medycyna dra Hamera (…) W mojej pracy wykorzystuję zarówno przeogrom-
ną mądrość medycyny chińskiej jak też wyniki najnowszych badań w dziedzinie 
psychobiologii, psychogenealogii, neurobiologii i epigenetyki”18. TMC zasadniczo 
wzmiankowane jest głównie w kontekście zaleceń dietetycznych. Można znaleźć in-
formacje dotyczące energii Qi, prawa Pięciu Żywiołów oraz krótką charakterystykę 
diety opartej na Pięciu Przemianach.

Następny blog, na którym znaleźć można informacje odnośnie diety według 
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, nosi tytuł 5przemian.pl. Autorka oprócz szeregu 
kursów dotyczących żywienia wg TMC ukończyła również studia podyplomowe na 
kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Informacje zawarte na blogu dotyczące dietetyki TMC należą do mocno ogólniko-
wych i pobieżnych oraz zamykają się na wskazaniu Pięciu Przemian, a także istot-
ności odżywiania się zgodnie z energetyczną równowagą19.

Serwis „SamoUzdrowienie.pl”20 to kolejny serwis firmowy, który promuje zdro-
wy tryb życia, a wpisy mają charakter informacyjny. Na jednym z nich można zna-
leźć opisane podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i znaczenie w niej emocji. 
Opisano, na czym polega filozofia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Przedstawiono 
metody diagnostyczne, do których należy oglądanie języka i badanie pulsu. Przy-
bliżono również pojęcie Qi oraz opisano czym są meridiany. Dalej można poczytać 

17 https://blog.tmch.pl/.
18 http://www.biopsychosomatyka.pl/.
19 http://5przemian.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6.
20 SamoUzdrowienie.pl.



221Współczesne diety oparte na TMC w polskiej blogosferze…

o Pięciu Elementach. Podano również przyczyny chorób według Tradycyjnej Me-
dycyny Chińskiej (wpływ emocji, brak ruchu, przemęczenie, zjawiska klimatyczne, 
nieodpowiednia dieta). Opisano brak równowagi pomiędzy Yin-Yang, zegar aktyw-
ności narządów.

„Grain Kitchen”21 to blog kulinarny, na którym autorka prezentuje swoje własne 
przepisy na różne dania według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Na blogu opisuje 
czym jest Pięć Przemian oraz wyjaśnia, dlaczego ta metoda gotowania jest wyjąt-
kowa. Przedstawia w jaki sposób terapeuta Tradycyjnej Medycyny Chińskiej prze-
prowadza badanie stanu zdrowia pacjenta (badanie pulsu, kolor języka). Opisuje 
również, czym jest równowaga energetyczna człowieka. Udziela wskazówek, jak żyć, 
żeby nie chorować. Chodzi tutaj o odpowiednie przygotowywanie posiłków (Pięć 
Przemian) oraz o ich wpływ na ciało człowieka.

„Medycyna Chińska dla rodziny”22 to kolejny blog, na którym można znaleźć 
wiele ciekawych informacji odnośnie dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
Można tutaj wymienić: kalendarz aktywności narządów z podziałem na pory roku, 
obieg odżywczy Pięciu Żywiołów, smaki i ich charakterystyka, energetyczne właści-
wości pożywienia, smaki i ich działanie. Na blogu można znaleźć dużą ilość przepi-
sów kulinarnych, które przygotowuje się według teorii Pięciu Przemian.

„Herbadium” to blog poświęcony generalnie ziołolecznictwu, w tym zarówno eu-
ropejskiemu,TMC, jak i ajurwedyjskiemu. Mimo szerokiego podejścia strona zaska-
kująco dokładnie opisuje samą TMC, dietetykę z niej pochodząca, oraz, rzecz jasna, 
ziołolecznictwo. Bardzo szczegółowo została opisana historia Tradycyjnej Medycy-
ny Chińskiej, jej elementy: Yin-Yang, energia życiowa Qi, teoria Pięciu Przemian, 
wpływ pożywienia na stan zdrowia człowieka, jedzenie zgodne z porami roku oraz 
charakterystyka pożywienia (smaki, natura termiczna). W podobnie wyczerpujący 
sposób ujęto diagnostykę oraz profilaktykę TMC23.

Kolejnym blogiem, który swą nazwą zachęca do jego odwiedzenia jest „Droga 
do Zdrowia”24 – porady dietetyczne – medycyna naturalna – Tradycyjna Medycyna 
Chińska. Na tym niestety kończą się informacje na temat diety według Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej. Osoba prowadząca bloga jest naturoterapeutą oraz posiada 
ukończone kursy i szkolenia z zakresu terapii według Tradycyjnej Medycyny Chiń-
skiej. Prowadzi ona gabinet medycyny naturalnej i oferuje swoim klientom dietote-
rapię według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, wspomaganą – jeśli zachodzi 
potrzeba – innymi terapiami. Aby postawić diagnozę, przeprowadza zgodnie z za-
sadami TMC szczegółowy wywiad, badanie pulsu i języka. Informacje na ten temat 
podane są bardzo ogólnikowo, dodatkowo żaden z elementów TMC i dietetyki z nią 
związanej nie znalazł rozwinięcia na łamach bloga.

21 http://grainkitchen.pl/.
22 http://medycyna-chinska.blogspot.com/.
23 https://herbadium.pl/.
24 https://drogazdrowia.pl/.
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Blog „rafalruba”25 nie koncentruje się konkretnie na TMC ani dietetyce, jednak-
że przeglądając spis treści najpopularniejszych tekstów umieszczonych na blogu, 
natknąć się można na wpis pt. Tradycyjna Medycyna Chińska w pigułce, a w nim 
odnaleźć prawie wszystkie zagadnienia związane z dietetyką Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej. Na początku przedstawiona została filozofia wraz z pojęciami wyjaśnia-
jącymi, czym jest energia Yin – Yang oraz energia Qi. Poruszony został temat przy-
czyn powstawania chorób oraz czynników, które wpływają na ich rozwijanie się. 
Chodzi tutaj o wpływ klimatu, otoczenia, emocji (myśli), pożywienia. Nie zabrakło 
również informacji na temat stylu życia, na który człowiek ma wpływ poprzez od-
powiednie stosowanie diety, ćwiczeń fizycznych, pracy nad swymi emocjami, połą-
czonych ze snem i odpoczynkiem o właściwej porze dnia. W dalszej części opisana 
została energia urodzeniowa człowieka. Zawarto również informacje na temat wy-
boru odpowiedniego według TMC pożywienia wraz z omówieniem, z czego powinny 
składać się posiłki, aby można było uzyskać ich równowagę energetyczną. Wymie-
nione zostały produkty mające być bogate w energię życia Qi, a także te, które jej nie 
posiadają i których, wobec tego, powinno się unikać. Opisana została jeszcze natura 
termiczna produktów spożywczych (gorące, ciepłe). Dołączono tabele produktów 
spożywczych z podziałem na ich energetyczne działanie. W dalszej części opisano 
Pięć Smaków oraz oddziaływanie emocji na przepływ energii Qi. Wszystkie infor-
macje przedstawione zostały w sposób dosyć szczegółowy. Czytelnicy mogą tutaj 
uzyskać sporo wiadomości dotyczących zasad diety według Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej. Zabrakło wszak jednej z najbardziej podstawowych informacji, dotyczą-
cej kuchni według Pięciu Przemian i jej zasad26.

Porównanie blogów

Można stwierdzić, że na omówionych blogach pojawiają się wszystkie elementy 
związane z TMC i dietetyką na niej opartą, choć na każdej stronie akcenty rozkłada-
ją się inaczej. Blogerzy najczęściej opisywali energie Yin – Yang oraz Qi, Pięć Prze-
mian, czasem z wyjaśnieniem, na czym polega gotowanie według zasad tej teorii. 
Na części z blogów można znaleźć informacje odnośnie natury termicznej produk-
tów spożywczych i Pięciu Smaków, wpływu emocji na funkcjonowanie człowieka, 
diagnozowania, meridianów, zegara aktywności narządów. Często można znaleźć 
przepisy na dania przygotowywane według kuchni Pięciu Przemian, tabele pro-
duktów spożywczych oraz informacje o indywidualnej diecie według Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej z dopasowaniem do pór roku, klimatu, wieku, aktywności fi-
zycznej pacjenta. Na niektórych blogach wyszukać można dodatkowo informacje 
o suplementacji, bądź terapiach wspomagających dietę (akupunktura, masaż bań-

25 rafalruba.pl.
26 https://rafalruba.pl/tradycyjna-medycyna-chinska-w-pigulce/.
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kami, moksowanie). Informacje przedstawione są dość przejrzyście i przystępnym 
językiem, bez głębszych rozważań dotyczących szerokiego kontekstu TMC wraz 
z towarzyszącą jej filozofią i ogólnym światopoglądem, z których ona wynika, i na 
których się opiera.

Najrzadziej ukazano informacje, które objaśniają, jak gotować według kuchni 
Pięciu Przemian (znaleźć można tylko ogólne wzmianki, na czym to polega). Podob-
nie jest z fragmentami dotyczącymi diagnozowania z pulsu i języka – można znaleźć 
informacje o takich praktykach, jednakże bez uzasadnienia, dlaczego czyni się to 
tak, a nie inaczej. Praktycznie nieistniejącym tematem są meridiany, energia życia 
i zegar biologiczny narządów.

Podkreślić należy, że zdecydowana większość osób tworzących wpisy to profe-
sjonaliści z zakresu dietetyki i psychodietetyki, naturoterapii, ziołolecznictwa, czy 
również klasycznych zawodów medycznych. Prowadzenie bloga natomiast jest naj-
częściej działaniem dodatkowym, wspierającym komercyjny charakter działalności 
danego autora, takiej jak: usługi lecznicze i dietetyczne, prowadzenie warsztatów, 
kursów i szkoleń oraz sprzedaż internetowa rozmaitych produktów.

Należy również podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków TMC 
i dietetyka na niej oparta jest jednym z kilku równoległych systemów prezentowa-
nych i promowanych przez autorów blogów. TMC stoi na równi z medycyną ajur-
wedyjską, europejskim ziołolecznictwem, szeregiem terapii naturalnych i innymi 
technikami leczniczo – dietetycznymi, zarówno egzotycznymi, jak i rodzimego 
pochodzenia.

Wnioski

Najczęstszą tematyką pojawiającą się blogach jest obraz teorii Yin –Yang oraz ener-
gii Qi. W dalszej kolejności i mniej szczegółowo omawia się teorię Pięciu Żywiołów, 
z którymi związane jest Pięć Smaków, natura termiczna produktów, emocje. Pięć 
Przemian również zostaje pobieżnie ujęte i opisane, lecz już samo gotowanie, a kon-
kretnie sposób, w jaki należy to robić, nie było poruszone w żaden sposób. Blogerzy 
zachęcają również, aby stosować diety sezonowe zgodne z porami roku oraz klima-
tem. Oprócz ogólnego kontekstu kulturowo-filozoficzno-religijnego nie wspomina 
się o meridianach ani o zegarze biologicznym narządów. Co istotne, na blogach nie 
pojawiają się żadne informacje o potencjalnych skutkach ubocznych terapii i diet 
według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – techniki te i dietoterapia mają przynosić 
same korzyści poprzez przywrócenie homeostazy całego organizmu. Nie wspomina 
się o żadnych przeciwskazaniach oraz, co jest wyraźnie zauważalne, praktycznie po-
mijany jest temat obecności mięsa w diecie TMC, a praktycznie wszystkie prezento-
wane przepisy są wegetariańskie lub wegańskie, w związku z czym czytelnik może 
odnieść błędne wrażenie, iż dieta oparta na TMC z założenia jest dietą bezmięsną.
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Można zatem wysnuć wniosek, iż recepcja TMC na styku światopoglądu potocz-
nego i profesjonalnego w tzw. kulturze europejskiej (w tym przypadku w Polsce) 
jest mocno pragmatyczna i stechnicyzowana. Wiodącym motywem są praktyczne 
zastosowania, tabele produktów, proste schematy i infografiki, znika natomiast głę-
boka warstwa światopoglądowa. Z łatwością można dowiedzieć się (przynajmniej 
teoretycznie) „co” proponuje TMC, ale nie sposób znaleźć odpowiedzi na pytanie 
„dlaczego” tak jest. Stąd też znikają, z jednej strony, głębsze treści metafizyczne – 
kanały energetyczne, przepływ energii przez organy związany z poszczególnymi ce-
chami składników żywnościowych, etc. – te, które są nieprzystawalne do „naszego” 
potocznego światopoglądu – np. gotowanie z zachowaniem kolejności dodawania 
smaków uzależnionej od pory roku, jak również te, które mogłyby stać w ewident-
nej sprzeczności z powszecną wiedzą naukową. Pozostaje wierzchnia i poznawczo 
łatwa do przyswojenia warstwa symboliczna – Yin, Yang, Qi – która wystarcza do 
nadania i zachowania pozoru orientalności. Z drugiej strony, przedstawione wyse-
lekcjonowane zalecenia, odnosząc się pozornie do „mądrości Wschodu”, stoją w peł-
nej zbieżności ze zdroworozsądkowymi europejskimi założeniami dietetyki akade-
mickiej – jedz produkty sezonowe, nie zaniedbuj aktywności fizycznej oraz snu, 
nie przejadaj się, ograniczaj produkty niezdrowe itp. W efekcie nie można mówić 
o całościowym transferze „zewnętrznego” systemu filozoficzno-światopoglądowo-
medyczno-dietetycznego, tylko – w najlepszym przypadku – o hybrydowym kon-
strukcie chińsko-europejskim lub wręcz o powierzchownej orientalnej „nakładce” 
na rodzimy system znaczeń.

Bardzo istotne będzie również zwrócenie uwagi na specyficzną formę „profesjo-
nalizacji” dietetyki opartej na TMC. Zdecydowana większość analizowanego ma-
teriału to element rozbudowanej komercyjnej oferty osób zawodowo zajmujących 
się szeroko rozumianą dietetyką, czy tradycyjną medycyną. Przedstawienie zasad 
i rudymentów TMC i dietetyki na niej opartej stanowi zazwyczaj uzupełnienie ko-
mercyjnej oferty. Pasjonaci i entuzjaści rozpowszechniający wiedzę „pro publico 
bono” należą do zdecydowanej mniejszości. W związku z tym, to zazwyczaj ci pierw-
si, w ramach swojego modelu biznesowego, częściej będą przedstawiali certyfikaty, 
dyplomy i zaświadczenia różnorakich szkoleń i warsztatów z zakresu TMC, mają-
cych zwiększyć ich wiarygodność w oczach potencjalnych klientów. Jest to o tyle też 
ważne, że konkurencja na „rynku” medycyny i dietetyki Wschodu jest dość spora 
i wykrystalizowały się też uznane w środowisku centra i ośrodki, których kursy będą 
bardziej cenione od innych. Nie bez znaczenia jest również brak prawnej regulacji 
zawodu dietetyka, w związku z czym porad w tym zakresie może udzielać praktycz-
nie każdy, co skutkuje również wewnętrzną konkurencją w przypadku osób zajmu-
jących się poradnictwem z zakresu diet opartych na TMC. Efektem tych procesów 
jest swoista technicyzacja TMC w polskiej blogosferze. Istotniejsze będą techniki, 
niż system przekonań, konkretne przepisy, niż zasady za nimi się kryjące.

Warto zwrócić również uwagę, iż bardzo wiele dawnych, nie tylko chińskich 
leków złożonych, stworzonych na podstawie ziół, minerałów i surowców odzwie-
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rzęcych, wykazuje realne właściwości lecznicze, potwierdzone empirycznie zgodnie 
ze standardem europejskiej medycyny klinicznej. Jest to działanie bakteriobójcze, 
bakteriostatyczne itp. O istocie tego działania nie mieli pojęcia starożytni twórcy 
tych leków, niemniej jednak obserwowali ich skuteczność w leczeniu wielu chorób. 
Definiowali istotę tych chorób na swój sposób, do którego dostosowywali swoje in-
terpretacje działania leków zalecanych przez nich pacjentom. Współczesne zaintere-
sowanie klinicystów standardem TMC wynika właśnie z tego, że wiele stosowanych 
od tysiącleci leków wykazuje realne działanie terapeutyczne. Można je udowodnić 
metodami klinicznymi zgodnymi ze standardem Evidence Based Medicine. To dla-
tego WHO wprowadziła niektóre elementy TMC i uznała je za naukowo zasadne, 
ponieważ są oparte na udokumentowanych naukowo podstawach. Nie oznacza to 
jednak – jak to interpretują terapeuci praktykujący nie tylko w Polsce w standardzie 
alternatywnym wobec klinicznego – potwierdzenia przez WHO standardu TMC.

Można więc finalnie uznać, że transfer i recepcja dietetyki opartej na TMC jest 
doskonałym przykładem procesu transkulturowego, w którym nie tylko powstaje 
„dietetyka fusion – lekka, łatwa i przyjemna” i dodatkowo „przyprawiona” nutą nie-
ustająco modnej filozofii Wschodu, lecz co ważniejsze uruchomione zostają głębokie 
procesy sensotwórcze. W ich obrębie żywienie, dieta, przygotowanie posiłków, czy 
bycie „fit” staje się bardzo istotnym elementem potocznego światopoglądu, koniecz-
ne staje się wzmocnienie scjentystycznego przekazu dietetyki akademickiej o treści 
światopoglądowe pasujące do sytuacji, w której żywienie nie jest tylko pragmatycz-
nym dostarczeniem zbalansowanej ilości niezbędnych substancji do organizmu, ale 
realnym „stylem życia”. TMC (ale też ajurweda, dieta paleo, dieta samuraja etc.) do-
starcza koniecznych kulturowych elementów pozwalających tworzyć przekaz wzbo-
gacony o treści światopoglądowe. W efekcie możemy mówić o hybrydowej dietetyce 
„wschodnio-zachodniej” zarówno czerpiącej, jak i odrzucającej treści z obu tradycji 
– realnej dietetyce transkulturowej.

Contemporary diets based on Traditional Chinese Medicine  
in the area of Polish blogosphere as an example  
of trans-culture processes taking place in dietetics

Blogs about dietetic concerning the rules of nutrition based on Traditional Chinese 
Medicine are a valuable cognitive source for both observing and analyzing the way in 
which the TMC rooted dietetics is perceived and popularized in our country. Due to 
their range, popularity and availability, such blogs affect the common understand-
ing of not only nutrition itself but the perception of TMC in general. In the following 
paper we will focus not only on the elements described in blogs, but also on issues 
that were omitted or marginalized as well as the reasons of why this happened. The 
goal, therefore, will be the anthropological level of understanding the phenomenon, 
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the worldview thus created and the place of the TMC based diets in a wider culture 
context, presented in and affirmed by the blogosphere. In a broader perspective, the 
initial comprehension of dietetics as the example of trans-culture phenomenon, will 
be subjected to a thorough analysis.

Keywords: Traditional Chinese Medicine, dietetics, blogs
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Wprowadzenie

Współczesna cywilizacja wymusza na jej członkach ciągłą gotowość do działania, 
nie toleruje słabości i niedoskonałości. Powoduje to z jednej strony konieczność le-
czenia wszelkich schorzeń, które mogłyby zakłócać pełną sprawność, a z drugiej – 
stwarza potencjalne ryzyko wystąpienia powikłań polekowych i interakcji środków 
leczniczych z wieloma czynnikami środowiskowymi, takimi jak dieta, suplementy 
diety, używki i tryb życia. Większość ludzi przyjmuje doraźnie przynajmniej jeden 
środek leczniczy w miesiącu. 70% wszystkich stosowanych obecnie leków jest przyj-
mowanych drogą doustną, wygodną dla chorego. Cel farmakoterapii stanowi uzy-
skanie skutecznego i bezpiecznego efektu działania substancji leczniczej w organi-
zmie. Na efekt ten ma wpływ wiele czynników, takich jak dawka leku, wiek pacjenta, 
szybkość metabolizmu, choroby narządów odpowiedzialnych za metabolizm i wy-
dalanie, równoczesne spożywanie alkoholu, środków odurzających, dieta, zmiany 
bilansu wodnego, a także interakcje leków z innymi substancjami lub pożywieniem. 
Duża grupa chorych przyjmujących leki jest świadoma, że równoczesne spożywanie 
kilku substancji leczniczych może wywołać niepożądane objawy. Jednakże stosun-
kowo mało osób wie o tym, że produkty spożywcze (również pochodzenia naturalne-
go) czy sposób żywienia, także mogą zmienić efekty farmakoterapii. Ponieważ droga 
pokarmu i leków podawanych doustnie jest taka sama, istnieje ryzyko wzajemnego 
oddziaływania na siebie tych składników. Należy podkreślić dwukierunkowy cha-
rakter interakcji – zarówno pożywienie może wpływać na losy leków w organizmie, 
jak i substancje lecznicze oddziałują na składniki odżywcze, przyczyniając się do ich 
niedoboru lub nadmiaru1.

1 M. Jarosz, J. Dzieniszewski, Interakcje leków z żywnością i alkoholem, Warszawa 2004, 
s. 7-34; R. Olędzka, Wpływ pożywienia na leki w organizmie, [w:] Z. Zachwieja (red.), Leki i po-
żywienie – interakcje, Wrocław 2008, s. 21-31; M. Jarosz, J. Dzieniszewski, Uważaj, co jesz, gdy 
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Rynek leków, jak również rynek żywności dynamicznie się rozwijają. Wprowa-
dzane są do lecznictwa nowe substancje proste i złożone. Również asortyment pro-
duktów spożywczych jest różnorodny. Ponadto zwyczaje żywieniowe osób chorych 
są zróżnicowane i ulegają zmianom pod wpływem kultury lub mody. Dlatego istotne 
jest zrozumienie, w jaki sposób wzajemne interakcje pomiędzy lekiem a składni-
kiem odżywczym wpływają na powodzenie leczenia. Mogą one być przyczyną ko-
rzystnych reakcji lub prowadzić do szkodliwych działań (mniejszej skuteczności 
leku lub większej toksyczności). Najczęściej oddziaływania te klasyfikowane są ze 
względu na mechanizm. Można je podzielić na interakcje w fazie farmaceutycznej, 
farmakodynamicznej oraz farmakokinetycznej. Najbardziej poznanym zagadnie-
niem, często opisywanym w publikacjach i książkach, są interakcje na poziomie 
różnych procesów farmakokinetycznych (uwalnianie z postaci leku, wchłanianie, 
dystrybucja i jego eliminacja)2.

Losy leków w organizmie

W celu zrozumienia interakcji pomiędzy lekami a składnikami pożywienia należy 
poznać wieloetapowe procesy, którym podlegają podawane doustnie substancje 
lecznicze. Losy leku w organizmie można określić akronimem LADME – Libera-
tion, Absorption, Distribution, Metabolism i Elimination (czyli: uwalnianie z posta-
ci, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i wydalanie). Skuteczność terapeutyczna 
i stężenie leku w miejscu działania zależy od jego dostępności biologicznej okre-
ślającej „część substancji leczniczej podanej pozanaczyniowo, która dostaje się do 
krążenia ogólnego i szybkość tego procesu”3.

Losy leku w ludzkim organizmie rozpoczynają się uwolnieniem substancji far-
makologicznie czynnej z jego postaci. Składają się na to 3 etapy: następuje rozpad 
zastosowanej postaci leku na drobniejsze struktury, rozpuszczenie substancji lecz-
niczej oraz dyfuzja (przemieszczenie się) leku do miejsca wchłaniania. Kolejnym 
procesem jest wchłanianie – przenikanie substancji leczniczej przez błony komór-
kowe do krwioobiegu. Uwarunkowane jest ono właściwościami fizykochemicz-
nymi leku (np. wielkością cząsteczki, rozpuszczalnością w tłuszczach lub wodzie) 

zażywasz leki. Interakcje pomiędzy żywnością, suplementami diety a lekami, Warszawa 2007, 
s. 9-49; M. Yaheya, M. Ismail, Drugfood interactions and role of pharmacist, „Asian Journal of 
Pharmacology and Clinical Research” 2009, t. 4, s. 1-10.

2 D. Skrypnik, K. Skrypnik, J. Suliburska, P. Bogdański, D. Pupek-Musialik, Interakcje leków 
z żywnością w chorobach metabolicznych, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2013, t. 4, s. 192-
198; L. Rodríguez-Fragoso, J. Reyes-Esparza, Fruit/vegetabledrug interactions: effects on drug 
metabolizing enzymes and drug transporters, [w:] H.A. El-Shemy (red.), Drug Discovery, Cairo 
2013, s. 1-33.

3 K. Orzechowska-Juzwenko (red.), Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycz-
nej, Wrocław 2006, s. 10-31.
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oraz specyficzną budową i funkcją błon biologicznych. Na ten etap wpływa również 
wiele czynników, takich jak rodzaj spożywanego pokarmu i pH treści pokarmowej. 
Po wchłonięciu lek ulega dystrybucji – czyli rozmieszczeniu substancji leczniczej 
w organizmie i transportowi do miejsca działania. Proces ten polega na przemiesz-
czaniu leku w kompartmentach. Jest to „kinetycznie jednolity obszar zespołu tka-
nek lub narządów, w których lek lub jego metabolit jest rozmieszczony w sposób 
jednorodny, i w których procesy farmakokinetyczne są funkcją stężenia leku lub 
jego metabolitów”. Lek podlega przemianom biochemicznym, głównie w wątrobie, 
mającym na celu usunięcie substancji egzogennej z organizmu. Właściwe wydalanie 
odbywa się głównie przez nerki (z moczem), wątrobę (z żółcią) i przewód pokarmo-
wy (z kałem), ale również z wydychanym powietrzem oraz przez skórę4.

Interakcje

Interakcja jako zjawisko farmakologiczne polega na zmianie siły, czasu, sposobu 
działania lub toksyczności leku przez dany czynnik (inny lek lub składnik pożywie-
nia). Jest to oddziaływanie wynikające z fizycznego, chemicznego, fizjologicznego 
i patofizjologicznego związku pomiędzy substancją leczniczą a produktem spożyw-
czym lub składnikiem odżywczym obecnym w żywności, czy stanem odżywienia. 
Takie oddziaływanie może zmienić efekt terapeutyczny w sposób pożądany (zwięk-
szenie skuteczności działania leku i zmniejszenie potencjalnych efektów ubocznych) 
lub niepożądany. Działanie takie może również zmienić przemiany substancji od-
żywczych, przez co wpłynąć na stan zdrowia chorego5.

Ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy lekiem a składnikiem pożywienia 
zwiększa się w zależności od liczby przyjmowanych leków. Jeżeli pacjent przyjmuje 
równocześnie 2 leki – wystąpienie interakcji jest prawdopodobne, gdy 3 leki – czę-
ste, a w przypadku 4 leków jest to wręcz „nieuniknione”. Interakcje te mogą być 
przyczyną zmniejszonej lub zwiększonej skuteczności leku. Czasami możliwe jest 
również wystąpienie nowego efektu. Wzajemne oddziaływania mogą wystąpić za-
równo pomiędzy lekami dostępnymi na receptę, jak i ogólnodostępnymi prepara-
tami wydawanymi bez recepty, np. wieloma lekami przeciwbólowymi, preparata-
mi ziołowymi, suplementami diety, które zazwyczaj spożywane są bez konsultacji 
z lekarzem6.

4 Ibidem.
5 D. Skrypnik i wsp., Interakcje leków z żywnością…, s. 192-198; J.I. Boullata, An introduc-

tion to drugnutrient interactions, [w:] J.I. Boullata, T. Vincent (red.), Handbook of drugnutrient 
interactions, USA 2010, s. 5-7.

6 M. Jarosz, J. Dzieniszewski, Uważaj, co jesz…, s. 9-49; S. Ötles, A. Senturk, Food and drug 
interactions: a general rewiev, „Acta Science Polonia” 2014, t. 13, s. 89-102; M. Jarosz, K. Wolnic-
ka, Interakcje pomiędzy lekami a żywnością, [w:] M. Jarosz (red.), Zasady prawidłowego żywie-
nia chorych w szpitalach, Warszawa 2011, s. 215-235.
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Interakcje leków z pożywieniem mogą być klasyfikowane na różne sposoby: 
w zależności od rodzaju leku, składnika odżywczego oraz mechanizmu i miejsca 
działania. Dodatkowo można je również podzielić ze względu na czynnik decydujący 
i przedmiot interakcji według poniższej tabeli:

Tabela 1. Podział interakcji

Czynnik decydujący Przedmiot interakcji

Stan odżywienia Lek

Żywność lub składnik żywności Lek

Składnik odżywczy Lek

Lek Stan odżywienia

Lek Składnik odżywczy

Źródło: J.I. Boullata, An introduction to drugnutrient interactions, [w:] J.I. Boullata, T. Vincent 
(red.), Handbook of drugnutrient interactions, USA 2010, s. 5-7.

Różnorodność spożywanego pożywienia i zażywanych leków, odmienne nawyki 
żywieniowe oraz stan odżywienia osób chorych skutkuje dużą liczbą możliwych do 
wystąpienia interakcji pomiędzy lekami a pożywieniem. Jednakże badania naukowe 
na ten temat pozostają ograniczone ze względu na trudność ich przeprowadzenia 
oraz interpretacji wyników. Niektóre prace opisują wzajemny wpływ leku o budowie 
chemicznej podobnej do innych substancji leczniczych ze składnikami pożywienia 
i przez analogię – oceniają, że pozostałe środki lecznicze z tej samej grupy będą 
wykazywały taki sam lub podobny efekt (efekt grupy). Stwarza to potrzebę prowa-
dzenia badań na temat wpływu interakcji leków i pożywienia na skuteczność i bez-
pieczeństwo farmakoterapii7.

Interakcje w fazie farmakodynamicznej

Polegają na zmianie czasu i siły działania farmakologicznego leku. Nie wpływają na 
stężenie leku w osoczu oraz w miejscu jego działania. Wyróżnić można trzy rodzaje 
takich interakcji w zależności od reakcji leku z danym czynnikiem (leku, składnika 
pożywienia): gdy działają na ten sam receptor lub enzym: receptorowe; enzyma-
tyczne; gdy działają na różne receptory lub enzymy, ale powodują takie same lub 
przeciwne skutki fizjologiczne: fizjologiczne (czynnościowe).

Interakcje w tej fazie mogą powodować synergizm (sumowanie, potęgowanie 
działania) lub antagonizm (przeciwstawne działanie prowadzące do osłabienia lub 

7 J.I. Boullata, An introduction to drugnutrient interactions…, s. 5-7.
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zahamowania działania leku)8. Przykładem działania antagonistycznego jest in ter-
akcja warfaryny z witaminą K (zawartą w produktach, takich jak: zielone warzywa 
liściaste: kapusta, rzepa, szpinak, brokuły, brukselka, a także: kalafior, ciecierzyca, 
zielona herbata i wątroba wieprzowa, wołowa). Skutkiem ich wzajemnego oddziały-
wania jest zmniejszenie przeciwzakrzepowego efektu warfaryny. Innym przykładem 
są oddziaływania pomiędzy lekami moczopędnymi, eliminującymi potas z organi-
zmu (diuretykami pętlowymi lub tiazydowymi) a pokarmami bogatymi w ten pier-
wiastek, np. bananami, zielonymi liściastymi warzywami, pomidorami, orzechami, 
pomarańczami, nasionami roślin strączkowych9. Przykładem interakcji synergicznej 
jest oddziaływanie kawy z teofiliną. Zawarta w kawie kofeina zwiększa efekt leczniczy 
teofiliny o ok. 20-30%, a tym samym powoduje pobudzenie, drżenie, ból głowy i bez-
senność poprzez podobne miejsce receptorowe, w których lek wywiera główny efekt 
oraz przez taki sam mechanizm działania tych substancji w organizmie. Kofeina 
(zawarta także w napojach typu Coca-cola lub Red Bull) może również nasilić dzia-
łanie kwasu acetylosalicylowego i innych leków przeciwbólowych. Jest to przykład 
synergizmu hipperaddycyjnego. Niekorzystne może być także sumowanie dawek ko-
feiny zawartej w kawie i w niektórych lekach, prowadzące do efektu przedawkowa-
nia kofeiny, w postaci bólów głowy, tachykardii lub zaburzeń rytmu serca10. Innym 
przykładem synergizmu jest interakcja pomiędzy lekami powodującymi zwiększenie 
stężenia potasu we krwi (diuretki oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angio-
tensyny), a produktami spożywczymi, bogatymi w ten pierwiastek (np. suszonymi 
morelami, białą fasolą, pestkami dyni, orzechami, ziemniakami, pomidorami)11.

Interakcje w fazie farmakokinetycznej

Interakcje leków z żywnością występują przede wszystkim w tej fazie. Jedynie 
w pierwszym etapie fazy farmakokinetycznej, tj. uwalniania z postaci leku, niewiele 
jest znanych i opisanych interakcji pomiędzy lekiem a składnikiem pożywienia.

Ważną rolę pełni również wielkocząsteczkowe białko p-glikoproteina, które 
obecne jest w błonach komórkowych różnych narządów. Bierze ono udział w aktyw-
nym transporcie leków z komórek nabłonka jelit do światła jelita, zapobiegając ich 
kumulacji. Dzięki swoim właściwościom może wpływać na absorpcję, metabolizm 
i wydalanie leków. Działanie tego białka może być aktywowane lub hamowane przez 
niektóre substancje lecznicze12.

8 K. Orzechowska-Juzwenko, Farmakologia kliniczna…, s. 108-112.
9 D. Skrypnik i wsp., Interakcje leków z żywnością…, s. 192-198; E. Oksztulska, Interakcje 

leków z żywnością, „Lek w Polsce” 2012, t. 22, s. 65-73.
10 M. Jarosz, Interakcje pomiędzy lekami a żywnością…, s. 215-235; J. Biernat, In ter akcje 

leków z pożywieniem, [w:] H. Grajeta (red.), Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia 
człowieka, Wrocław 2010, s. 100-110.

11 D. Skrypnik i wsp., Interakcje leków z żywnością…, s. 192-198.
12 Ibidem.

W jaki sposób dieta wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii?



234

Interakcje na etapie wchłaniania13

Obecność pożywienia w przewodzie pokarmowym może zmniejszać, opóźniać lub 
zwiększać wchłanianie substancji leczniczej. Wypełnienie żołądka treścią pokarmo-
wą osłabia lub opóźnia absorpcję leków poprzez: hamowanie przejścia leków wchła-
nianych w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego; utrudnienie rozpuszczenia 
stałych postaci leków i uwolnienia substancji aktywnych; utrudnienie dostępu sub-
stancji aktywnych do błony śluzowej.

Najsilniej oddziałują z lekami takie składniki pożywienia, jak błonnik pokarmo-
wy, tłuszcze, białka (kazeiniany), składniki mineralne (wapń, żelazo, magnez, cynk), 
kwasy organiczne (kwas cytrynowy – soki owocowe) oraz garbniki i taniny (kawa, 
herbata).

Głównymi przyczynami opóźnionego lub zmniejszonego wchłaniania leku są: 
adsorpcja leku – wiązanie substancji leczniczych głównie przez pektyny (z owoców 
lub używane w przemyśle spożywczym), wysokobłonnikowe produkty, niektóre po-
lisacharydy i białko. Przykładem jest błonnik, który poprzez ten mechanizm zmniej-
sza skuteczność terapeutyczną glikozydów naparstnicy oraz trójpierścieniowych le-
ków przeciwdepresyjnych. Niekorzystnym działaniem jest kompleksowanie, czyli 
tworzenie z lekiem trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów, 
które utrudniają wchłanianie danego leku. Taką rolę przypisuje się produktom za-
wierającym duże ilości jonów wapnia (np. mleko, sery, jogurty) lub jonów żelaza 
(produkty mięsne). Mogą one tworzyć kompleksy z antybiotykami, takimi jak te-
tracykliny lub fluorochinolony. Do interakcji należy również wytrącanie leku – taki 
efekt oddziaływania można przypisać garbnikom zawartym w herbacie i kawie. 
Mogą one powodować wytrącanie się soli żelaza. Dlatego należy szczególnie zwra-
cać uwagę pacjentom z niedokrwistością, gdyż może to u nich spowodować brak 
efektów terapeutycznych. Kolejną interakcją jest wpływ zmiany pH treści pokar-
mowej (przez składnik zakwaszający lub alkalizujący). Pokarm zakwaszający treść 
żołądkowo-jelitową, tzn. soki owocowe, mięso, ryby i sery, zwiększa wchłanianie 
leków o charakterze kwaśnym a utrudnia leków zasadowych. Natomiast dieta jar-
ska, poprzez alkalizację treści pokarmowej, działa odwrotnie – ułatwia wchłanianie 
leków zasadowych i utrudnia – leków kwaśnych. Istotna jest również konkurencyj-
ność wchłaniania, której przykładem jest konkurencja wchłaniania aminokwasów 
(przy diecie białkowej) oraz lewodopy. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmo-
wego – objętość i skład pokarmu wpływają na szybkość opróżniania żołądka. Obec-
ność tłuszczu i węglowodanów oraz posiłki stałe spowalniają, a gorące i zimne oraz 
płynne pokarmy przyspieszają motorykę żołądka, co skutkuje skróceniem czasu 
przebywania leku w odpowiednim odcinku przewodu pokarmowego, zmniejszając 

13 M. Jarosz, Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki…, s. 20-49; M. Jarosz, Interakcje pomiędzy 
lekami a żywnością…, s. 215-235; M. Yaheya, Drugfood interactions…, s. 1-10; J. Biernat, Inte-
rakcje leków z pożywieniem…, s. 100-110; K. Orzechowska-Juzwenko, Farmakologia kliniczna…, 
s. 108-112.
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tym samym jego absorpcję. Efekt taki może być wynikiem działania substytutów 
żywności. Przykładem jest substytut tłuszczu – olestra, który podawany wraz wita-
minami A lub E (podawanymi w przypadku niedoborów witaminowych lub w cho-
robach skóry) zmniejsza ich wchłanianie i skuteczność terapeutyczną; zwiększenie 
lub przyspieszenie wchłaniania leków.

Produkty i potrawy bogatotłuszczowe, np. bekon, duże ilości masła, smalec, peł-
notłuste mleko, szczególnie nasilają wchłanianie leków lipofilnych (np. leki prze-
ciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze, psychotropowe, hipotensyjne czy preparaty 
teofiliny). Wynikiem takiej interakcji mogą być m.in.: bóle głowy, zmiany skórne, 
bezsenność, zaburzenia świadomości, zaburzenia rytmu serca. Interakcja ta może 
wystąpić także, gdy lek zażyty jest później niż godzinę przed lub szybciej niż 2 go-
dziny po posiłku. Innym przykładem nasilonego wchłaniania jest interakcja leków 
alkalizujących, zawierających związki glinu (stosowanych w chorobie refluksowej) 
z sokiem pomarańczowym. Zwiększenie wchłaniania soli glinu może powodować 
u chorych poddanych dializoterapii wystąpienie otępienia umysłowego.

Interakcje na etapie dystrybucji14

Na proces dystrybucji leków może wpływać zwiększone stężenie we krwi wolnych 
kwasów tłuszczowych. Jest ono spowodowane spożyciem posiłków bogatotłuszczo-
wych lub stanem głodzenia, a także redukowaniem tkanki tłuszczowej. Prowadzi 
to do konkurencji pomiędzy lekiem (np. niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym) 
a wolnymi kwasami tłuszczowymi o wiązanie z określonymi białkami (albumina-
mi) we krwi. Skutkiem tego jest zwiększenie stężenia leku w formie niezwiązanej 
i nasilone przez to jego działanie i toksyczność. Dlatego niewskazane jest stosowa-
nie diety wysokotłuszczowej wraz ze stosowaniem leków o dużym stopniu wiązania 
z białkami, np. warfaryny, furosemidu czy diazepamu.

Interakcje na etapie metabolizmu (biotransformacji)15

Aktywność układu enzymów o mieszanej funkcji osłabia: głód, niedobory jakościo-
we i ilościowe białka (aminokwasów egzogennych), niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (czyli kwasu linolowego i alfa-linolenowego), witamin A, E, 
C, witamin z gr. B, wapnia, magnezu, cynku, selenu, potasu, jodu, a także nadmiar 

14 K. Korzeniowska, Interakcje leków z pożywieniem…, s. 24-30; Ł. Sobotta, J.M. Suliburska, 
J. Mielcarek, Interakcje lekżywność, „Bromatologia Chemia Toksykologia” 2011, t. 1, s. 95-103.

15 R. Olędzka, Wpływ pożywienia na leki w organizmie…, s. 21-31; J. Biernat, Interakcje le-
ków z pożywieniem…, s. 100-111; D. Skrypnik, Interakcje leków z żywnością w chorobach metabo-
licznych…, s. 192-198; K. Orzechowska-Juzwenko, Farmakologia kliniczna…, s. 108-112; M. Jarosz, 
Interakcje pomiędzy lekami a żywnością…, s. 215-235; Community Health Care Wausau Hospital: 
Food/drug interactions, http://www.aspiruslibrary.org/patient_ed/pdf/pharm/pe-pharm-007.
pdf [dosętp: 25.03.2015].
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kwasu foliowego, flawonoidów z soków owocowych i zanieczyszczeń żywności (me-
tali ciężkich, insektycydów). Zmniejszenie aktywności enzymów metabolizujących 
leki poprzez osłabienie reakcji I i II fazy oraz produkcję toksycznych metabolitów 
może powodować niepożądane działania. Istnieją dane w piśmiennictwie, dotyczą-
ce zwiększenia aktywności enzymów biorących udział w metabolizmie leków po-
przez niedobór energii (zwiększenie zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w procesach katabolicznych), tiaminy (zmniejszenie apetytu) i żelaza 
(mechanizm nie jest wyjaśniony), a także nadmiar pirydoksyny (zwiększenie meta-
bolizmu lewodopy). Natomiast zbyt duża podaż w diecie białka, tłuszczów i zanie-
czyszczeń oraz niedobór węglowodanów, wit. B1 i żelaza przyczynia się do nasilenia 
metabolizmu takich leków, jak: teofilina, fenacetyna. Ponadto przyjmowane nie-
które antybiotyki mogą spowodować niekorzystne zmiany mikroflory bakteryjnej, 
przez co przyczyniać się do zaburzeń ich metabolizmu. Najlepiej udokumentowa-
no wpływ soku grejpfrutowego (jego składników – flawonoidów, tj. naryngeniny, 
6,7-dihydroksybergamoltyny, kampferolu, kwercetyny i furanokumaryny) na za-
hamowanie aktywności izoenzymów cytochromu P450 – CYP3A4 i CYP3A5 oraz 
P-glikoproteiny (zapobiegającej kumulowaniu się leku). Powoduje to zwiększenie 
(nawet pięciokrotne) stężenia we krwi metabolizowanych przez te izoenzymy leków 
(np. leki blokujące kanał wapniowy, statyny, leki przeciwhistaminowe) i możliwość 
wystąpienia objawów toksycznych. Podobny efekt mogą powodować inne owoce za-
wierające flawonoidy, np. pomelo, pomarańcze gorzkie (seville orange), limetka czy 
sok żurawinowy. Nadal jednak nie jest znana liczba leków, których może dotyczyć 
ta interakcja. Z tego powodu przyjęto zasadę, by leki popijać tylko wodą (nie sokami 
owocowymi) i informować pacjentów o potencjalnym ryzyku wystąpienia takich in-
terakcji. Nie zaleca się spożywania soku grejpfrutowego w czasie krótszym niż 6 go-
dzin przed lub po spożyciu leku. Niektóre badania wykazały, że sok grejpfrutowy 
hamuje aktywność izoenzymu CYP3A4 nawet po 10 czy 24 godzinach.

Innym przykładem interakcji na etapie metabolizmu jest oddziaływanie pomię-
dzy zawartą w żywności tyraminą a lekami przeciwdepresyjnymi, zwiększającymi 
ciśnienie tętnicze, a także od niedawna lekami stosowanymi w bulimii – inhibito-
rami monoaminooksydaz. Przykładem jest moklobemid. Enzym – oksydaza mono-
aminowa bierze udział w metabolizmie tyraminy i zapobiega jej gromadzeniu się 
w organizmie. Inhibitory monoaminooksydaz blokują działanie tego enzymu i mogą 
spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, kołatanie serca, bóle głowy, 
a czasem przełom nadciśnieniowy, który może powodować krwawienie śródczasz-
kowe i zgon. Objawy te opisano jako zespół serotoninowy. Takie samo działanie ma 
furazolidon (antybiotyk), izoniazyd (lek przeciwgruźliczy) oraz prokarbazyna (lek 
przeciwnowotworowy). Dlatego pacjenci zażywający którykolwiek z wymienionych 
leków powinni unikać pokarmów bogatych w tyraminę, która powstaje poprzez de-
karboksylację tyrozyny pod wpływem rozwijającej się w produktach spożywczych 
flory bakteryjnej produkującej enzymy bakteryjne. Największą jej zawartość zna-
leźć można w takich produktach, jak: sery (roquefort, stilton, cheddar, camembert, 
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brie, mozarella, blue, parmesan, provolone, romano, roquefort, gruyere); jogurty, 
kwaśna śmietana, produkty fermentowane; pieczywo zawierające przejrzałe owo-
ce, rodzynki; wątróbki wołowe lub z kurczaka, dziczyzna, wędliny (pepperoni, sala-
mi, kiełbasa Bologne); marynowane, solone wędzone ryby (śledzie), kawior, pasta 
z krewetek; ekstrakty drożdżowe, drożdże piwowarskie; niektóre wina (typu chianti, 
wermut), likiery Chartreuse, Prambuie, szampan, bezalkoholowe wina i piwa; bób, 
fasola, pomidory, kiszona kapusta; sos sojowy, tofu; przejrzałe banany i figi, doj-
rzałe awokado, inne sfermentowane owoce, rodzynki; czekolada; kofeina (spożyta 
w dużych ilościach).

Należy zwracać uwagę na mięso, drób i ryby oraz ich przetwory o wątpliwej świe-
żości, długo przechowywane, ponieważ bakterie przetwarzają zawarte w tych pro-
duktach białka i produkują tyraminę.

Interakcje na etapie wydalania16

Dieta zakwaszająca mocz bogata jest w produkty białkowe, takie jak mięso, ryby, 
jaja, sery, a także produkty zbożowe oraz owoce cytrusowe, żurawinę i śliwki. Nato-
miast działanie alkalizujące mocz wykazują: mleko, warzywa i większość owoców, 
jak również dieta niskobiałkowa. W alkalicznym pH moczu leki o charakterze za-
sad występują w formie niezdysocjowanej, natomiast leki o charakterze kwasów 
– jako cząsteczki zdysocjowane. Dlatego produkty alkalizujące mocz zmniejszają 
wydalanie leków o charakterze słabych zasad (np. chinina, kodeina, morfina, teo-
filina), a zwiększają o odczynie słabych kwasów. Zmiana pH moczu, która zwięk-
sza ilość leku w postaci zdysocjowanej (mocz kwaśny dla leków alkalicznych oraz 
alkaliczny dla leków kwaśnych) zmniejsza wchłanianie zwrotne i nasila wydalanie 
tego leku. Natomiast zwiększenie ilości leku w postaci niezdysocjowanej powoduje 
większą resorpcję zwrotną danego środka. Zmianą pH moczu można również mo-
dyfikować okres półtrwania niektórych leków, czyli czas, po którym stężenie leku 
we krwi zmniejsza się o połowę początkowej wartości. W przypadku leków kwa-
śnych, np. barbituranów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), sulfo-
namidów, okres półtrwania zwiększa się w moczu kwaśnym. Przykładem interakcji 
dotyczącej wydalania leku jest konkurencja litu oraz sodu o wchłanianie zwrotne 
w nerkach. Udowodniono, że dieta bogatosodowa zwiększa, a ubogosodowa zmniej-
sza wydalanie litu. Zwiększenie stężenia tego pierwiastka we krwi może powodować 
zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, a także nadmierną senność. Dlate-
go ograniczenie soli kuchennej w sposób restrykcyjny (np. w przypadku leczenia 

16 R. Olędzka, Wpływ pożywienia na leki w organizmie…, s. 21-31; K. Orzechowska-Juzwen-
ko, Farmakologia kliniczna…, s. 108-112; M. Yaheya, Drugfood interactions…, s. 1-10; K. Ko-
rzeniowska, Interakcje leków z pożywieniem…, s. 24-30; P. Kozaczuk, E. Zygadło, Interakcje na 
etapie wydalania leków, cz. I, http://leki-informacje.pl/99,interakcje_na_etapie_wydalania _le-
kow_cz_i.html [dosętp: 2.02.2015].
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chorób układu krążenia) wraz ze stosowaniem NLPZ, cyklosporyny lub inhibitorów 
konwertazy angiotensyny może być przyczyną (zwłaszcza u osób po 60 rokiem ży-
cia) zwiększonego wchłaniania zwrotnego i stężenia we krwi litu, powodując zabu-
rzenia czynności lub niewydolność nerek.

Składniki pokarmu mające wpływ na działanie leku

Tłuszcze17

Słowo „tłuszcze” (inaczej lipidy) oznacza zarówno składnik odżywczy, jak również 
grupę produktów spożywczych (np. masło, olej, margaryna) i stanowi zbiór nieroz-
puszczalnych w wodzie związków o różnorodnej budowie. Można je podzielić na: 
tłuszcze proste (estry alkoholi i kwasów tłuszczowych): tłuszcze złożone (zawiera-
jące dodatkowo inne związki, jak: fosfolipidy i glikolipidy) i sterole (zoosterole, fi-
tosterole i mykosterole). Tłuszcze proste, nazywane również właściwymi, są to trój-
glicerydy. W przyrodzie głównie występują trójglicerydy, które powstają na skutek 
połączenia glicerolu z trzema kwasami tłuszczowymi i mogą różnić się między sobą 
składem kwasów tłuszczowych, jak również ich położeniem (pozycja α lub β). Kwasy 
tłuszczowe można podzielić ze względu na liczbę występujących w nich wiązań po-
dwójnych na: nasycone, jednonienasycone oraz wielonienasycone.

Interakcje leków z tłuszczami18

Tłuszcze zawarte w produktach spożywczych zwiększają wchłanianie leków o dużej 
lipofilności, które dobrze rozpuszczają się w emulgowanych przez kwasy żółciowe 
tłuszczach. Przy zażywaniu tych leków należy unikać posiłków, które zawierają pro-
dukty bogatotłuszczowe, a wybierać te o małej zawartości tłuszczu (uwzględniając 
zasady racjonalnego żywienia, wielkość porcji).

Węglowodany19

Węglowodany są dla człowieka głównym źródłem energii, zapewniając ok. 50-70% 
dobowego zapotrzebowania energetycznego. Można je podzielić na: cukry proste 

17 M. Jarosz, K. Wolnicka, Interakcje pomiędzy lekami a żywnością, [w:] M. Jarosz (red.), 
Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Warszawa 2011, s. 215-239; H. Ciborowska, 
A. Rudnicka, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Warszawa 2014, s. 66-85.

18 M. Jarosz, Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki…, s. 68-94.
19 H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka…, s. 84-85; 

R. Jachowicz (red.), Farmacja praktyczna, Warszawa 2007, s. 447-461.
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(monosacharydy) – glukoza, fruktoza, galaktoza, mannoza; węglowodany złożone: 
di- i oligosacharydy – sacharoza, laktoza, maltoza, trehaloza i celobioza; polisa-
charydy – skrobia, glikogen, celuloza, inulina i dekstryny. Duża zawartość w diecie 
cukru (zwłaszcza glukozy) powoduje spadek zawartości w organizmie cytochromu 
P450 i zmniejsza aktywność metabolicznych przemian leków.

Interakcje leków z błonnikiem20

Błonnik może oddziaływać z różnymi lekami zmniejszając ich działanie głównie 
poprzez adsorpcję leku na dużej powierzchni tego składnika pokarmowego. Dlate-
go w czasie zażywania leków należy unikać produktów bogatobłonnikowych: pro-
dukty zbożowe: otręby pszenne, zarodki pszenne, siemię lniane, płatki jęczmienne, 
ryż brązowy, musli z owocami suszonymi, płatki i chrupki kukurydziane, płatki 
owsiane, chleb pumpernikiel, chleb chrupki, kasza gryczana, chleb żytni razowy, 
kasza jęczmienna, bułki grahamki, chleb graham; warzywa: fasola, groch, soja, 
groszek zielony, brukselka, bób, seler korzeniowy, pietruszka (korzeń); owoce: 
jabłka suszone, śliwki suszone, porzeczki czarne, porzeczki czerwone, porzeczki 
białe, maliny, rodzynki; inne produkty: orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy 
ziemne.

Interakcje leków z wapniem21

Aby uniknąć interakcji pomiędzy lekami a jonami wapnia należy nie zażywać leków 
w trakcie posiłków składających się z produktów bogatych w ten pierwiastek: mleko 
i produkty mleczne: mleko 3,2%, mleko 2%, mleko zagęszczone, jogurt, kefir, śmie-
tana 12%, ser camembert, cheddar, edamski, gouda, sery topione, sery twarogo-
we, lody mleczno-owocowe; konserwy rybne: sardynki w konserwie; w mniejszym 
stopniu zawierające wapń warzywa: jarmuż, fasola, pietruszka, czarna fasola, groch 
garbanzo, kapusta włoska, spirulina; migdały, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, 
pistacje, nasiona słonecznika, nasiona sezamu; ziarna amarantusa, quinoa; inne: 
wodorosty (hipiki, wakame, kelp, kombu, agar-agar, nori) – dostępne w większości 
sklepów z ekologiczną żywnością.

20 H. Ciborowska, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka…, s. 84-85.
21 M. Jarosz, Normy żywienia dla populacji Polskiej – nowelizacja, http://mail.izz.waw.

pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf [dostęp: 3.02.2015]; Possible Interac-
tions with: Omega3 Fatty Acids, http://umm.edu/health/medical/altmed/ supplement-interac-
tion/possible-interactions-with-omega3-fatty-acids [dostęp: 3.02.2015].
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Przykłady produktów spożywczych  
mających wpływ na działanie leków

Herbata22

Wpływ składników zawartych w naparze herbaty na leki stosowane w terapii chorób 
układu sercowo-naczyniowego może być istotny. Po spożyciu dużych ilości zielonej 
herbaty (około 2 do 4 litrów dziennie) możliwe jest ryzyko zmniejszonego działania 
leku z zawartą w herbacie witaminą K. Leki przeciarytmiczne (adenozyna) – produ-
cenci zalecają, by unikać napojów zawierających metyloksantynę (herbata, kawa, 
czekolada, cola itd.) przez co najmniej 12 godzin przed podaniem leku. Inne: prepa-
raty żelaza – napoje o wysokiej zawartości polifenoli i garbników, takie jak: herbata 
zielona, czarna, miętowa, a także z rumianku, zmniejszają wchłanianie żelaza. Może 
to przyczynić się do anemii z niedoboru żelaza lub braku efektów terapeutycznych 
w przypadku leczenia niedokrwistości.

Kawa23

Kofeina zawarta w naparze z kawy wpływa antagonistycznie na receptory adenozy-
nowe, powodując zmniejszenie skuteczności leczenia przeciwarytmicznego adeno-
zyny. Ponadto leki przeciwbakteryje z grupy fluorochinolonów spowalniają elimina-
cję kofeiny z organizmu, powodując nasilenie niepożądanych jej działań w postaci 
pobudzenia psychoruchowego. Natomiast połączenie kofeiny z lekami przeciwbó-
lowymi i przeciwzapalnymi (kwas acetylosalicylowy, aminifenazon) poprzez syner-
gizm hiperaddycyjny zwiększa ich działanie przeciwbólowe, co jest wykorzystywane 
w terapii.

Kofeina, będąc metyloksantyną, nasila niepożądane działania aminofiliny po-
przez synergizm hiperaddycyjny, powodując bóle głowy, pobudzenie, zaburzenia 
snu, a nawet tachykardię. Również interakcja kofeiny z teofiliną wynika z podobnej 
budowy chemicznej tego leku oraz mechanizmu działania co kofeina, a także zwol-
nieniu metabolizmu tego leku w wątrobie. Przy równoczesnym spożywaniu kofeiny 
i zażywaniu teofiliny zwiększa się działanie tego leku na układ oddechowy i serco-
wo-naczyniowy skutkując wystąpieniem tachykardii, zaburzeń rytmu serca, zabu-
rzeń snu i bólów głowy. Inne interakcje – znajdujące się w kawie polifenole tworzą 
nierozpuszczalne kompleksy z żelazem niehemowym, a tym samym zmniejszają 

22 Stockley’s Drug Interactions, London 2015, s. 710.
23 Community Health Care Wausau Hospital: Food/drug interactions, http://www.aspirusli-

brary.org/patient_ed/pdf/pharm/pe-pharm-007.pdf [dostęp: 25.03.2015]; M. Jarosz, Interakcje 
pomiędzy lekami a żywnością…, s. 215-235; K. Korzeniowska, Interakcje leków z pożywieniem…, 
s. 24-30.
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jego wchłanianie. Kofeina (zażywana w stanach wyczerpania umysłowego, fizyczne-
go, jako składnik wielu leków przeciwbólowych) – efekt działania kofeiny zawartej 
w leku i kawy sumuje się prowadząc do przedawkowania kofeiny i wystąpienia bó-
lów głowy, bezsenności, zaburzeń rytmu serca czy drażliwości.

Soki owocowe

Sok grejpfrutowy24

Badania wykazały, że sok grejpfrutowy hamuje aktywność cytochromu P-450, 
zwłaszcza jego izoenzymu CYP3A4, co prowadzi do znacznego zmniejszenia meta-
bolizmu wielu leków. Dodatkowo sok ten może ograniczać działanie P-glikoproteiny 
oraz przenośników leków z enterocytów do światła jelita, co prowadzi do zwiększe-
nia biodostępności leków. Składnikami odpowiedzialnymi za interakcje soku grejp-
frutowego z lekami są flawonoidy, takie jak: naringenina, kwercetyna i kempferol 
oraz furanokumaryny, które są metabolizowane przez enzymy cytochromu p-450. 
Niektóre z tych substancji występują również w innych sokach owocowych. Sok 
grejpfrutowy zmniejsza lub hamuje metabolizm, przez co zwiększa stężenie we krwi 
wielu leków. Sok grejpfrutowy może również zmniejszyć biodostępność: leków ukła-
du sercowo-naczyniowego (acebutolol, talinolol, losartan, aliskiren); leków przeciw-
histaminowych (feksofenadyna).

Sok pomarańczowy25

Spożywanie większości rodzajów soków nie wpływa na aktywność CYP3A4. Jedynie 
sok z pomarańczy z Sewilli (zawierają znaczne stężenie flawonoidów) wydaje się 
nieco podobny w składzie do soku grejpfrutowego i może oddziaływać na farma-
kokinetykę substratów CYP3A4. Wykazano, że sok ten wywiera również działanie 
hamujące na transportery P-glikoproteiny, co może zwiększyć biodostępność le-
ków, a tym samym doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia niepożądanych 
działań.

24 M. Jarosz, Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki…, s. 87-88; L. Rodríguez-Fragoso, Fruit/vege-
tabledrug interactions…, s. 1-33; E. Cielecka, Interakcje leków ze składnikami żywności, http://
laboratoria.net/pl/artykul/13055.html [dostęp: 28.10.2012]; Stockley’s Drug Interactions…, s. 710.

25 M. Jarosz, Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki…, s. 68-94; L. Rodríguez-Fragoso, J. Rey-
es-Esparza, Fruit/vegetabledrug interactions: effects on drug metabolizing enzymes and drug 
transporters, [w:] H.A. El-Shemy (red.), Drug Discovery, Cairo 2013, s. 1-33; P. Suliburska, P. Bog-
dański, Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz ryzyka występowania interakcji leków 
z żywnością u pacjentów z cukrzycą typu 2, „Farmacja Współczesna” 2011, t. 4, s. 3-8.
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Sok jabłkowy26

Sok jabłkowy zawiera duże ilości polifenoli, które mogą przyczyniać się do korzyst-
nego wpływu na zdrowie, takie jak ochrona przed zapaleniem jelita. Stwierdzono, 
że ekstrakt soku jabłkowego hamuje aktywność CYP1A1 oraz polipeptydów trans-
portujących aniony (OATP). Konsekwencją takiej interakcji jest zmniejszenie bio-
dostępności doustnej feksofenadyny. Te odkrycia sugerują, że jabłko może oddziały-
wać z substratami OATP (np. feksofenadyną, wazopresyną i rosuwastatyną).

Wpływ leków na losy składników odżywczych27

Leki (zwłaszcza podawane w dużych ilościach i/lub przez długi okres czasu) mają 
istotny wpływ na stan odżywienia chorych. Mogą nasilać lub osłabiać przyswajal-
ność wielu składników odżywczych, przez co prowadzić do niedoborów lub nad-
miarów składników pokarmowych. Najbardziej narażone są na to osoby starsze, 
ubogie, chore przewlekle, małe dzieci lub alkoholicy. Substancje lecznicze mogą 
oddziaływać na wchłanianie, dystrybucję, metabolizm oraz wydalanie składników 
odżywczych pożywienia. Charakter tych interakcji można podzielić na far mako kine-
tyczny lub farmakodynamiczny. Jednakże liczba prac opisująca tego typu in ter ak-
cje jest bardzo ograniczona. Ponadto niektóre leki (np. preparaty naparstnicy lub 
leki stosowane w chemioterapii nowotworów) mogą również zmniejszać łaknienie. 
Niektóre antybiotyki zmniejszają syntezę witaminy K przez bakterie znajdujące się 
w przewodzie pokarmowym, natomiast leki przeciwdrgawkowe mogą zwiększać 
zużycie przez organizm witaminy D (to znaczy, że mniejsza ilość tej witaminy jest 
wykorzystywana do ważnych dla organizmu funkcji).

Wpływ leków na wchłanianie składników odżywczych

Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych można podzielić na pierwotne 
i wtórne. Przez pierwotne zaburzenia wchłaniania można rozumieć bezpośredni 
wpływ leków na błonę śluzową jelita oraz procesy trawienia i wchłaniania, natomiast 
wtórne zburzenia tego procesu spowodowane są złym stanem odżywienia pacjenta. 
Leki mogą przyspieszać czas przejścia składników odżywczych przez przewód po-
karmowy. Należą do nich środki przeczyszczające (np. bisakodyl), które zmniejszają 
przez to wchłanianie glukozy, sodu, potasu, wapnia, białek i witamin, natomiast 
np. olej parafinowy zmniejsza wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 

26 M. Jarosz, Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki…, s. 68-94.
27 R. Olędzka, Wpływ pożywienia na leki w organizmie…, s. 21-31; M. Jarosz, Uważaj, co 

jesz, gdy zażywasz leki…, s. 68-94; E. Cielecka, Interakcje leków ze składnikami żywności, http://
laboratoria.net/pl/artykul/13055.html [dostęp: 28.10.2012].
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wapnia i fosforu. Leki mogą również osłabić aktywność enzymów biorących udział 
w procesie trawienia. Należą do nich środki przeciwnowotworowe (np. metotrek-
sat), ponieważ uszkadzają nabłonek przewodu pokarmowego, powodują nudności, 
wymioty i biegunki, a także hamują wydzielanie i/lub aktywność enzymów trawien-
nych, co często prowadzi do wielu niedoborów i niedożywienia. Substancje lecznicze 
mogą także osłabiać perystaltykę jelit. Tak działają leki antycholinergiczne, które 
poprzez spowolnienie perystaltyki jelit przedłużają czas zalegania pokarmu w żo-
łądku i opóźniają przyswajanie składników odżywczych. Leki te ponadto utrudniają 
przenikanie składników odżywczych do jelita i przyspieszają ich przejście przez nie, 
tym samym zmniejszając wchłanianie wielu składników odżywczych. Leki mogą 
ograniczyć wydzielanie soli kwasów żółciowych w trawieniu tłuszczów – żywice jo-
nowymienne (np. cholestyramina – lek stosowany w hipercholesterolemii) nasilają 
wydalanie kwasów żółciowych i osłabiają wchłanianie tłuszczów, witamin A, D, E, K, 
kwasu foliowego i żelaza, wapnia i cynku. Produkty lecznicze zmieniają pH w prze-
wodzie pokarmowym – leki zobojętniające kwas solny (np. cymetydyna, zawierające 
magnez, wapń lub glin) mogą wiązać fosfor i powodować hipofosfatemię (małe stę-
żenie rozpuszczalnych fosforanów w surowicy krwi), która prowadzi do osteomala-
cji. Ryzyko wystąpienia tego zaburzenia jest niewielkie u osób dobrze odżywionych. 
Najbardziej narażone na powikłania są osoby starsze i alkoholicy. Dodatkowo leki te 
osłabiają bioprzyswajalność witaminy B12. Natomiast środki zawierające dwuwęglan 
sodowy zmniejszają wchłanianie kwasu foliowego. Leki mogą tworzyć ze składni-
kami odżywczymi związki kompleksowe – tetracykliny tworzą połączenia chelato-
we z jonami wapnia, glinu, magnezu i żelaza, co przyczynia się do zmniejszonego 
wchłaniania tych pierwiastków z pożywienia. Leki zmieniają niekiedy strukturę je-
lita – antybiotyki (np. neomycyna) mogą uszkodzić śluzówkę jelita i skrócić kosmki 
jelitowe, przez co zaburzyć wchłanianie glukozy, tłuszczów, żelaza, witaminy B12.

Niektóre mechanizmy zaburzonego wchłaniania składników pokarmowych są 
nieznane, np. glikokortykosteroidy zmniejszają wchłanianie wapnia w jelitach pro-
wadząc do jego niedoboru w organizmie. Natomiast stosowany w chorobach meta-
bolicznych kolestypol zmniejsza wchłanianie kwasu foliowego.

Wpływ leków na transport składników odżywczych

Zarówno leki jak i składniki odżywcze pożywienia transportowane są w organizmie 
za pomocą wiązań z białkami osocza krwi. Prawidłowy stan odżywienia organizmu 
przyczynia się do właściwego poziomu i składu białek w surowicy krwi, co jest nie-
zbędne do optymalnego transportu leków i składników odżywczych. Niektóre sub-
stancje lecznicze mogą współoddziaływać ze składnikami odżywczymi na etapie ich 
transportu. Aspiryna może zmniejszać, a estradiol i kortyzol nasilać transport kwa-
su foliowego. Natomiast kwas retinowy zwiększa transport aktywnej postaci wita-
miny D, co przyczynia się do wystąpienia hiperkalcemii.

W jaki sposób dieta wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii?



244

Wpływ leków na metabolizm składników odżywczych

Niektóre leki zaburzają metabolizm witaminy B2, B6 czy kwasu foliowego, które peł-
nią funkcję enzymów, a także witaminy D, która wpływa na bioprzyswajalność wap-
nia. Fenobarbital, fenytoina i karbamazepina przyspieszają metabolizm witaminy 
D, prowadząc do wtórnych niedoborów wapnia. Przewlekłe stosowanie fenytoiny 
przyczynia się również do wystąpienia niedoboru kwasu foliowego, ponieważ lek 
ten hamuje aktywność enzymów metabolizujących folacyny (zawarte w pożywie-
niu) do formy wchłanianej przez organizm ludzki – kwasu tetrahydrofoliowego. 
Liczne antymetabolity – związki, które wypierają naturalnie występujące produkty 
metabolizmu, zaburzają przebieg określonych szlaków metabolicznych w komórce. 
Antymetabolitami kwasu foliowego jest np. metotreksat, który uniemożliwia pra-
widłową przemianę tej witaminy, prowadząc do jej niedoboru i zwiększając ryzyko 
wystąpienia niedokrwistości megaloblastycznej. Dlatego często zalecana jest suple-
mentacja kwasem foliowym w trakcie chemioterapii. Antagonistą tej witaminy jest 
również lek moczopędny – triamteren, lecz dopiero po długim okresie jego stosowa-
nia można zaobserwować niedobór kwasu foliowego. Znane są także leki będące an-
tagonistami witaminy B6: lewodopa, penicylamina, cyklosporyna oraz hydralazyna. 
W przypadku lewodopy mechanizm hamowania metabolizmu jest obustronny – pi-
rydoksyna również utrudnia działanie tego leku. Mechanizm inaktywowania wita-
miny B6 przez izoniazyd, penicylaminę lub pochodne hydralazyny polega na hamo-
waniu enzymów biorących udział w przemianach tej witaminy lub tworzeniu z nimi 
kompleksów, co skutkuje niedoborem tej witaminy w organizmie. Niskie poziomy 
witaminy B6 i kwasu foliowego zwiększają zaburzenia przemiany homocysteiny – 
czynnika ryzyka miażdżycy naczyń tętniczych i żylnych. Leki będące antagonistami 
witaminy B2: tetracyklina, imipramina czy chlorpromazyna zaburzają metabolizm 
tej witaminy i zwiększają jej wydalanie z organizmu, przyczyniając się do jej nie-
doboru w organizmie. Doustnie stosowane leki przeciwzakrzepowe (acenokuma-
rol, warfaryna) zaburzają biostransformację i działanie witaminy K. Jej niedobory 
zwiększają ryzyko wystąpienia krwawień, powikłań krwotocznych, dlatego należy 
rozważyć jej suplementację w tracie spożywania wyżej wymienionych leków.

Wpływ leków na wydalanie składników odżywczych

Niekorzystny wpływ leków na tym etapie związany jest głównie ze zwiększeniem 
wydalania witamin i składników mineralnych. Przyczyną może być przyspieszone 
wchłanianie, transport lub metabolizm składników odżywczych, nasilona diure-
za albo przepływ krwi przez nerki. Najczęściej interakcje te występują pomiędzy 
lekami moczopędnymi (tiazydy, diuretyki pętlowe) a sodem, potasem, wapniem, 
magnezem lub cynkiem. Leki z grupy tiazydów (hydrochlorotiazyd, indapamid) sto-
sowane przez długi czas mogą spowodować hipokaliemię i hiponatremię, skutkując 
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zaburzeniami rytmu serca. Działanie diuretyków pętlowych (furosemid, triamteren, 
kwas etakrynowy) sprowadza się do nasilenia wydalania wapnia (prowadzi do hi-
perkalciurii), potasu i sodu. Przewlekłe stosowanie tych leków szybko wywołuje za-
burzenia elektrolitowe, niebezpieczne zwłaszcza dla osób starszych lub źle odżywio-
nych. Należy w takich przypadkach zwiększyć podaż tych składników mineralnych 
wraz z dietą lub zastosować suplementację. Triamteren może również zmniejszyć 
wydalanie potasu przed nerki przez co spowodować hiperkaliemię, przyczyniając się 
do nieregularnego i szybkiego bicia serca. Dlatego przy zażywaniu tego typu leków 
należy unikać pokarmów bogatych w potas, np. bananów, pomarańczy, zielonych 
liściastych warzyw, a także soli potasowej (substytutu soli kuchennej). Nasilone wy-
dalanie składników odżywczych powodują także leki przeczyszczające, a także pe-
nicylamina, kwas wersenowy – leki stosowane w trakcie zatruć metalami ciężkimi. 
Przy stosowaniu tych leków zaobserwowano niedobór cynku.

Podsumowanie i wnioski

Narastające zjawisko polipragmazji zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożą-
danych. Połączenie różnych leków ze składnikami odżywczymi, znajdującymi się 
w diecie każdego człowieka, tzn. z białkami, węglowodanami i tłuszczami, oraz 
składnikami mineralnymi, może wywołać niekorzystne interakcje, skutkujące 
zwiększeniem lub zmniejszeniem działania leku. Ponadto rodzaj spożywanego po-
karmu i równoczesne zażywanie leku również wpływa na działanie substancji lecz-
niczej. Oddziaływania lek-żywność mogą zachodzić także w drugim kierunku – leki 
mogą zmienić wchłanianie, transport, metabolizm i wydalanie składników odżyw-
czych, przyczyniając się do zaburzeń stanu odżywienia.

Skala problemu występowania interakcji pomiędzy lekami a pożywieniem jest 
trudna do ocenienia. Jednakże przeprowadzone analizy sugerują, że ponad połowa 
osób zażywających leki jest narażona na ryzyko wystąpienia takich interakcji.

Świadomość i zrozumienie jak istotny problem stanowią możliwe do wystąpie-
nia interakcje leków z pożywieniem są niezbędne do planowania i realizowania le-
czenia farmakologicznego lub żywieniowego ludzi. Aby leczenie to było skuteczne 
i efektywne należy informować pacjenta nie tylko o tym, ile razy dziennie i o jakich 
porach zażywać dany lek, ale również czy ma być on spożywany na czczo, przed czy 
po posiłku, czym popijać i jakich produktów unikać. Zarówno lekarze, jak i farma-
ceuci oraz dietetycy powinni posiadać podstawową wiedzę na ten temat oraz syste-
matycznie ją uzupełniać o najnowsze dane.

W jaki sposób dieta wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii?
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How does diet affect the safety and effectiveness  
of pharmacotherapy?

Food can affect people in many ways. First of all, providing the right amount of 
nutrients (proteins, fats, carbohydrates, minerals and vitamins) is necessary for the 
proper functioning of the body. The right diet is especially important for the sick – 
it is often one of the elements of therapy, e.g. cardiovascular and digestive system 
diseases. Drugs taken by patients may interact with food ingredients, altering the 
efficacy and safety of drug treatment, or causing adverse nutritional changes.

Interaction is the reaction of two or more factors. That means – between drugs 
and food ingredients, when the nutrient affects the fate of the drug or the drug af-
fects the fate of the nutrient in the human body. For better understanding these 
interactions, it is necessary to know the processes that drugs undergo after oral ad-
ministration, i.e. release from the drug form, absorption, distribution, metabolism 
and excretion. The goal of pharmacotherapy is to obtain the right concentration of 
the drug substance in the body that will cause the expected therapeutic effect. The 
aforementioned nutrients, foods and drinks (coffee, tea, fruit juices) can change 
the effectiveness of pharmacological treatment by interacting with the drug in the 
pharmaceutical, pharmacodynamic and pharmacokinetic phases. In addition, drugs 
can also affect the fate of nutrients in the body and contribute to their deficiency or 
excess.

Keywords: interactions, drugs, food, pharmacotherapy safety
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Czy przyprawy  
stosowane powszechnie jako dodatek do potraw  

są bezpieczne?

Wprowadzenie

Przyprawy stanowią nieodłączny element kuchni we wszystkich kulturach. Hi-
storia ich stosowania sięga czasów zamierzchłych, a wręcz jest tak stara jak sama 
ludzkość. Oczywiście znaczenie roślin używanych jako przyprawy w starożytności 
i obecnie jest nieco odmienne, ale niezmieniona pozostaje ich główna rola, czyli 
poprawa smaku potrawy. Współczesna cywilizacja dzięki wykorzystaniu różnych 
środków transportu i komunikacji oraz masowemu przemieszczaniu się ludzi w ce-
lach poznawczych spowodowała przenikanie się kultur, ale również diet. Obecnie 
w zasadzie nie istnieją kuchnie endemiczne w rozumieniu pierwotnym, które nie 
wykorzystują obcych elementów diety. Przykładem może być kuchnia włoska, która 
powszechnie kojarzy się np. z makaronem, a przecież składnik ten wymyślili Azjaci, 
a do Europy sprowadził go Marco Polo w XIII w. Podobnie rzecz ma się z przypra-
wami, nawet bardzo egzotycznymi, jak pieprz kajeński, papryka czy imbir, które na 
dobre zagościły w spiżarniach Europy, chociaż pochodzą z odległych rejonów świa-
ta. Rola przypraw wzbogacających smak jest nie do przecenienia. Ale oczywiście nie 
jest to jedyny powód ich stosowania. Mają one również właściwości konserwujące, 
wpływają na kolor i zapach potrawy, co jest wykorzystywane powszechnie w prze-
myśle spożywczym.

Obecnie można zauważyć tendencję powrotu do kuchni opartej na składnikach 
naturalnych, jak również obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi 
metodami wspomagania organizmu. Rozpoczął się on w latach 70. XX w. dzięki 
ruchowi hipisowskiemu, a w latach 1990-1997 zaobserwowano prawie pięciokrotne 
zwiększenie zużycia różnych preparatów ziołowych w medycynie. Mimo dynamicz-
nego rozwoju metod terapii klinicznej, nawet około 60% ludzi na świecie uważa me-
dycynę alternatywną za podstawową formę leczenia. Jej stosowanie w niektórych 
rejonach świata stanowi podstawę usług medycznych (ubogie państwa Ameryki Po-
łudniowej, Azji, Afryki), w innych jest formą leczenia określoną ustawą (USA, kraje 
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Europy Zachodniej), a w pozostałych (m.in. w Polsce) jest powszechnie dostępna, 
jednak nieuregulowana prawnie1.

Do naturalnych produktów, które mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjono-
wanie organizmu człowieka, należą między innymi przyprawy i roślinne surowce 
lecznicze. Są łatwo dostępne i coraz chętniej zastępują leki chemiczne, jednak wie-
dza zwykłych użytkowników na temat ich stosowania jest nadal niewielka. Skład-
niki lecznicze pochodzenia naturalnego dostępne są najczęściej bez recepty, a ich 
opakowanie zwykle nie dostarcza osobie kupującej informacji o możliwych niebez-
pieczeństwach użycia. Podobnie jest z przyprawami ziołowymi, które są uważane za 
bezpieczne i mało osób kojarzy je z możliwością wystąpienia jakichkolwiek powi-
kłań zdrowotnych. W prasie medycznej notuje się jednak liczne przypadki powikłań 
po przyjęciu, nawet z pozoru bezpiecznych, surowców ziołowych w postaci dodatku 
do potraw, ale również jako produktów leczniczych lub suplementów. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) w najnowszych zaleceniach 
ostrzega przed nierozważnym stosowaniem surowców ziołowych jako produktów 
leczniczych lub suplementów, bez konsultacji z lekarzem. Według WHO w ciągu 
ostatnich trzech lat dwukrotnie zwiększyła się liczba działań niepożądanych, ob-
serwowanych podczas stosowania metod medycyny alternatywnej. Dzieje się tak 
pomimo tego, że wśród osób preferujących naturalne preparaty często istnieje prze-
konanie, że są one całkowicie bezpieczne.

Zarówno przyprawy jak i leki roślinne wykazują istotny wpływ na organizm czło-
wieka. Ich stosowanie, będące elementem zdrowego trybu życia i racjonalnego od-
żywiania, może przynieść wiele korzyści: poprzez wspomaganie trawienia, pozytyw-
ny wpływ na poziom glukozy i innych składników we krwi, zwiększenie odporności 
organizmu, wspieranie odchudzania się i in.2 Jednak stosowanie surowców zioło-

1 K. Nartowski, A. Wiela-Hojeńska, Ł. Łapiński, Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz 
przyjmowania suplementów diety, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Problemy diagnostyki i terapii 
w ujęciu nauk przyrodniczych i społecznych, Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, t. 6, Wrocław 2012, s. 157-195.

2 M. Dziuban, A. Fabiszewska., J. Kurasiak i wsp., Attitudes Towards The Methods Of Alter-
native Medicine Among The Students Of Colleges In Poznań – Results Of Pilot Research, „Nowiny 
Lekarskie” 2007, t. 76, s. 20-24; Z. Pelc, WHO: ostrzeżenie przed medycyną tradycyjną, http:// 
www.psychiatria.pl/wiadomosc/who-ostrzeżenie-przed-medycyna-tradycyjna.1284.html [dostęp: 
31.03.2015]; B.E. van Wyk, M. Wink, Rośliny lecznicze świata: ilustrowany przewodnik naukowy 
po najważniejszych roślinach leczniczych świata i ich wykorzystaniu, tłum. I. Fecka (red. 1 wyd. 
polskiego), Wrocław 2008; H. Collin, Herbs, spices and cardiovascular disease, [w:] K.V. Peter 
(red.), Handbook of herbs and spice, t. 3, England 2006, s. 126-138; M.E. Senderski, Zioła w le-
czeniu dolegliwości i chorób układu trawiennego oraz wątroby i trzustki, Podkowa Leśna 2009, 
s. 7-16.; A. Kudełka, A. Kosowska, Składniki przypraw i ziół przyprawowych determinujące ich 
funkcjonalne właściwości oraz ich rola w żywieniu człowieka i zapobieganiu chorobom, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, z. 781, s. 83-111; L.C. Tapsel, I. Hem-
phill, L. Cobiac i wsp., Health benefits of herbs and spices: the past, the present, the future, „Medi-
cal Journal of Australia” 2006, t. 185, z. 4, s. 1-24; T.S.C. Li, The range of medicinal herbs and spi-
ces, [w:] K.V. Peter (red.), Handbook of herbs and spice, t. 3, England 2006, s. 113-125; E.I. Opara, 
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wych, w postaci leków czy suplementów lub też ziół, jako dodatków do potraw, może 
się także wiązać z występowaniem niepożądanych działań. Wynikają one z zanie-
czyszczenia surowców, nieprawidłowego ich zażywania, przekraczania zalecanych 
dawek, interakcji tych składników z lekami lub działań związanych z osobniczymi 
predyspozycjami człowieka (np. alergiami). Dlatego istotne jest, aby, zarówno przy-
prawy, jak i naturalne produkty lecznicze, były stosowane z rozwagą3.

Przyprawy – informacje wprowadzające

Definicja i historia stosowania przypraw

Przyprawy definiowane są według normy PN-R-87022 jako „naturalne produkty ro-
ślinne lub ich mieszanki używane do poprawienia smaku, aromatyzowania potraw 
oraz w niektórych przypadkach poprawy walorów wizualnych”4. Surowce te towa-
rzyszą ludziom od wieków. W celu konserwacji żywności dodawane są do potraw, 
nadają i uwydatniają ich smak, aromat i barwę, zapobiegają problemom gastrycz-
nym, poprawiają apetyt, wspomagają trawienie i przyswajanie pokarmów. Zapobie-
gają niektórym chorobom i pomagają je leczyć5. Biorąc pod uwagę długą historię ich 
stosowania, mogą być uważane za jedne z pierwszych w historii elementów żywności 
funkcjonalnej. Przyjmowane były bowiem nie tylko w celach kulinarnych czy spo-
żywczych, ale także leczniczych. Sumerowie używali tymianku już w 5000 r. p.n.e., 
a w Mezopotamii uprawiano czosnek w 3000 r. p.n.e. Informacje zawarte w papi-
rusach, pochodzących ze starożytnego Egiptu, sugerują uprawianie przez Egipcjan 
kolendry, kopru włoskiego, jałowca, kminku, tymianku i czosnku, który znaleziono 
m.in. w grobie Tutanchamona. Hipokrates podawał pacjentom w celach leczniczych 
m.in. czosnek i cynamon. Ceniona była także mięta, dzięki jej pozytywnemu wpły-
wowi na układ pokarmowy oraz rozmaryn, stosowany w celu „poprawy pamięci”. 
W XIII w. przyprawy przywożone przez podróżników do Europy stanowiły naj-
droższe artykuły handlowe. W czasach podróży odkrywczych Kolumba i Magellana 

M. Chohan, Culinary herbs and spices: their bioactive properties, the contribution of polyphenols 
and the challenges in deducing their true health benefits, „Journal of Molecular Science” 2014, 
t. 15, s. 19183-19202. 

3 Medicines complete – Herbal Medicines – platforma edukacyjna: https://www.medi-
cinescomplete. com.medicinescomplete.han.bg.umed.wroc.pl/mc/herbals/current/ [dostęp: 
25.12.2014].

4 Przyprawy – wymagania i nadzór, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Łomża 2012, materiały 
z seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 
o/Łomżyńsko-Ostrołęcki oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży, https://
docplayer.pl/899187-Przyprawy-wymagania-i-nadzor-lomza-09-03-2012r.html.

5 W. Kudełka, A. Kosowska, op. cit., s. 84-85; L.C. Tapsel, op. cit., s. 1-24; T.S.C. Li, op. cit., 
s. 113-125; K. J. Venugopal, Controlling pesticide and other residues in herbs and spices, [w:] 
K.V. Peter (red.), op. cit., s. 41-59. 
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stawiane były na równi ze złotem. W poszukiwaniu nowych przypraw Europejczycy 
udawali się do tak odległych krajów, jak Indie i Chiny, a w XV-XVII w. hiszpańscy, 
angielscy, portugalscy i holenderscy kupcy rywalizowali o rozgłos w handlu przypra-
wami z Dalekiego Wschodu6.

Podział przypraw ze względu na postać i stosowaną część rośliny

Wiele przypraw jest sprzedawanych w postaci sproszkowanej, jako produkty jedno- 
lub wieloskładnikowe. Występują również w postaci płynnej. W celach konsump-
cyjnych wykorzystuje się różne części roślin. Są to najczęściej liście, ale mogą to 
również być kwiaty, kłącza i owoce. Podział przypraw ze względu na postać oraz 
wykorzystywaną część rośliny przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Podział przypraw

Ze względu na postać Ze względu na stosowaną część rośliny

– przyprawy płynne
– przyprawy sypkie:

• przyprawy jednoskładnikowe
• mieszanki przyprawowe
• przyprawy uniwersalne

– owoce (ziele angielskie, pieprz czarny)
– nasiona (kardamon, gorczyca, mak)
– liście (tymianek, oregano, majeranek)
– kwiaty (szafran, goździki)
– korzenie (chrzan, pietruszka)
– kora (cynamon)
– kłącza (imbir)
– cebule (czosnek, cebula)

Źródło: A. Kudełka, A. Kosowska, op. cit., s. 83-111.

Regulacje prawne dotyczące przypraw

Chociaż zioła są stosowne od tysięcy lat, ze względu na bezpieczeństwo konsumen-
tów, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu, przyprawy muszą spełnić wymo-
gi dotyczące prawa żywnościowego, które jest regulowane przez różne akty praw-
ne. W handlu międzynarodowym w tym zakresie obowiązują zasady regulowane 
lokalnie i globalnie. W kilku regionach świata istnieją regulacje regionalne. Takie 
regulacje dotyczą np. Unii Europejskiej (UE), Krajów Nadbrzeżnych (Gulf Coast 
Countries, GCC) na Bliskim Wschodzie, Wspólnego Rynku Południa (Middle East, 
the Common Market of the South, MERCOSUR) w Ameryce Południowej oraz 
Środkowoamerykańskiej Rady Ministrów Integracji Gospodarczej (Central Ame-
rican Council of Ministers of Economic Integration, COMIECO). W krajach Unii 

6 W. Kudełka, A. Kosowska, op. cit., s. 83-111; L.C. Tapsel, op. cit.; K.J. Venugopal, op. cit., s. 41-59. 
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Europejskiej obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Rady Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 28 stycznia 2002 r., ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, a także inne przepisy ustawowe, wykonawcze i admi-
nistracyjne regulujące kwestie bezpieczeństwa żywności7.

W 1963 r. opracowano Codex Alimentarius – kodeks norm żywności, w celu 
ustanowienia norm bezpieczeństwa żywności oraz rozwiązywania sporów handlo-
wych. Komisja opracowująca ten dokument działa w ramach Wspólnego Programu 
dla Norm dotyczących Żywności, powołanego przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia. W ramach tego kodeksu 
opracowano monografie i specyfikacje środków aromatyzujących i przypraw, w celu 
określenia dopuszczalnej zawartości składników8.

Zasady postępowania w odniesieniu do Codex Alimentarius przyjęte w 2017 r. 
noszą nazwę CAC/RCP 78-201. Mają one na celu ograniczenie i zapobieganie za-
nieczyszczeniom żywności mykotoksynami9. Amerykańska Agencja ds. Żywności 
i Leków (Food and Drug Agency, FDA) opublikowała wytyczne zatytułowane Pod-
ręcznik poziomów zanieczyszczeń żywności (Food Defect Levels Handbook), któ-
ry zawiera dopuszczalne maksymalne poziomy naturalnych lub „nieuniknionych” 
zanieczyszczeń żywności, nie stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednakże 
w różnych krajach problem ten jest rozwiązany w sposób indywidualny i często za-
leży od uwarunkowań kulturowych10.

W Stanach Zjednoczonych FDA określiła, w jaki sposób można wprowadzać do-
datki do żywności. Ma to miejsce po odpowiedniej ocenie ich bezpieczeństwa sto-
sowania. Opracowano procedury, według których producent powinien zgłosić taki 
dodatek do komisji oceniającej bezpieczeństwo jego spożycia lub sam sporządzić od-
powiedni dokument i przesłać go do Agencji. Surowiec jest oceniany pod względem 
możliwości wystąpienia niepożądanych działań u ludzi po jego spożyciu. Większość 
surowców stosowanych jako przyprawy jest według tej procedury kwalifikowanych 
jako „bezpieczne” – produkt ogólnie uznany za bezpieczny (generally recognized as 
safe, GRAS)11. Większość tradycyjnych surowców ziołowych, dodawanych do potraw 
w postaci świeżych ziół czy w postaci sproszkowanej, posiada rekomendację jako 
„składniki bezpieczne”. Z omawianych w dalszej części rozdziału surowców wszystkie 

7 C. Fisher, A Review of Regulations Applied to Spices, Herbs, and Flavorings – What Has 
Changed?, „Journal of AOAC International” 2019, t. 102, z. 2, s. 390-392.

8 Ibidem.
9 CODEX (2017) Codex Alimentarius Commission, Food and Agriculture Organization of the 

United Nations and World Health Organization, Rome, Italy, CAC/RCP 78-2017.
10 U.S. Food and Drug Administration, Defect Levels Handbook, https://www.fda.gov/Food/

GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm056174.htm [dostęp: 
15.10.2018].

11 T. Hartung, Rebooting the Generally Recognized as Safe (GRAS) Approach for Food Addi-
tive Safety in the US, ALTEX 2018, t. 35, z. 1, s. 3-25. 
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zostały sklasyfikowane jako GRAS. Przyprawy sprzedawane w sklepach muszą zatem 
spełniać szereg wymagań dotyczących właściwości organoleptycznych, fizykoche-
micznych, mikrobiologicznych i innych. Właściwości te przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania dotyczące przypraw jako środków spożywczych

Organoleptyczne Fizykochemiczne Mikrobiologiczne Inne

barwa, smak, zapach, 
tożsamość i cechy ma-
kroskopowe

zawartość wody, popio-
łu, olejków eterycznych, 
zanieczyszczeń mine-
ralnych, organicznych 
i ferromagnetycznych

dopuszczalna zawar-
tość bakterii, ich prze-
trwalników i grzybów

dopuszczalna zawar-
tość metali niebezpiecz-
nych dla zdrowia, pe-
stycydów i mykotoksyn

Źródło: Przyprawy – wymagania i nadzór. Materiały internetowe. Państwowa Inspekcja Sani-
tarna, Łomża 2012, 9.03.2012 r., https://docplayer.pl/899187-Przyprawy-wymagania-i-nadzor-
-lomza-09-03-2012r.html.

Dozwolone jest poddanie przypraw wprowadzanych na rynek promieniowaniu 
jonizującemu, aby zmniejszyć poziom ich zanieczyszczeń, przy czym określona jest 
maksymalna dawka promieniowania, która może zostać użyta. W przypadku zasto-
sowania takiego procesu przyprawa musi zostać oznakowana określeniem: „napro-
mieniony” lub „poddany działaniu promieniowania jonizującego”.

Przyprawa niespełniająca wymogów nie może zostać dopuszczona do obrotu, 
dlatego należy przypuszczać, że przyprawy dostępne na rynku nie powinny stanowić 
zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka pod względem zanieczyszczeń oraz innych 
czynników12.

Zanieczyszczenia przypraw

Przyprawy, jako produkty pochodzenia roślinnego, są narażone na różnorodne za-
nieczyszczenia – biologiczne, fizyczne i chemiczne. Czynniki te zostały przedstawio-
ne w tabeli 3.

Źródłem zanieczyszczeń może być:
– gleba – związane z nią zanieczyszczenia mineralne i jej mikroflora;
– woda – związane z nią zanieczyszczenia chemiczne i jej mikroflora;
– powietrze – opady zawierające związki siarki, azotu, węgla, metali ciężkich;

12 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europej-
ski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz. Urz. UE Nr L.31 z późn. zm.); ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności żywienia (Dz. U. Nr 71, poz. 1225 z późn. zm.).
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– zwierzęta – przenoszone przez nie szkodniki;
– człowiek i jego działalność – nawożenie gleby i stosowanie środków ochrony 

roślin.

Tabela 3. Możliwe zanieczyszczenia przypraw

Biologiczne Chemiczne Fizyczne

związane z wszelkimi żywymi 
organizmami i toksynami przez 
nie produkowanymi (pleśnie, 
pasożyty, szkodniki, bakterie)

pestycydy, metale ciężkie, barw-
niki, których stosowanie nie jest 
dozwolone

drobne ciała stałe, promienio-
wanie radiologiczne

Źródło: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz. U. Nr 71, 
poz. 1225 z późn. zm.).

Na stan kontaminacji mikrobiologicznej wpływa zawartość naturalnych sub-
stancji przeciwbakteryjnych obecnych w roślinach, poziom zanieczyszczenia pier-
wotnego (drobnoustrojami żyjącymi na roślinach w czasie ich wegetacji) i wtórnego 
(związanego ze zbiorem, produkcją, magazynowaniem, obrotem)13.

Wśród zanieczyszczeń chemicznych można wyróżnić kontaminację metalami 
ciężkimi (m.in. ołowiem, kadmem, rtęcią, arsenem). Powyżej dopuszczalnych norm 
mogą one być szkodliwe dla organizmów żywych. Wyniki badań nad zawartością 
metali ciężkich w przyprawach i ziołach wykazują, że mogą one przekraczać dopusz-
czalne poziomy ołowiu i kadmu, dlatego obecność tych pierwiastków powinna być 
stale monitorowana14.

W celu zapewnienia przyprawom odpowiedniej jakości konieczne jest zasto-
sowanie dobrych praktyk rolniczych i higienicznych na każdym etapie produkcji 
i obrotu. Aby natomiast ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
podczas przechowywania, najlepszym rozwiązaniem jest składowanie ich w tempe-
raturze poniżej 8° C15. Stosowanie pestycydów odgrywa istotną rolę w zwiększaniu 

13 K.J. Venugopal, op. cit., s. 41-59; S. Brużewicz, A. Malicki, Stan mikrobiologiczny wybra-
nych przypraw i przeżywalności w nich drobnoustrojów, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 
2007, t. 4, s. 99-108.

14 Z. Krejpcio, E. Król, S. Sionkowski, Evaluation of heavy metals contents in spices and herbs 
available on the Polish market, „Polish Journal of Environmental Studies” 2007, t. 16, s. 97-100; 
R. Buliński, J. Błoniarz, S. Sionkowski, Evaluation of heavy metals contents in spices and herbs avail-
able on the Polish market, „Polish Journal of Environmental Studies” 2007, t. 16, s. 97-111; R. Chizo-
la, H. Michitch, H. Franz, Monitoring of metallic micronutrients and heavy metals in herbs, spices 
and medicinal plants from Austria, „European Food Research and Technology” 2003, t. 216, s. 19.

15 R. Stanisławczyk, M. Rudy, B. Świątek, The occurrence of aflatoxins in selected spices and 
dried fruits, „Nauka Przyroda Technologia” 2013, t. 7, s. 1-7; N.C. Elviss, C.L. Little, L. Huckesby 
i wsp. Microbiological study of fresh herbs from retail premises uncovers an international out-
break of salmonellosis, „International Journal of Food Microbiology” 2009, t. 134, s. 83-88.
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wydajności upraw, jednak ich oddziaływanie na środowisko stanowi poważny pro-
blem ekologiczny i zdrowotny. Dopuszczalne pozostałości pestycydów w produk-
tach spożywczych są określone przez Raport o Pozostałościach Pestycydów w Żyw-
ności, sporządzony przez Światową Organizację Zdrowia i Organizację Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa16.

Uprawa przypraw – ekologiczna a konwencjonalna

Produkcja dobrej jakości przypraw wiąże się z większymi nakładami finansowymi. 
Zastosowanie odpowiednich praktyk rolniczych, właściwych technik pakowania 
i przechowywania pozwala na redukcję poziomów zanieczyszczeń. Uprawa przy-
praw w sposób ekologiczny pozwala na ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia surow-
ców roślinnych. Zioła pochodzące z upraw ekologicznych kosztują około 20-50% 
więcej niż przyprawy pochodzące z upraw konwencjonalnych, jednak są pozbawio-
ne pestycydów, pozostałości związków chemicznych, a także są lepsze jakościowo17. 
W ostatnich latach zauważyć można dynamiczny rozwój ekologicznej produkcji, nie 
wykorzystującej środków chemii rolnej. Nie tylko pozbawia to produkt końcowy po-
zostałości tych środków, ale także sprzyja wyzwalaniu przez roślinę własnych syste-
mów obronnych przed patogenami. Efektem tego jest wytwarzanie przez nie więk-
szej liczby metabolitów wtórnych, które są korzystne zarówno dla roślin, jak i dla 
organizmu człowieka. Z kolei stosowanie nawozów sztucznych, bogatych w azot, za-
pewnia roślinie duże stężenie tego pierwiastka, dlatego wytwarzają więcej związków 
azotowych, a mniej metabolitów wtórnych18.

W badaniu przeprowadzonym przez R. Kazimierczak i wsp. porównano zawar-
tość związków przeciwutleniających w wybranych przyprawach (Tymianek pospo-
lity, Mięta pospolita, Lubczyk ogrodowy, Szałwia lekarska i Melisa lekarska), po-
chodzących z uprawy konwencjonalnej i certyfikowanej ekologicznej. Wykazano, 
że przyprawy z uprawy ekologicznej zawierały większą ilość kwasów fenolowych 
i suchej masy, a surowce z uprawy konwencjonalnej charakteryzowały się większą 
zawartością flawonoidów i witaminy C19.

16 K.J. Venugopal, op. cit., s. 41-59; A.A.K. Abou-Arab, M.A. Abou-Donia, Pesticide residues 
in some Egyptian spices and medicinal plants as affected by processing, „Food Chemistry” 2001, 
t. 72, s. 439-445; L.P. Srivastava, R. Budhawar, R.B. Raizada, Organochlorine pesticide residues in 
Indian spices, „Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology” 2001, t. 67, s. 856-862; 
Pesticide residues in food – 2004, Toxicological evaluations, IPCS, Joint meeting of the FAO panel 
of experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO core assessment group, 
Italy 2004. 

17 K.J. Venugopal, op. cit., s. 41-59; R. Kazimierczak, E. Hallmann, O. Sokołowska i wsp., Za-
wartość związków bioaktywnych w roślinach zielarskich z uprawy ekologicznej i konwencjonal-
nej, „Journal of Research Applies Agriculture Engeneering” 2011, t. 56, z. 3, s. 200-205. 

18 R. Kazimierczak, E.Hallman, O. Sokołowska, op. cit., s. 200-205. 
19 Ibidem.
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Charakterystyka wybranych przypraw  
oraz ich potencjalne interakcje z lekami

Szczegółowe dane podsumowane zostały w tabeli 4 na końcu rozdziału. Ryciny za-
stosowane w rozdziale są autorstwa Aleksandry Pichur.

Czosnek pospolity – Allium sativum20

Opis

Czosnek jest rośliną cebulową z grubymi liśćmi, kwiatostanem u ich szczytu oraz 
licznymi cebulkami (ząbkami) zebranymi w grupach i okrytymi białymi łuskami. 
Wywodzi się z Azji Środkowej, Indii i Chin. Używany był nie tylko w celach kulinar-
no-leczniczych, ale także rytualnych: ludy aryjskie wierzyły, że chroni przed działa-
niem czarów, a legioniści rzymscy spożywali go, by dodać sobie męstwa.

20 B.E. van Wyk, op. cit., s. 353-357; A. Kędzia, Olejek czosnkowy – skład chemiczny, działanie 
farmakologiczne i lecznicze, „Postępy Fitoterapii” 2009, t. 3, z. 198-203; M.E. Senderski, op. cit., 
s. 127; K. King, Packing and storage of herbs and spice, [w:] K.V. Peter (red.), op. cit., s. 86-103; 
H. Collin, op. cit., s. 126-138; S.M.B. Asdag, M.N. Inamadar, Pharmacodynamic and pharmacoki-
netic interaction of propranolol with garlic (Allium sativum) in rats, „Journal of Evidence Based 
Complementary Alternative Medicine” 2011, t. 2011, s. 1-12, doi:10.1093/ecam/neq076; Ł. Izbicki, 
M. Izbicka, Interakcje leków z czosnkiem, http://www.nazdrowie.pl/artykul/interakcje-lekow-z-
czosnkiem [dostęp: 10.01.2015]; F. Borelli, R. Capasso, A.A. Izzon, Garlic (Allium sativum): ad-
verse effects and drug interactions in humans, „Molecular Nutrition Food Research” 2007, t. 51, 
z. 11, s. 1386-1887; K. Gallicano, B. Foster, S. Choudhri, Effect of shortterm administration of 
garlic supplement on singledose ritonavir pharmacokinetics in heathy volunteers, „British Jour-
nal of Clinical Pharmacology” 2003, t. 55, s. 199-202; M. Laroche, S. Choudhri, K. Gallicano i wsp., 
Severe gastrointestinal toxicity with concomitant ingestion of ritonavir and garlic, „Canadian 
Journal of Infection Disease” 1998, t. 9, s. 76 A; M. McCoubrie, Doctors as patients: lisinopril and 
garlic, „British Journal of General Practice” 1996, t. 46, s. 107. 

Ryc. 1. Czosnek pospolity
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Substancje aktywne

Za najważniejsze właściwości czosnku odpowiadają organiczne związki siarkowe. 
Należy do nich alliina i jej pochodne (m.in. ajoen i dwusiarczek diallilu). Allina pod-
czas siekania pod wpływem enzymu alliinazy ulega przemianie do allicyny, związku 
bakteriobójczego o ostrym zapachu. Ponadto czosnek zawiera związki flawonoido-
we, śluzowe, saponiny, pochodne adenozyny, witaminy i minerały.

Zastosowanie

Właściwości charakterystyczne dla czosnku to działanie antyseptyczne, bakterio-
bójcze, przeciwpasożytnicze i przeciwwirusowe. Nie wywołuje zaburzeń w składzie 
komensalnej flory bakteryjnej. Może wspomagać trawienie przez działanie żółcio-
twórcze i żółciopędne. Przypisuje się mu efekt obniżania ciśnienia tętniczego krwi, 
poziomu trójglicerydów, cholesterolu i glukozy, a także właściwości przeciwmiaż-
dżycowe i fibrynolityczne. Spożywanie ząbka czosnku dziennie może obniżać po-
ziom cholesterolu do 9%, a dwa ząbki spożywane codziennie powodują zmniejsze-
nie agregacji płytek krwi i obniżenie wartości ciśnienia krwi o ok. 5,5%. Stosowany 
jest też przy przeziębieniach i w chorobach górnych dróg oddechowych, wykazuje 
bowiem działanie wykrztuśne i napotne. Znalazł zastosowanie w profilaktyce wie-
lu schorzeń dzięki, właściwościom przeciwutleniającym, przeciwnowotworowym 
(zwłaszcza nowotworom jelita grubego) i wzmacnianiu odporności.

Dawkowanie

Świeży czosnek powinien być stosowany w ilości 4 g dziennie. Można stosować tak-
że czosnek suszony (2-4 g trzy razy dziennie), olejek czosnkowy (0,03-0,12 ml trzy 
razy dziennie) i nalewkę czosnkową (2-4 ml trzy razy dziennie).

Działania niepożądane

Działania niepożądane, które zostały udokumentowane u ludzi po spożyciu czosn-
ku, to zmiana zapachu oddechu i ciała, uczucie pieczenia w jamie ustnej i przewo-
dzie pokarmowym, nudności, biegunka i wymioty. Nieprzyjemny zapach po spoży-
ciu czosnku zneutralizować może natka pietruszki, koper, seler, jabłko czy czerwone 
wino. Inne działania niepożądane to reakcje alergiczne.

Przeciwwskazania do stosowania

Przeciwwskazaniami do stosowania czosnku są wrzody żołądka, może powodować 
pieczenie w przełyku, jak również ciąża i karmienie piersią, bowiem zmienia zapach 
płynu owodniowego oraz mleka kobiety karmiącej i ma wpływ na zachowanie dzieci 
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karmionych piersią. Nie należy stosować czosnku ani jego preparatów w okre-
sie okołooperacyjnym, ponieważ może zwiększać krwawienie. Należy zachować 
ostrożność przy spożywaniu czosnku u osób z alergią na rośliny z tej samej rodziny, 
m.in. cebulę, por, szczypiorek, gdyż mogą wystąpić reakcje krzyżowe.

Możliwe interakcje z lekami

Czosnek ze względu na działanie antyagregacyjne może nasilać działanie leków 
przeciwzakrzepowych i powodować zwiększoną skłonność do krwawień. Wpływ hi-
poglikemizujący czosnku na organizm może powodować interakcje z lekami o tym 
samym działaniu. Stosowanie czosnku powoduje także przyspieszanie wydalania ri-
tonawiru i sakwinawiru – leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, co 
prowadzi do zmniejszenia skuteczności terapii. Opisano przypadek nasilenia dzia-
łania lizynoprylu – inhibitora konwertazy angiotensyny przy jednoczesnym stoso-
waniu go z preparatem czosnku w kapsułkach (4 mg). Po trzech dniach odnotowano 
znaczny spadek ciśnienia krwi: z 135/90 mmHg do 90/60 mmHg. Po odstawieniu 
preparatu czosnku ciśnienie wróciło do wartości wyjściowych.

Imbir lekarski – Zingiber officinale21

Opis

Jest byliną o rozgałęzionym kłączu, tworzącym bulwiaste odcinki, z których wyra-
stają metrowe łodygi o szerokich liściach i żółtopomarańczowych kwiatach. Wy-
wodzi się przypuszczanie z Indii. Należy do najstarszych roślin leczniczych i przy-
prawowych. Stosowane są kłącza – świeże bądź suszone. W kulturze hinduskiej 
wierzono, że zapewnia płodność i wzrost organizmów, a rośliny rosnące obok nie-
go mają wyraźniejszą barwę. Obecnie uprawiany przez rozmnażanie wegetatywne 
w południowych Chinach, Indonezji, Meksyku, Florydzie, Brazylii i Australii.

21 M.E. Senderski, op. cit., s. 141; M. McCoubrie, op. cit., s. 107; A. Grys, Z. Łowicki, A. Parus, 
Właściwości lecznicze imbiru, „Postępy Fitoterapii” 2010, t. 1, s. 42-45; B.E. van Wyk, op. cit., 
s. 43, 349-432; Medicines complete – Herbal Medicines – platforma edukacyjna, https://www.
medicinescomplete.com.medicinescomplete.han.bg.umed.wroc.pl/mc/herbals/current/ [dostęp: 
25.12.2014]; H. Collin, op. cit., s. 126-138; B.H. Ali i wsp., Some phytychemical, pharmacological 
and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research, 
„Food and Chemical Toxicology” 2008, t. 46, s. 409-420; R. Shahedur, K.P. Anowar, I. Rezuanul 
i wsp., Antivacteriac activity of natural spices on multiple drug resistant Escherichia coli isolated 
from drinking water, Bangladesh, „Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials” 2011, 
t. 10, s. 10; W. Cisowski, A. Kowalczyk, J. Jamonnt, Kłącze imbiru – zastosowanie medyczne oraz 
składniki czynne, „Postępy Fitoterapii” 2004, t. 2, s. 71-76; University of Maryland. Medical Center 
– platforma edukacyjna, http://umm.edu/health/medical/altmed [dostęp: 14.01.2015]; A.M. Heck, 
B.A. DeWitt, A.L. Lukes, Potential interactions between alternative therapies and warfarin, 
„American Journal of Health System Pharmacy” 2000, t. 57, z. 13, s. 1221-1227. 
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Substancje aktywne

Głównymi składnikami czynnymi imbiru są związki zawarte w jego olejku eterycz-
nym. Charakterystyczny zapach i smak wynika z obecności zingiberenu – seskwi-
terpenu. Ponadto olejek zawiera aldehydy – zingeron, gingerol, szogaol, a także 
kamfen, limonen, borneol, cytral i cyneol. Inne składniki wymieniane w imbirze to: 
sterole, białka, kwasy organiczne, aminokwasy, witaminy i minerały.

Zastosowanie

Imbir pobudza wydzielanie śliny, soków trawiennych, poprawia perystaltykę prze-
wodu pokarmowego, działa wiatropędnie, wspomaga czynność wątroby. Stosowany 
jest tradycyjnie na kolki, wzdęcia, niestrawności, a przede wszystkim w profilaktyce 
mdłości i wymiotów, w szczególności w czasie podróży.

Uważa się, że imbir ma właściwości obniżające poziom cholesterolu we krwi  
i zapobiegające zakrzepicy żył, co wynika z jego antyoksydacyjnych właściwości – 
chroniąc frakcję LDL cholesterolu przed utlenieniem, zmniejsza ryzyko powstania 
blaszki miażdżycowej. Podawanie 10 g proszku imbirowego dziennie powodowało 
znaczne zmniejszenie agregacji płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową. Po-
nadto pomaga obniżać poziom glukozy we krwi, a także działa przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybiczo, przez obecność w nim związków seskwiterpenowych. Ma wła-
ściwości przeciwzapalne, co wynika z hamowania cyklooksygenazy 1, hamowania 
produkcji prozapalnych cytokin: czynnika martwicy nowotworu – (Tumor Necrosis 
Factor, TNF-alfa) i interleukiny 1-beta. Z tego względu jest stosowany w stanach za-
palnych stawów i kości. Imbir działa napotnie. W badaniu porównującym działanie 
kwasu acetylosalicylowego i imbiru stwierdzono, że te same dawki obu preparatów 

Ryc. 2. Imbir lekarski
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z podobną skutecznością obniżały temperaturę ciała u szczurów. W badaniu in vitro 
wykazano skuteczność bakteriostatyczną mieszaniny ekstraktów z imbiru, czosnku 
i limonki (1:1:1) w stosunku do bakterii Escherichia coli.

Dawkowanie

Stosuje się 2-4 g kłącza suszonego na dzień. Napar z 0,5-1,0 g działa na niestraw-
ność, 2 g – jako surowiec przeciwwymiotny. W celu zapobiegania chorobie lokomo-
cyjnej stosuje się 1-2 g kłącza około 30 minut przed podróżą. W postaci nalewki sto-
suje się 1,5-3 ml trzy razy na dobę. Dla pobudzenia wydzielania soków trawiennych 
– 2 razy dziennie pół filiżanki naparu przyrządzonego z łyżeczki rozdrobnionego 
kłącza. Nie należy przekraczać dawki 4 g imbiru dziennie.

Działania niepożądane

Imbir jest uznany za bezpieczny, jego olejek za niedrażniący i nieuczulający. Stoso-
wanie dawek powszechnie przyjmowanych z żywnością nie powoduje działań nie-
pożądanych. Jednak imbir przyjmowany w zbyt dużych ilościach może wywoływać 
zapalenie skóry u osób nadwrażliwych, a także powodować zgagę, biegunkę i po-
drażniać jamę ustną. Badania eksperymentalne, prowadzone na szczurach, którym 
podawano sproszkowany imbir w dawce 500, 1000 i 2000 mg/kg wykazały, że nie 
powoduje on zmian masy ciała i jej przyrostu, a także zmian morfologii krwi. Jedy-
na zmiana parametru biochemicznego dotyczyła u badanych zwierząt zmniejszenia 
aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi. Stwierdzono, że zawarty w im-
birze 6-gingerol może działać mutagennie, jednakże inne składniki w nim obecne 
o działaniu antymutagennym blokują tę właściwość. Przy stosowaniu imbiru może 
wystąpić senność, co należy mieć na uwadze w przypadku prowadzenia pojazdów 
i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przeciwwskazania do stosowania

Preparaty imbiru nie są zalecane kobietom w ciąży i karmiącym, ponieważ jego nad-
mierne ilości mogą prowadzić do skurczów macicy i poronień. Nie należy przekra-
czać dawek zwyczajowo spożywanych z żywnością. Należy również zachować ostroż-
ność przy stosowaniu imbiru u osób z chorobami układu pokarmowego, w tym przy 
raku żołądka lub dwunastnicy, kamicy żółciowej, jak również u osób o wrażliwej 
skórze.

Możliwe interakcje z lekami

Imbir może powodować obniżenie poziomu glukozy we krwi, wydłużać czas krwawie-
nia, działać hipotensyjnie, dlatego należy zachować ostrożność przy jed no czes nym 
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stosowaniu go z lekami hipoglikemizującymi, przeciwzakrzepowymi i hipotensyjny-
mi, gdyż może nasilać ich działanie. Imbir może też zwiększać ekspozycję na takro-
limus i zmniejszyć ekspozycję na cyklosporynę A, ale nie zostało to potwierdzone 
w badaniach u ludzi.

Pieprz czarny – Piper nigrum22

Opis

Jest wieloletnią rośliną, pnączem z liśćmi jasnozielonymi, sercowatymi. Małe kwia-
ty zebrane są w grona, owoce są również małe. Wywodzi się z południowych Indii, 
ale obecnie uprawiany jest w większości krajów tropikalnych. Czarny pieprz, stoso-
wany jako przyprawa w kuchni, to zebrane pestkowce w stanie niedojrzałym, pod-
czas suszenia stają się pomarszczone i zmieniają kolor na brązowo-czarny.

22 M. Pahlow, Zdrowe przyprawy: Porady, przepisy i informacje, tłum. A. Kolbe, Wro-
cław 2007, s. 102; B.E. van Wyk, op. cit., s. 244, 421; A.M. Heck, op. cit., s. 1221-1227; J.E. Rose, 
F.M.Behm, Inhalation of vapor from black pepper extract reduces smoking withdrawal symp-
toms, „Drug and Alcohol Depending” 1994, t. 34, z. 3, s. 225-259; T. Ebihara, S. Ebihara, M. Maru-
ya ma i wsp., A randomized trial of olfactory using black pepper oil in older people with swal-
lowing dysfunction, „Journal of American Geriatic Society” 2006, t. 54, z. 9, s. 1401-1406; 
M. Munakata, K. Kobayashi, J.A. Niisato-Nezu i wsp., Olfactory stimulation using black pepper oil 
facilitates oral feeding in pediatric patients receiving longterm enteral nutrition, „Tohoku Jour-
nal of Experimental Medicine” 2008, t. 214, z. 4, s. 327-332; G. Oboh, A.O. Ademosun, O.V. Odu-
banjo i wsp., Antioxidative properties and inhibition of key enzymes relevant to type2 diabetes 
and hypertension by essential oils from black pepper, „Advances of Pharmacology Sciences” 2013, 
t. 2013, s. 1-7; Medicines complete – Herbal Medicines – platforma edukacyjna, https://www.me-
dicinescomplete. com.medicinescomplete.han.bg.umed.wroc.pl/mc/ herbals/current/ [dostęp: 
25.12.2014]; U.T. Subehan, S. Kadota, Y. Tezuka, Mechanismbased inhibition of human liver mi-
crosomal cytochrome P4502D6 (CY2D6) by alkalides of Piper nigrum, „Planta Medica” 2006, 
t. 72, z. 6, s.527-532; M. Westerterp-Plantenga, K. Diepvens, A.M. Joosen i wsp., Metabolic effects 
of spices, teas, and caffeine, „Physiology and Behavior” 2006, t. 89, z. 1, s. 85-91. 

Ryc. 3. Pieprz czarny
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Substancje aktywne

Pieprz jest źródłem olejku eterycznego, którego składniki odpowiadają za jego ostry 
smak, a także amidów kwasowych – między innymi piperyny, która wywiera efekt 
depresyjny na ośrodkowy układ nerwowy, ma również działanie przeciwdrgawkowe.

Zastosowanie

Pieprz czarny wpływa na poprawę trawienia, stosowany jest w zapobieganiu wymio-
tom, a także przy braku apetytu. Pobudza wydzielanie śliny i soków żołądkowych, 
poprawia perystaltykę jelit, stymuluje wydzielanie żółci. Działa przeciwbakteryjnie. 
W badaniach klinicznych inhalacja olejkiem z pieprzu czarnego zmniejszała objawy 
odstawienia tytoniu, a także wpływała korzystnie na zdolność przełykania u osób 
starszych oraz u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Olejek z czarnego pieprzu może wspomagać terapię cukrzycy typu 2 i nadciśnie-
nia przez hamowanie aktywności konwertazy angiotensyny i α glukozydazy. Dzięki 
zawartości fenoli ma właściwości przeciwutleniające.

Dawkowanie

Zalecane są dawki 0,3-0,6 g, a maksymalnie 1,5 g na dobę. Przy zaburzeniach neu-
rologicznych stosowana jest inhalacja ze 100 mikrolitrów olejku (około dwóch kro-
pel) z czarnego pieprzu przez jedną minutę przed każdym posiłkiem.

Działania niepożądane

Pieprz czarny należy do kategorii GRAS. Jednak nadmierne jego spożycie może 
powodować niestrawność i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Inhalacja olej-
kiem z pieprzu czarnego może powodować podrażnienie dróg oddechowych, obrzęk 
i utrudnienie oddychania, a nawet ciężkie niedotlenienie i zgon. Istnieją podejrze-
nia, że spożycie nadmiernej ilości pieprzu czarnego może przyczyniać się do powsta-
nia nowotworów jamy nosowo-gardłowej i przełyku.

Przeciwwskazania do stosowania

Pieprz należy używać ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. 
Zaleca się zachować umiar w stosowaniu pieprzu u osób z chorobami nerek. Nie na-
leży stosować pieprzu czarnego u osób ze stwierdzoną alergią lub nadwrażliwością 
na niego lub inne surowce z rodziny pieprzowatych.

Pieprz czarny nie jest zalecany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, w ilo-
ściach większych niż znajdujące się w żywności, ze względu na brak dostępnych 
dowodów naukowych na jego działanie u kobiet ciężarnych i karmiących.

Czy przyprawy stosowane powszechnie jako dodatek do potraw są bezpieczne?
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Możliwe interakcje z lekami

Przez wzgląd na możliwe interakcje należy zachować ostrożność w stosowaniu pie-
przu u pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia lub biorących leki, które mogą 
zwiększać ryzyko krwawienia, a także u pacjentów z chorobami autoimmunologicz-
nymi lub stosujących leki modulujące działanie układu odpornościowego i u osób 
z zaburzeniami czynności tarczycy. Używać ostrożnie u chorych z zaburzeniami ci-
śnienia krwi lub stosujących farmakoterapię z tego powodu, ponieważ pieprz czar-
ny może obniżać ciśnienie krwi. Substancje aktywne w pieprzu mogą powodować 
obniżenie poziomu glukozy we krwi, stąd konieczność monitorowania jego spożycia 
u cukrzyków i osób przyjmujących leki mające działanie hipoglikemizujące.

Piperyna, będąca składnikiem pieprzu, może modyfikować działanie wielu le-
ków: zwiększać biodostępność fenytoiny, phentobarbitonu lub karbamazepiny 
– leków przeciwpadaczkowych, ponieważ powoduje zwiększenie ich wchłaniania. 
Piperyna może także zwiększać biodostępność leków stosowanych w leczeniu zaka-
żenia wirusem HIV i w AIDS – newirapiny i nukleozydowych inhibitorów odwrotnej 
transkryptazy. Do innych leków, których biodostępność może być zwiększona przez 
działanie piperyny, należy ryfampicyna.

Pietruszka zwyczajna – Petroselinum crispum23

Opis

Roślina dwuletnia, osiągająca wysokość do jednego metra, o grubym korzeniu i li-
ściach pierzastych. Posiada małe, zielonożółte kwiaty, suche owoce. Pietruszka wy-
wodzi się z części wschodniej strefy śródziemnomorskiej. Dziś jest uprawiana za-
równo w Europie, jak i w Ameryce, Australii, Azji, a nawet na Grenlandii, w związku 
z tym, że nie ma szczególnych wymagań w stosunku do klimatu i podłoża uprawy. 
Uznana jest przez Radę Europy za naturalne źródło żywności aromatyzującej.

Substancje aktywne

Farmakologiczne i toksykologiczne właściwości pietruszki związane są przede 
wszystkim z zawartym w niej olejkiem eterycznym. W jego skład wchodzą fenylo-

23 B.E. van Wyk, op. cit., s. 47, 235; Medicines complete – Herbal Medicines – platforma eduka-
cyjna, https://www.medicinescomplete. com.medicinescomplete.han.bg.umed.wroc.pl/mc/herbals/
current/ [dostęp: 25.12.2014]; A.M. Heck, op. cit., s. 1221-1227; S.I. Kreydiyyeh, J. Usta, Diuretic 
effect and mechanism of action of parsley, „Journal of Ethnopharmacology” 2002, t. 79, z. 3, s. 353-
357; M.H. Farzaei, Z. Abbasabadi, M.R. Ardekani i wsp., Parsley: a review of ethnopharmacology, 
phytochemistry and biological activities, „Journal of Traditional Chinese Medicine” 2013, t. 33, z. 6, 
s. 815-826; S. Zaynoun i wsp., The bergapten content of garden parsley and its significance in cau-
sing cutaneous photosensitization, „Clinical and Experimental Dermatology” 1985, t. 10, s. 328-331. 
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propanoidy: apiol i mirystycyna, a także flawonoidy i niewielka ilość furanokuma-
ryn. Ponadto pietruszka jest bogatym źródłem witaminy A i C (zawiera jej więcej niż 
cytrusy), a także wapnia, żelaza i fosforu.

Zastosowanie

Najbardziej znaną właściwością pietruszki jest jej działanie moczopędne, które 
wynika z drażniącego działania na nerki mirystycyny i apiolu. Z tego względu od 
wieków jest stosowana w leczeniu schorzeń dróg moczowych, zwłaszcza kamieni 
nerkowych i przy trudnościach w oddawaniu moczu, ale też w zapaleniu pęcherza 
moczowego – przez działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Jej liście sto-
sowane są również w leczeniu wzdęć i niestrawności, kolki jelitowej, a miejscowo 
zmniejszają świąd skóry. Poza tym pietruszka ma bardzo szeroki zakres działania 
farmakologicznego – wykazuje właściwości przeciwutleniające, przeciwbólowe, roz-
kurczowe, przeczyszczające, immunosupresyjne, przeciwpłytkowe, hipotensyjne, 
protekcyjne na wątrobę i mózg, a także zapobiegające cukrzycy. Owoce pietruszki 
stosowane były niegdyś do leczenia zaburzeń menstruacyjnych.

Dawkowanie

Liście w ilości 2-4 g/dobę w postaci naparu, nasiona: 1-2 g/dobę, suszony korzeń: 
2-4 g/dobę w postaci naparu, płynny ekstrakt olejku: 2-4 ml trzy razy/dzień.

Działania niepożądane

Pietruszka należy do roślin Ogólnie Uznanych za Bezpieczne. Niestety nie ma do-
statecznej liczby badań klinicznych, które mogłyby ocenić jej działanie na organizm 

Ryc. 4. Pietruszka zwyczajna
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człowieka. Główne niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania pietruszki związa-
ne są z obecnością w niej mirystycyny i apiolu.

Mirystycyna jest zanana ze swoich halucynogennych właściwości. Istnieją przy-
puszczenia, że może być w organizmie przekształcana w amfetaminę, do której jest 
strukturalnie podobna. Zostało udokumentowane, iż mirystycyna może powodować 
zawroty głowy, głuchotę, spadek ciśnienia, zwolnienie tętna i paraliż, a także uszko-
dzenie wątroby i nerek.

Odnotowano, że spożywanie około 10 g apiolu dziennie powoduje ostrą niedo-
krwistość hemolityczną, małopłytkowość, zespół nerczycowy – przez nadmierne po-
drażnienie kłębuszków nerkowych, a także zaburzenia czynności wątroby. Jednak 
spożycie tak dużej dawki apiolu wymaga spożycia więcej niż 200 g pietruszki na 
dzień. Ilość apiolu przyjmowana ze zwyczajowym spożyciem pietruszki z dietą nie 
powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla organizmu człowieka.

Zawarte w pietruszce furanokumaryny mają właściwości fototoksyczne. Foto-
dermatozy wynikające z doustnego spożywania pietruszki uważa się za mało praw-
dopodobne, natomiast przy kontakcie skóry z pietruszką są możliwe.

Przeciwwskazania do stosowania

Ze względu na to, że apiol może powodować nadmierne skurcze macicy i powodo-
wać poronienia, nie zaleca się stosowania pietruszki kobietom w ciąży.

Tymianek pospolity – Thymus vulgaris24

Opis

Tymianek to roślina o drobnych, rozgałęzionych łodygach drewniejących u dołu. 
Posiada małe listki – równe, wąskie, owłosione, a kwiaty w kolorze różowo-fiole-
towym, zebrane w główkowate kwiatostany na szczytach pędów. Osiąga wysokość 
około 40 cm. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego, dziś uprawiana jest w kra-
jach Europy (również w Polsce) i Afryki. Surowiec stanowi ziele tymianku, zarówno 
świeże jak i suszone.

24 H. Collin, op. cit., s. 126-138; M.E. Senderski, op. cit., s. 247-249; Medicines complete – Her-
bal Medicines – platforma edukacyjna, https://www.medicinescomplete. com.medicinescomplete.
han.bg. umed.wroc.pl/mc/herbals/current/ [dostęp: 25.12.2014]; R. Tisserand, T. Balacs, Essential 
Oil Safety, Edinburgh 1995, s. 450-454; J.A. Duke, Handbook of medicinal Herbs, Boca Raton 
1985, s. 730-732; World Health Organization, WHO monographs on selected medicinal plants, 
t. 2, Geneva 1999, s. 259-266; European Medicines Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal 
Products (HMPC), Community herbal monograph on Thymus vulgaris L. and Thymus zugis L., 
hern, 2013; EMA/HMPC/342332/2013, www.ema.europa.eu [dostęp: 14.05.2015]. 
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Substancje aktywne

Najważniejsze właściwości tymianku związane są z obecnością w jego olejku ete-
rycznym fenoli – tymolu i karwakolu. Odpowiadają one za charakterystyczny aro-
mat rośliny. Poza tym w skład tymianku wchodzą flawonoidy, fenolokwasy, garb-
niki, triterpeny, saponiny, witamina C i witaminy z grupy B, a wśród składników 
mineralnych znaczne ilości glinu i litu.

Zastosowanie

Tymianek działa przede wszystkim na układ oddechowy i układ pokarmowy. Wy-
kazuje właściwości wykrztuśne, bakteriobójcze, przeciwpasożytnicze. Używany jest 
w astmie u dzieci powyżej 12 r.ż., zapaleniu krtani, migdałków (jako płyn do płuka-
nia gardła), zapaleniu oskrzeli i nieżycie górnych dróg oddechowych. W przewodzie 
pokarmowym wykazuje właściwości wiatropędne, rozkurczowe i ściągające. Trady-
cyjnie jest stosowany w niestrawności, przewlekłym nieżycie żołądka, zbyt powolnej 
przemianie materii, a także przy biegunkach. Obecne w tymianku gorycze ułatwiają 
trawienie przez pobudzenie wydzielania soku żołądkowego, dlatego poleca się doda-
wać go do potraw ciężkostrawnych. Dzięki zawartości kwasów fenolowych, posiada 
właściwości przeciwutleniające.

Dawkowanie

Suszone zioła zalecane są w ilości 1-4 g dziennie w formie naparu. Płynny wyciąg 
z tymianku – 0,6-4,0 ml dziennie, natomiast nalewka (1:5 w 45% alkoholu) 2-6 ml 
trzy razy dziennie.

Ryc. 5. Tymianek pospolity
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Działania niepożądane

Mimo że nie ma dostatecznej ilości przeprowadzonych badań klinicznych nad dzia-
łaniem tymianku na organizm człowieka, jego kwiaty i liście wydają się być bez-
pieczne w stosowaniu kulinarnym i w ograniczonym użytku leczniczym. Należy 
natomiast zachować ostrożność przy stosowaniu oleju tymianku, nie powinien być 
stosowany wewnętrznie i zewnętrznie bez rozcieńczenia w odpowiednim oleju no-
śnym, ze względu na potencjalne działanie toksyczne.

Objawy reakcji alergicznych dla tymianku obejmują nudności, wymioty, katar, 
świąd, obrzęk, trudności w połykaniu, oddychaniu, zaburzenia głosu, niskie ciśnie-
nie krwi, kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie płuc. Ponadto w badaniach klinicz-
nych zostało również potwierdzone, że tymol jako składnik niektórych preparatów 
do higieny jamy ustnej powodował zapalenie warg i języka, a obecny w preparatach 
do kąpieli odpowiadał za przekrwienie i ciężkie zapalenie skóry.

Skutki uboczne tymianku przyjmowanego doustnie mogą obejmować ból głowy, 
zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi, spowolnienie rytmu serca, pieczenie w prze-
łyku, nudności, wymioty, biegunkę, podrażnienie układu pokarmowego, osłabie-
nie mięśni, a także pogorszenie stanu zapalnego związanego z zakażeniem dróg 
moczowych.

Przeciwwskazania do stosowania

Nie należy stosować tymianku i jego preparatów u osób uczulonych na niego lub 
jeden z jego składników. Należy zachować ostrożność przy alergiach na pyłek brzo-
zy, seler, oregano i rozmaryn, gdyż tymianek może dawać z nimi reakcje krzyżowe. 
Ze względu na to, że może podrażniać przewód pokarmowy, zaleca się używać go 
ostrożnie u osób z chorobą wrzodową. U kobiet w ciąży i karmiących nie należy 
stosować leczniczych dawek tymianku, ze względu na brak dostępnych dowodów 
naukowych w odniesieniu do jego bezpieczeństwa. Może wpływać na cykl menstru-
acyjny, a także powodować poronienia.

Możliwe interakcje z lekami

Nie wykryto interakcji tymianku z lekami, jednak należy brać pod uwagę jego dzia-
łanie przy stosowaniu leków wykazujących podobne lub przeciwstawne efekty. Ty-
mianek może obniżać poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze, a także zwiększać 
ryzyko krwawienia, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących 
leki hipoglikemizujące, hipotensyjne, zwiększające ryzyko krwawienia.
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Rozmaryn pospolity – Rosmarinus officinalis25

Opis

Jest wiecznie zieloną rośliną o pędach gęsto ulistnionych, osiągającą do 2 m wyso-
kości przy uprawie ogrodowej w ciepłym klimacie, a w uprawie doniczkowej około 
30-50 cm. Posiada wąskie, bezogonkowe listki o ciemnozielonej barwie, kwiaty nie-
bieskie lub jasnofioletowe, zebrane w groniaste kwiatostany. Wywodzi się z rejonu 
śródziemnomorskiego, gdzie od wieków stosowany był do aromatyzowania i kon-
serwowania żywności. Dziś uprawiany jest na wszystkich kontynentach jako roślina 
doniczkowa lub ogrodowa. Surowcem są liście rozmarynu.

Skład

W skład olejku eterycznego rozmarynu wchodzą borneol, cyneol, pinen, limonen 
i kamfora. Ponadto roślina bogata jest we flawonoidy, kwasy fenolowe, gorycze, 
garbniki, saponiny i fitosterole oraz terpenoidy.

25 M.E. Senderski, op. cit., s. 221-222; H. Collin, op. cit., s. 126-138; Medicines complete – 
Herbal Medicines – platforma edukacyjna, https://www.medicinescomplete. com.medicinescom-
plete.han.bg.umed. wroc.pl/mc/herbals/current/ [dostęp: 25.12.2014]; L.C. Tapsel, op. cit., s. 1-24; 
A. Pengelly, J. Snow, S.Y. Mills i wsp., Shortterm study on the effects of rosemary on cognitive 
function in an elderly population, „Journal of Medicinal Food” 2012, t. 15, z. 1, s. 10-17; Z. Tu, 
T. Moss-Pierce; P. Ford i wsp., Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract regulates glucose and 
lipid metabolism by activating AMPK and PPAR pathways in HepG2cells, „Journal of Agriculture 
Food Chemistry” 2013, t. 61, z. 11, s. 2803-2810; J. Mitchell, A. Rook, Botanical Dermatology – 
Plants and plant products injurious to the skin, Vancouver 1979, s. 350-351. 

Ryc. 6. Rozmaryn pospolity
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Zastosowanie

Napary z rozmarynu wpływają na czynność układu pokarmowego. Składniki olejku 
eterycznego, flawonoidy i kwas rozmarynowy, powodują skurcz pęcherzyka żółcio-
wego, działają żółciopędnie, żółciotwórczo i wiatropędnie, a także pobudzają wy-
dzielanie soku żołądkowego. Rozmaryn ma ponadto działanie spazmolityczne, stąd 
znajduje zastosowanie w łagodzeniu skurczów przewodu pokarmowego. Polecany 
też na niestrawność, wzdęcia i zaparcia.

Rozmaryn może być pomocny w leczeniu zaburzeń metabolicznych towarzy-
szących otyłości. Stwierdzono, że może zwiększać glikolizę wątrobową i utlenianie 
kwasów tłuszczowych. Może też spowalniać tempo utraty zdolności poznawczych 
u osób starszych. Tradycyjnie rozmaryn stosowany był w leczeniu kolki nerkowej 
i przy bolesnych menstruacjach. Znany jest także ze swoich właściwości łagodzenia 
zaburzeń oddychania, działania moczopędnego i stymulacji wzrostu włosów, bo-
wiem może poprawiać krążenie w skórze głowy. Obecnie ekstrakty rozmarynu są 
często wykorzystywane w aromaterapii, w leczeniu chorób z towarzyszącym lękiem 
oraz w celu zwiększenia procesów czuwania. Badane jest jego działanie przeciwbó-
lowe w chorobach o podłożu reumatycznym. Dzięki zawartości kwasów fenolowych 
posiada właściwości antyoksydacyjne.

Dawkowanie

Stosuje się 4-6 g rozmarynu dziennie. Suszone ziele 2-4 g w postaci naparu trzy 
razy dziennie, płynny ekstrakt 2-4 ml również trzy razy dziennie. W aromaterapii 
jest wykorzystywany olejek w postaci inhalacji. Zewnętrznie 50 g ziela może być 
stosowane do kąpieli

Działania niepożądane

Jego olejek nie powinien wywoływać podrażnień przy stosowaniu na skórę. Brakuje 
jednak dobrze przeprowadzonych badań klinicznych w zakresie działania rozma-
rynu na organizm człowieka. Olejek rozmarynowy nie powinien być przyjmowany 
doustnie, ponieważ może mieć działanie toksyczne. Zawiera on w 20-50% kamforę, 
która podana doustnie powoduje drgawki padaczkowe.

Przeciwwskazania do stosowania

Osoby ze stwierdzoną alergią lub nadwrażliwością powinny unikać stosowania 
rozmarynu, gdyż może powodować kontaktowe zapalenie skóry, rumień, a także 
wywoływać objawy astmatyczne. Kobiety planujące ciążę, ciężarne i karmiące nie 
powinny stosować preparatów rozmarynu, gdyż istnieją dowody na zmianę pod 
wpływem rozmarynu aktywności hormonalnej organizmu, wykazano również tok-
syczny wpływ na embriony i możliwość poronienia.

Magdalena Hurkacz, Aleksandra Pichur



269

Możliwe interakcje z lekami

Składniki rozmarynu obniżają poziom glukozy we krwi i mogą zwiększać ryzyko 
krwawienia, co należy wziąć pod uwagę w przypadku przyjmowania leków hipo-
glikemizujących i przeciwzakrzepowych. Rozmaryn może wpływać na hamowanie 
enzymu biorącego udział w regulacji ciśnienia krwi, a więc modyfikować działanie 
leków hipotensyjnych. Może powodować interakcję z preparatami litu, ciprofloksa-
cyną, cyklosporyną A i salicylanami.

Cynamonowiec cejloński – Cinnamomum verum26

Opis

Jest drzewem bądź krzewem z lśniącymi liśćmi o małych kwiatach i ciemnych 
owocach. Wywodzi się ze Sri Lanki i Indii. Obecnie roślina jest uprawiana również 
w Afryce, Południowej Ameryce, Indonezji i na Wyspach Seszeli. Surowcem jest 
wysuszona kora cynamonowca, pozbawiona części kory pierwotnej i korka.

Substancje aktywne

Olejek eteryczny z kory rośliny zawiera aldehyd cynamonowy (ponad połowa całe-
go składu) oraz inne związki, między innymi aldehyd metoksycynamonowy, kwas 
trans-cynamonowy, eugenol, monoterpenoidy, fenole, garbniki i taniny.

26 B.E. van Wyk, op. cit., s. 103, 105; M.E. Senderski, op. cit., s. 124-125; H. Collin, op. cit., 
s. 126-138; Medicines complete – Herbal Medicines – platforma edukacyjna: https://www.me-
dicinescomplete. com.medicinescomplete.han.bg.umed.wroc.pl/mc/herbals/current/ [dostęp: 
25.12.2014]; P. Ranasinghe, S. Pigera, G.A. Premakumara i wsp., Medicinal properties of „true” 
cinnamon (Cinnamomum zeylanicum): a systematic reviev, „BMC Complementary and Alter-
native Medicine” 2013, t. 13, s. 275; T. Bandara, I. Uluwaduge, E.R. Jansz i wsp., Bioactivity of 
cinnamon with special emphasis on diabetes mellitus: a review, „International Journal of Food 
Science and Nutrition” 2012, t. 63, z. 3, s. 380-386; R.W. Allen, E. Schwartzman, W.L. Baker i wsp., 
Cinnamon use in type 2 diabetes: an updated systematic review and metaanalysis, „Annals of 
Family Medicine” 2013, t. 11, z. 5, s. 452-459; A. Magistrelli, J.C. Chezem, Effect of ground cinna-
mon on postprandial blood glucose concentration in normalweight and obese adults, „Journal 
of Academic Nutrition Dietary” 2012, t. 112, z. 11, s. 1806-1809; M. Vafa, F. Mohamadi, F. Shidfar 
i wsp., Effects of cinnamon consumption on glycemic status, lipid profile and body composition in 
type 2 diabetic patients, „International Journal of Preventive Medicine” 2012, t. 3, z. 8, s. 531-536; 
R. Akilen, Z. Pimlott, A. Tsiami i wsp., Effect of shortterm administration of cinnamon on blood 
pressure in patients with prediabetes and type 2 diabetes, „Nutrition” 2013, t. 29, z. 10, s. 1192-
1196; G. Calapai, M. Miroddi, C. Manucci i wsp., Oral adverse reactions due to cinnamonflavored 
chewing gums consumption, „Oral Diseases” 2014, t. 20, z. 7, s. 638-643; E.A. Georgakopoulou, 
Cinnamon contact stomatitis, „Journal of Dermatology Case Report” 2010, t. 4, z. 2, s. 28-29. 

Czy przyprawy stosowane powszechnie jako dodatek do potraw są bezpieczne?
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Zastosowanie

Kora cynamonowca wykazuje działanie wiatropędne, przeciwgrzybicze, przeciw-
bakteryjne i przeciwskurczowe. W związku z tymi właściwościami stosowana jest 
w objawach dyspepsji – wzdęciach, skurczach żołądka lub jelit, w braku apetytu, 
nudnościach, wymiotach. Pobudza wydzielanie śliny i hamuje nadmierne wydzie-
lanie soku żołądkowego. Zawarte w niej taniny posiadają właściwości ściągające. 
Ponadto cynamon pomaga w stanach zapalnych, przeziębieniu i zaburzeniach men-
struacyjnych.

Wiele badań sugeruje, że działanie cynamonu może być korzystne w leczeniu 
cukrzycy typu 2, gdyż znacznie obniża stężenie cukru we krwi, poprawia metabolizm 
insuliny, a także korzystnie wpływa na profil lipidowy. Niektóre badania wykazu-
ją także wpływ cynamonu na ciśnienie tętnicze – jego preparaty mogą je znacząco 
obniżać (skurczowe około 5 mmHg, rozkurczowe około 2,5 mmHg). Jednak takie 
działanie cynamonu nie jest potwierdzone w dostatecznej ilości badań klinicznych.

Dawkowanie

Używana jest sproszkowana wysuszona kora w ilości do 1-2 g. Może być również 
stosowany płynny ekstrakt (1:1 w 70% alkoholu etylowym) – 0,5-1 ml trzy razy 
dziennie lub nalewka z cynamonu 2-4ml/dzień. Dopuszczalne dzienne spożycie cy-
namonu zostało oszacowane na 700 mikrogramów/kg masy ciała.

Ryc. 7. Cynamonowiec 
cejloński

Magdalena Hurkacz, Aleksandra Pichur
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Działania niepożądane

Brak jest dostatecznej liczby badań klinicznych, oceniających działanie cynamonu 
na organizm człowieka. Olejek cynamonowy zawiera aldehyd cynamonowy, który 
ma działanie drażniące i uczulające na skórę.

Produkty zawierające cynamon, takie jak pasta do zębów, guma do żucia, pły-
ny do płukania jamy ustnej i cukierki, mogą powodować działania niepożądane, 
najczęściej kontaktowe zapalenie jamy ustnej. Jednak objawy kontaktowych reak-
cji alergicznych, mających wpływ na błonę śluzową jamy ustnej, mogą naśladować 
objawy innych typowych chorób jamy ustnej, co powoduje utrudnienie diagnozy.

Przeciwwskazania do stosowania

Istnieje ryzyko poronienia przy stosowaniu większych dawek niż zwyczajowo spo-
żywane z żywnością, dlatego nie należy stosować cynamonu w większych ilościach 
przez kobiety w ciąży. Nie jest zalecany także dla osób z wrzodami żołądka i dwu-
nastnicy, z gorączką nieznanego pochodzenia, jak również u osób ze stwierdzoną 
alergią na cynamon lub jego składniki, pyłki bylicy pospolitej, brzozy i selera.

Możliwe interakcje z lekami

Ze względu na możliwość obniżania poziomu glukozy we krwi, należy cynamon 
stosować z ostrożnością u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe. Może rów-
nież zwiększać ryzyko krwawienia, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów 
stosujących leki zmniejszające krzepliwość krwi. Cynamon może obniżać poziom 
cholesterolu we krwi i ciśnienie tętnicze, dlatego konieczne jest monitorowanie jego 
spożycia u osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu i hipotensyjne.

Czy przyprawy stosowane powszechnie jako dodatek do potraw są bezpieczne?
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Tabela 4. Podsumowanie działania, działań niepożądanych i możliwych interakcji z lekami

Najważniejsze działanie 
na organizm

Działania  
niepożądane

Możliwe interakcje  
z lekami

C
zo

sn
ek

 p
os

po
lit

y

antyseptyczne, bakteriobójcze, 
przeciwpasożytnicze, prze-
ciwwirusowe; wykrztuśne, 
napotne; żółciotwórcze, żół-
ciopędne; hipotensyjne, hipo-
glikemizujące, hipocholestero-
lemiczne, obniżające stężenie 
trójglicerydów we krwi, fibry-
nolityczne, przeciwmiażdżyco-
we; przeciwutleniające

reakcje alergiczne u osób nad-
wrażliwych obejmujące aler-
giczne kontaktowe zapalenie 
skóry, uogólniona pokrzywka, 
pęcherzyca, suchość warg, trud-
ności w oddychaniu, zapalenie 
żołądka i jelit, reakcje anafilak-
tyczne i nadwrażliwość na świa-
tło; zmienianie zapachu odde-
chu, ciała, płynu owodniowego 
i mleka kobiety karmiącej, pie-
czenie w jamie ustnej i przewo-
dzie pokarmowym, nudności, 
biegunka, wymioty, zwiększanie 
krwawienia

nasilanie działania leków 
o działaniu przeciwzakrzepo-
wym*, hipoglikemizującym**; 
przyspieszanie wydalania rito-
naviru i saquinaviru; opisano 
także przypadek nasilenia dzia-
łania lizynoprylu – inhibitora 
konwertazy angiotensyny

Im
bi

r 
le

ka
rs

ki

pobudzające wydzielanie so-
ków trawiennych i perystal-
tyki jelit; przeciwwymiotne, 
wiatropędne, wspomagające 
pracę wątroby; napotne, hipo-
tensyjne, hipoglikemizujące, 
hipocholesterolemiczne, prze-
ciwmiażdżycowe; przeciw-
bakteryjne, przeciwgrzybicze, 
przeciwzapalne; zmniejszanie 
zawrotów głowy

zapalenie skóry u osób nad-
wrażliwych; pieczenie w prze-
łyku, biegunka, podrażnienie 
jamy ustnej; senność; skurcze 
macicy, możliwość powodowa-
nia poronień

nasilanie działania leków 
o działaniu przeciwzakrzepo-
wym*, hipoglikemizującym**, 
hipotensyjnym***; zwiększe-
nie ekspozycji na takrolimus 
i zmniejszenie na cyklospory-
nę A

Pi
ep

rz
 c

za
rn

y

pobudzające apetyt, wydziela-
nie śliny i soków żołądkowych, 
perystaltykę jelit, żółciopędne; 
przeciwbakteryjne, przeciwu-
tleniające; inhalacja olejkiem 
może łagodzić objawy odsta-
wienia tytoniu, poprawiać 
zdolność przełykania u pacjen-
tów po udarze mózgu, a także 
u dzieci z zaburzeniami neu-
rologicznymi; olejek z pieprzu 
czarnego może wspomagać 
terapię cukrzycy typu 2

niestrawność i inne dolegliwo-
ści żołądkowo-jelitowe; przy 
stosowaniu olejku podrażnie-
nie dróg oddechowych, obrzęk 
i utrudnienie oddychania, 
a nawet ciężkie niedotlenienie 
i śmierć; istnieją podejrzenia 
że jego nadmierne spożywanie 
może przyczyniać się do nowo-
tworów jamy nosowo-gardło-
wej i przełyku

nasilanie działania leków 
o działaniu przeciwzakrzepo-
wym*, hipoglikemizującym**, 
hipotensyjnym***; wchodzi 
w interakcję z lekami mo-
dulującymi działanie układu 
odpornościowego; zwiększa 
wchłanianie leków przeciw-
padaczkowych (zwiększenie 
biodostępności fenytoiny, pen-
tobarbitonu lub karbamazepi-
ny); piperyna może zwiększać 
biodostępność leków – newira-
piny i nukleozydowych inhibi-
torów odwrotnej transkryptazy 
(stosowanych w leczeniu zaka-
żenia HIV-1 i AIDS) a także ry-
fampicyny – antybiotyku

Magdalena Hurkacz, Aleksandra Pichur
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Najważniejsze działanie 
na organizm

Działania  
niepożądane

Możliwe interakcje  
z lekami

Pi
et

ru
sz

ka
 z

w
yc

za
jn

a

moczopędne; przeciwbakteryj-
ne, przeciwgrzybicze, przeciw-
utleniające; liście miejscowo 
zmniejszają świąd skóry; wspo-
magające przy wzdęciach, nie-
strawności, kolkach jelitowych; 
przeciwbólowe, rozkurczowe, 
przeczyszczające, immunosu-
presyjne, przeciwpłytkowe, hi-
potensyjne

mirystycyna może powodo-
wać zawroty głowy, głuchotę, 
niedociśnienie, spadek tętna, 
paraliż, chorobę stłuszcze-
niową wątroby i nerek; apiol 
w dużych dawkach (200g pie-
truszki) – zespół nerczycowy, 
anemia hemolityczna, mało-
płytkowość; nadmierne skur-
cze macicy, poronienia; obecne 
w niej furanokumaryny mają 
właściwości fototoksyczne

nie wykazano żadnych kon-
kretnych interakcji, należy jed-
nak mieć na uwadze, że przez 
jej działanie moczopędne może 
przyspieszać wydalanie leków

Ty
m

ia
ne

k 
po

sp
ol

it
y

wykrztuśne, bakteriobójcze, 
przeciwpasożytnicze, odka-
żające; przeciwutleniające; 
ściągające, wiatropędne, roz-
kurczowe, pobudzające wy-
dzielania soku żołądkowego; 
wspomagające w niestrawno-
ści, powolnej przemianie ma-
terii, biegunkach

reakcje alergiczne u osób nad-
wrażliwych, zapalenie warg 
i języka; ból i zawroty głowy, 
niskie ciśnienie, zwolnienie 
akcji serca; zgaga, nudności, 
wymioty, biegunka; osłabie-
nie mięśni, pogorszenie stanu 
zapalnego dróg moczowych; 
senność; wysokie dawki mogą 
powodować przyspieszenie od-
dechu; może wpływać na cykl 
menstruacyjny, powodować 
poronienia; doustne stosowa-
nie olejku tymiankowego może 
powodować drgawki, śpiączkę, 
zatrzymanie akcji serca lub za-
trzymanie oddechu 

nasilanie działania leków 
o działaniu przeciwzakrzepo-
wym*, hipoglikemizującym**, 
hipotensyjnym***

R
oz

m
ar

yn
 p

os
po

lit
y

żółciopędne, żółciotwórcze, 
wiatropędne, pobudzające wy-
dzielanie soku żołądkowego, 
spazmolityczne, moczopędne; 
wspomagające w niestrawno-
ści, wzdęciach, zaparciach, kol-
ce nerkowej i przy bolesnych 
menstruacjach; zwiększanie 
glikolizy wątrobowej i utle-
niania kwasów tłuszczowych; 
antyoksydacyjne; łagodzące 
zaburzenia oddychania; od-
grywa rolę w redukcji spadku 
zdolności poznawczych u osób 
starszych; może usprawniać 
krążenie w skórze głowy

reakcje alergiczne u osób nad-
wrażliwych; olejek rozmary-
nowy przyjmowany doustnie 
może mieć działanie toksyczne 
i może powodować drgawki 
padaczkowe; zwiększenie me-
tabolizmu hormonów takich 
jak estrogen, toksyczny wpływ 
na embriony i możliwość po-
wodowania poronienia

nasilanie działania leków 
o działaniu przeciwzakrzepo-
wym*, hipoglikemizującym**, 
hipotensyjnym***;  może 
wchodzić w interakcję z pre-
paratami litu, ciprofloksacyną, 
cyklosporyną A i salicylanami

Czy przyprawy stosowane powszechnie jako dodatek do potraw są bezpieczne?
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Najważniejsze działanie 
na organizm

Działania  
niepożądane

Możliwe interakcje  
z lekami

C
yn

am
on

ow
ie

c 
ce

jlo
ńs

ki

przeciwgrzybicze, przeciwbak-
teryjne; wiatropędne, spazmo-
lityczne, ściągające, wspoma-
gające przy wzdęciach, braku 
apetytu, nudnościach, wymio-
tach; pobudzające wydzielanie 
śliny, łagodzące nadkwasotę 
soku żołądkowego; przeciwza-
palne, hipoglikemizujące, po-
prawiające metabolizm insuli-
ny, korzystny wpływ na profil 
lipidowy; wspomagający z za-
burzeniach menstruacyjnych 

reakcje alergiczne u osób nad-
wrażliwych: – występowanie 
guzków na skórze, pieczenie, 
przebarwienie, podrażnienie, 
swędzenie, ból, wysypkę, ast-
mę, kaszel; olejek cynamonowy 
zawiera aldehyd cynamonowy, 
który ma działanie drażniące 
i uczulające na skórę; obecny 
w takich produktach jak pasta 
do zębów, gumy do żucia, pły-
ny do płukania ust może powo-
dować kontaktowe zapalenie 
skóry

nasilanie działania leków 
o działaniu przeciwzakrzepo-
wym*, hipoglikemizującym**, 
hipotensyjnym***, leków ob-
niżających stężenie cholestero-
lu we krwi

* leki o działaniu przeciwzakrzepowym: warfaryna, acenokumarol, kwas acetylosalicylowy, dipiry-
damol, enoksyparyna, preparaty zawierające papainę, serenoa repens, chlorowodorek tyklopidyny 
i inne
** leki o działaniu hipoglikemizującym: insulina i jej analogi, metformina, leki inkretynowe, inhibi-
tory glukozydazy, pochodne sulfonylomocznika, glinidy i inne
*** leki o działaniu hipotensyjnym: inhibitory konwertazy angiotensyny, diuretyki, beta-adrenoli-
tyki, alfa-blokery, antagoniści wapnia i inne
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Podsumowanie

Przyprawy są dla człowieka źródłem wielu cennych związków wykazujących specy-
ficzne działanie na organizm. Usprawniają czynność układu pokarmowego, wspo-
magają odporność, działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwpaso-
żytniczo, napotnie i wykrztuśnie, mogą korzystnie modyfikować we krwi poziom 
glukozy, trombocytów, cholesterolu, jak również stanowić uzupełnienie terapii 
nadciśnienia.

Dodawanie przypraw do posiłków jest powszechnie uważane za bezpieczne, a re-
gulacje prawne przyczyniają się do poprawy tego bezpieczeństwa. Wymagania, jakie 
muszą spełnić te produkty przed wprowadzeniem do sprzedaży, powinny gwaran-
tować konsumentowi ich właściwą jakość. Jednak istotną rolę w bezpieczeństwie 
odgrywa także wiedza na temat potencjalnych niebezpieczeństw związanych z ich 
niekorzystnym działaniem na organizm oraz interakcjami z równocześnie przyj-
mowanymi lekami i używkami. Produkty konsumowane w zbyt dużych dawkach, 
zwłaszcza połączone z jednoczesnym przyjmowaniem leków, mogą negatywnie 
wpłynąć na organizm człowieka. Do najczęściej występujących działań niepożą-
danych należą reakcje alergiczne, obejmujące zarówno objawy skórne (świąd, po-
krzywka, wysypka), jak i zaburzenia czynności układu oddechowego (kaszel, trud-
ności w oddychaniu, objawy astmatyczne) i pokarmowego (bóle brzucha, biegunka, 
wymioty), a także reakcje anafilaktyczne. Inne działania niepożądane nie występują 
często i są związane głównie ze spożyciem zbyt dużej dawki produktu. Wszystkie 
omówione surowce nie są dostatecznie przebadane pod względem bezpieczeństwa 
ich stosowania u kobiet w ciąży i karmiących, dlatego w tych grupach należy zacho-
wać szczególną ostrożność.

Przyprawy mogą powodować interakcje z lekami, ze względu na ich złożony 
skład (m.in. wiele surowców roślinnych i przypraw zawiera: flawonoidy, kwasy fe-
nolowe, fitoestrogeny, alkaloidy, garbniki) i metabolizm. Wśród najczęściej obser-
wowanych interakcji wyróżnić można: nasilenie działania leków hipotensyjnych, 
hipoglikemizujących i przeciwzakrzepowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia ta-
kich interakcji przy stosowaniu zalecanych dawek nie jest duże, jednak należy mo-
nitorować spożycie tych preparatów przy jednoczesnym stosowaniu terapii lekami 
o podobnych właściwościach. Wzbogacenie codziennej diety w przyprawy wiąże się 
z wieloma korzyściami dla organizmu, jednak ważne jest, aby stosowane były w od-
powiednich ilościach i z rozwagą.

Czy przyprawy stosowane powszechnie jako dodatek do potraw są bezpieczne?
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Are spices commonly used as a food additive safe?

The daily diet of modern man in developed countries differs fundamentally from 
dishes consumed by our ancestors, mainly due to the greater availability of products 
found even in distant parts of the world, the penetration of cultures and the desire 
to use new food ingredients. These include spices. The response to this demand is 
the dynamically developing market. However, it should be remembered, that spices 
consist mainly of herbal raw materials, rich in various chemical substances, which 
can potentially cause dangerous to the body complications or interactions with con-
comitantly used drugs. Knowledge about this subject is insufficient. In addition, 
there is a general belief in the public opinion that herbs and spices are safe to use. 
To ensure the quality and herbal products from the form of spices and medicines, 
international and national regulations have been developed to limit the distribution 
of poor quality raw materials. The most commonly observed adverse effects of con-
suming herbal raw materials in the form of spices and drugs are allergic reactions, 
including both skin and systemic reactions, gastrointestinal and respiratory tract, 
while interactions include the potentiation of anticoagulant, hypoglycaemic and 
hypotensive drugs. Using these preparations at the recommended doses and with 
caution, especially with simultaneous pharmacotherapy, significantly increases the 
safety of their use. To increase the safety of consuming spices, consumers should 
pay attention to their origin and the possibility of potential interactions with other 
food ingredients.

Keywords: spices, safety, accompaniment



Wartość odżywcza pokarmów jest ściśle związana z antyżywieniowymi substancja-
mi wchodzącymi w ich skład. Wiedza o antyżywieniowych substancjach stanowi 
kluczowe zagadnienie bezpieczeństwa żywności decydujące o zdrowiu całego spo-
łeczeństwa. Bezpieczeństwo żywności ma swoje historyczne oblicze, ale i dzisiaj 
jest niezwykle aktualne wobec nowych zagrożeń związanych ze zmianami w pro-
dukcji, dystrybucji i konsumpcji produktów spożywczych. Substancje antyżywie-
niowe (anty odżywcze) definiuje się jako substancje występujące w żywności, które 
ograniczają bądź uniemożliwiają wykorzystanie składników odżywczych lub wywie-
rają szkodliwy wpływ na organizm ludzki1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
uważa to zagadnienie za priorytetowe, decydujące o stanie zdrowia publicznego. 
Dowodem podkreślającym wagę tego zagadnienia jest zorganizowanie w 2015 r. 
obchodów Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Z pola na stół – uczyń jedzenie 
bezpiecznym”. Parlament Europejski i Rada (WE) rozporządzeniem nr 188/2002 
z dnia 28 stycznia 2002 r. powołały Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) ustanawiając procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Międzynaro-
dowy system kontroli żywności wskazuje, jak ważny jest skład żywności dla rozwoju 
zdrowego społeczeństwa.

Substancje antyodżywcze można ogólnie podzielić na:
– substancje antyodżywcze obecne w roślinach, zwierzętach, grzybach i mikro-

organizmach,
– substancje związane z zanieczyszczeniem środowiska np. metale ciężkie, ar-

sen, dioksyny, PCP i in.,
– substancje dodawane do żywności w procesach technologicznych przemysłu 

spożywczego,
– substancje stosowane w uprawie roślin i hodowli zwierząt.

1 E. Kolarzyk, Współczesne i interdyscyplinarne podejście do żywności, [w:] E. Kolarzyk 
(red.), Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka, Kraków 2016, s. 9-15.

Barbara Ślesak, Monika Smiatacz, Edward Ślesak

Antyżywieniowe składniki produktów spożywczych  
– przykłady z historii i stan obecny
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Rewolucja neolityczna wprowadziła do diety gatunku ludzkiego ziarniaki traw, 
które stały się podstawowym źródłem pokarmu. Trawy, które znalazły się w kręgu 
konsumpcyjnego zainteresowania populacji ludzkiej, takie jak żyto, pszenica, owies, 
kukurydza, jęczmień, proso, sorgo i ryż, mogą być infekowane przez pasożytniczego 
grzyba – buławinkę (Claviceps spp.). Występuje szereg gatunków buławinki: buła-
winka czerwona (Claviceps purpurea) – gatunek europejski oraz gatunki występu-
jące poza Europą: C. fusiformis, C. africana, C. spartanie, C. zizaniae, C. nigricans, 
C. grobii, C. paspali. Oprócz Claviceps spp. pasożytami traw stanowiącymi pokarm 
– paszę dla zwierząt roślinożernych – są grzyby z rodzaju Epichloe spp., Neotypho-
dium spp. Grzyby te syntetyzują alkaloidy o szkielecie ergolin.

Ryc. 1. Sporysz – przetrwalnik (secale cornutum) grzyba  
buławinki czerwonej (Claviceps purpurea).  

Źródło: Zielnik (własność Autorów)

Sporysz jest przetrwalnikiem buławinki czerwonej, która wyrasta z kłosa w po-
staci charakterystycznych czerwonawo-czarnych rożków. Spożywanie przez ludzi 
produktów zbożowych zanieczyszczonych sporyszem prowadziło do ostrych i chro-
nicznych zatruć, które określano jako ergotyzm. Dominującą postacią ergotyzmu 
jest ergotyzm zgorzelinowy (ergotizmus gangraenosus), powodowany głównie przez 
alkaloidy ergopeptydowe: ergometrynę, ergokryptynę, ergotaminę i in. Choroba ta 
objawia się silnym bólem i czarnym zabarwieniem niedokrwionych okolic, co zwią-
zane jest ze skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem dystal-
nych odcinków ciała. Ergotyzm ten nazywano ogniem świętego Antoniego. Związane 
to było z towarzyszącym zatruciem, halucynacjami słuchowymi, omamami i wizja-
mi, które były wiązane z przeżyciami pustelników. Modelowy przykład ergotyzmu 
dostarcza grafika dzieła Feldtbuch der Wundarztney Hansa von Gersdorf (1517 r.) 
W Polsce choroba ta była określana jako rojnica, a jej patronem był św. Antoni – 
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pustelnik2. Inną postacią ergotyzmu jest ergotyzm drgawkowy, charakteryzujący się 
silnymi objawami neurologicznymi, drgawkami i halucynacjami. Powodowany jest 
głównie przez alkaloidy klawinowe: agroflawinę, elimoklawinę, chanoklawinę i in.3 
Obecnie uważa się, że opisane powyżej postaci ergotyzmu są określane jako objaw 
tej samej choroby, która charakteryzuje się szerokim spektrum objawów, takich jak 
bradykardia, osłabienie tętna obwodowego, złuszczanie skóry kończyn dolnych, 
występowanie parastezji, niewyraźne widzenie, splatanie, psychozy, śpiączka. Ob-
jawy towarzyszące zatruciom zależą od spożycia określonego gatunku buławinki, 
np. buławinka C. fisiforme oprócz objawów neurotoksyczności (ergotyzm drgaw-
kowy) wiąże się z poważnymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego (do-
legliwości żołąd kowo -jeli towe). Śmiertelność spowodowana ergotyzmem wynosiła 
od 10 do 20%, natomiast ci, którzy przeżyli cierpieli na niedowłady kończyn, utratę 
wzroku, zaćmę, zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego4.

Aktualny stan wiedzy o alkaloidach sporyszu obejmuje 70 związków. Podział al-
kaloidów obejmuje cztery grupy uwzględniające ich budowę chemiczną:

– klawiny – chanoklawina 1 i 2, agroklawina, elimoklawina i in.,
– ergoamidy – ergometryna, kwas lizergowy, kwas paspalowy i in.,
– ergopeptydy – ergotamia, ergokryptyna, ergokornina i in.,
– ergopeptany – ergokrystam, ergokornam i in.5

Najliczniejsze przypadki ergotyzmu występowały w średniowieczu, w którym 
pojawiały się epidemie określane tanecznymi maniami. Były też one nazywane tań-
cami świętego Wita. Niektórzy autorzy utożsamiają te tańce z pląsawicą Sydenhama 
lub pląsawicą Huntingtona6. Analiza objawów ergotyzmu jest tożsama z objawami 
tych manii. U ludzi zatrutych sporyszem występują zawroty głowy, bolesne skurcze 
mięśni, konwulsje, urojenia, omamy słuchowe i wzrokowe, a w ciężkich zatruciach 
dochodzi do śmierci. Doświadczane przez tancerzy konwulsje, które naśladowały 
rytmiczny ruch, były odbierane przez obserwujących jako taniec7.

Problem zakażenia zbóż buławinką, mimo zmian w technologii produkcji żyw-
ności, pozostaje nadal aktualny i jest przedmiotem szerokich badań teoretycznych 
i praktycznych. W badaniach przeprowadzonych w Kanadzie w 1992 r., na 128 próbek 

2 J. Jagla, Tajemnica skóry (cz. I). Święte uleczenie wobec chorób zakaźnych, dermatolo-
gicznych i wenerycznych. (Sylwetki patronów, ikonografia i obecność w kulturze), „Medycyna 
Nowożytna” 2011, t. 17, z. 1, s. 7-24.

3 K. Ciszowski, W. Szot, Zatrucia grzybami pleśniowymi – mykotoksyny i mykotoksykozy, 
[w:] E. Kolarzyk (red.), op. cit., s. 387-469.

4 Ibidem.
5 M. Buchta, I. Cvak, Ergot alkaloids and other metabolites of the genus Claviceps, [w:] 

V. Kren, L. Cvak (red.), Ergot: The Genus Claviceps, t. 6, Medicinal and Aromatic Plants – Indus-
trial Profiles, Boca Raton 1999, s. 173-200.

6 L.J. Donaldson, J. Cavanagh, J. Rankin, The dancing plaque: a public health conundrum, 
„Public Health” 1997, t. 111, s. 201-204.

7 K. Prochowicz, A. Sobczyk, Manie taneczne. Między kulturą a medycyną, „Psychiatria Pol-
ska” 2011, z. 45, s. 277-287.
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mąki żytniej w 118 próbkach stwierdzono obecność alkaloidów sporyszu w stężeniu od 
70 do 414 ng/g. Dlatego też w wielu krajach określono dopuszczalne normy zawarto-
ści tych alkaloidów w przetworach zbożowych. W Stanach Zjednoczonych dopuszczal-
na norma zawartości alkaloidów sporyszu wynosi 0,3 ppm, w Australii – 0,05 ppm, 
w Unii Europejskiej – 0,05 ppm, a w Wielkiej Brytanii – bez dopuszczalnej zawar-
tości8. Najważniejsze daty obrazujące epidemie ergotyzmu przedstawiono poniżej9.

Ergotyzm w historii

• Grecja, 4 tysiące lat p.n.e. – misteria eleuzyjskie – sporysz jako halucynogen
• Mezopotamia, Sumer, 1900-1700 lat p.n.e.
• Chiny, 1100 lat p.n.e. – sporysz stosowany w położnictwie
• Bliski Wschód (Stary Testament), 850-550 lat p.n.e. – „choroby pochodzące od ziaren”
• Grecja, Hipokrates, 370 lat p.n.e. – zastosowanie sporyszu przy hamowaniu krwawień 

poporodowych
• Francja, Akwitania, Limousin, 944-945 – 40 tysięcy ofiar
• Salem (Massachusetts), 1691 r. – proces czarownic – 20 osób straconych, 2 zmarły 

w więzieniu
• Północna Francja, 1789 r. – (okres „Wielkiego lęku”), epidemia ergotyzmu (początek 

Rewolucji Francuskiej)
• Związek Radziecki, Ural, 1926-1927 – 11 tysięcy chorych
• Francja, Pont-Saint-Esprit, 1951 r. – 93 chorych, zmarło 47
• Indie, Radżastan, 1975 r. – 78 chorych (ergotyzm drgawkowy – dziki owies)

Ergotyzm dotyczy nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Ma to związek z hodowlą zwie-
rząt i jakością produktów zwierzęcych, które zawierając pozostałości mykotoksyn 
wywierają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi – stąd ustanowienie państwowych 
norm ich zawartości10. Alkaloidy sporyszu wchodzą w skład ważnych leków – ergo-
metryny i ergotaminy (stosowanych w ginekologii) oraz nowej generacji półsynte-
tycznych alkaloidów ergo-linowych (kabergoliny, nicergoliny), stosowanych w hi-
perprolaktynemii, chorobie Parkinsona czy w chorobach otępiennych11.

8 P.M. Scott, Ergot alkaloids: extent of human and Animals exposure, „Word Myotoxin Jour-
nal” 2009, t. 2, s. 141-149.

9 M.R. Lee, The history of ergot rye (Claviceps purpurea); from antiquity to 1900, „The 
Journal of the Royal College of Physicians of Edinburg” 2003, t. 39, s. 179-184; S. Belse-Ehrlich, 
A. Harper, J. Mussey, R. Hallock, Human and cattle ergotism since 1900: symptoms, outbreaks 
and regulations, „Toxicology and Industrial Health” 2013, t. 29, s. 307-317.

10 S. Coufal-Majewski, K. Stanford, T. McAllister, B. Blakley, J. McKinnon, A.V. Chaves, 
Y. Wang, Impacts of cereal ergot in food animal production, „Frontiers in Veterinary Science” 
2016, t. 3, s. 1-13.

11 N. Sharma, V.K. Sharma, H.K. Manikyam, A.B. Krishna, Ergot alkaloids a review on thera-
peutic applications, „European Journal of Medicinal Plants” 2016, t. 145, s. 1-17.

Barbara Ślesak, Monika Smiatacz, Edward Ślesak



281

Negatywny wpływ na zdrowie mogą mieć także inne substancje przyjmowane 
z pożywieniem. Szerokie badania kliniczne potwierdzają udział kwasu szczawiowe-
go w wielu chorobach niezakaźnych, takich jak osteopatia, osteoporoza, reumato-
idalne zapalenie stawów, zapalenie jelit, zapalenie osierdzia i opłucnej. Niektórzy 
badacze łączą występowanie kryształów szczawianu wapnia z udarami, pojawianiem 
się zakrzepów, apopleksji oraz schorzeń prostaty. Etiologia tych chorób jest zwią-
zana z osadzaniem się kryształów szczawianu wapnia w tkankach miękkich, skó-
rze, siatkówce oka, a także w płynie maziówkowym12. Spożycie produktów bogatych 
w szczawiany powoduje nadmierne wydzielanie kwasu szczawiowego z moczem, 
które określamy jako hiperoksalurię. Rozróżniamy dwie odmiany hiperoksalurii – 
pierwotną (zwiększone wchłanianie kwasu szczawiowego w jelicie) i wtórną (nad-
mierne wchłanianie kwasu szczawiowego związane z nadmiernym spożywaniem 
produktów zawierających wysokie ilości szczawianów). Wysokie stężenie szcza-
wianów w moczu prowadzi do tworzenia złogów (kamieni) szczawianowo-wapnio-
wych i w końcowym efekcie do pojawienia się kamicy nerkowej. Kamica nerkowa 
stanowi poważny problem społeczny, gdyż wg Głównego Urzędu Statystycznego 
w 2014 r. w Polsce chorowało 530 tysięcy osób w przedziale wiekowym od 15-75 lat. 
Za chorobę tę odpowiadają tworzące się w kanalikach i przewodach nerkowych ka-
mienie zbudowane w 75% ze szczawianu wapnia, który jednocześnie pełni funkcję 
centrum krystalizacji. Przeciętne spożycie szczawianów w diecie wynosi od 50 do 
150 mg/dobę. Dawka toksyczna kwasu szczawiowego to 1-5 g, a dawka śmiertelna 
6-8 g13. Antyodżywcze działanie szczawianów związane jest z hamowaniem wchła-
niania wapnia i żelaza w przewodzie pokarmowym. Szczególnie niekorzystne jest 
połączenie kwasu szczawiowego z kwasem fitynowym w produktach zbożowych. Po-
łączenie to może działać drażniąco na jamę ustną oraz przewód pokarmowy, gdzie 
może wywołać krwiomocz14.

Endogenne szczawiany w moczu pochodzą z metabolizmu konsumowanej wita-
miny C (33-50%), metabolizmu glicyny (40%) oraz z diety (10-15%). Niektóre ro-
śliny zawierają kryształy szczawianu wapnia w postaci, które określamy jako rafidy. 
Forma tych kryształów może powodować uszkodzenie skóry i błon śluzowych, obja-
wiając się bólem i pieczeniem w jamie ustnej i gardle, co prowadzić może do obrzę-
ku i nadżerek warg, języka, głośni i przełyku. Obrzęk gardła i krtani może wywołać 
niewydolność oddechową15.

Kwas szczawiowy występuje w wielu roślinach w postaci rozpuszczalnej (szcza-
wian potasu i sodu) i nierozpuszczalnej (szczawian wapnia i magnezu). Zawartość 

12 I. Maldonado, V. Prasad, A.J. Reginato, Oxalate crystal deposition disease, „Current Rheu-
matology Reports” 2002, t. 4, s. 257-264; S.C. Noonan, G.P. Savage, Oxalate content of food and its 
effect on humans, „Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition” 1999, t. 8, s. 64-74.

13 K. Ciszowski, B. Szkolnicka, Toksyny i substancje antyodżywcze roślin konsumpcyjnych, 
[w:] E. Kolarzyk (red.), op. cit., s. 509-622. 

14 S.C. Noonan, G.P. Savage, op. cit., s. 64-74.
15 K. Ciszowski, B. Szkolnicka, op. cit., s. 509-622. 
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szczawianów zależy od gatunku, odmiany i części rośliny i warunków uprawy. W ta-
beli 1 A, B, C przedstawiono zawartość szczawianów, wapnia i stosunku szczawia-
nów do wapnia (A – poniżej 1; B – od 1 do 2; C – powyżej 2) w wybranych produk-
tach roślinnych.

Z punktu widzenia diety antyodżywcze działanie szczawianów związane jest ze 
stosunkiem kwasu szczawiowego do wapnia. Jeżeli stosunek kwasu szczawiowego 
do wapnia jest poniżej jedności (tabela 1 A) to pomimo wysokich zawartości kwasu 
szczawiowego produkty roślinne mogą być źródłem wapnia (np. pietruszka). Jeżeli 
ten stosunek mieści się pomiędzy 1 a 2, to oznacza, że produkty przedstawione w ta-
beli 1 B nie są dobrymi źródłami wapnia. Natomiast gdy stosunek ten jest wyższy niż 
2, to nadmiar kwasu szczawiowego może wiązać wapń i żelazo innych produktów 
spożywczych, który w ostrej postaci objawia się hipokalcemią, np. występowaniem 
tężyczki, skurczem mięśni, zaburzeniami rytmu serca16.

Kolejne schorzenia związane z dietą może wywołać nadmierne spożywanie przez 
ludzi i zwierzęta nasion groszku z rodzaju Lathyrus (Lędźwian). Spowodowaną tym 
chorobę nazywamy latyryzmem. Po raz pierwszy etiologię tej choroby wyjaśnił Can-
tani, w 1873 r. wywodząc jej nazwę od nazwy rodzajowej groszku Lathyrus. Wy-
różniamy trzy jednostki chorobowe latyryzmu: nerwową – neurolatyryzm, kostną 
– osteolatyryzm i naczyniową – angiolatyryzm17. Groszek siewny (Lathyrus sativus) 
jest jednym z najstarszych gatunków uprawnych, znanym już 8 tysięcy lat p.n.e. Jest 
szeroko uprawiany, szczególnie w krajach tropikalnych i stanowi główne pożywienie 
około 100 milionów ludzi. Głównym czynnikiem toksycznym groszku jest kwas β-N-
 -oksalilo-α,β diamino-propionowy (ODAP). Jego zawartość w nasionach waha się 
od 0,1 do 2,5% s.m. Mechanizm działania ODAP związany jest z ułatwianiem uwal-
niania glutaminianu w synapsach i hamowaniem jego wychwytu zwrotnego. Głów-
ne objawy neurolatyryzmu to: ból, osłabienie i usztywnienie mięśni nóg, spastyczne 
porażenie kończyn dolnych, zanik mięśni pośladkowych, co może doprowadzić do 
ograniczenia zdolności samodzielnego poruszania się. Objawy neurolatyryzmu ob-
serwuje się częściej u mężczyzn i mają one charakter nieodwracalny18. Spożywanie 
groszku siewnego powodowało poważne epidemie w Afryce Północnej, na Bliskim 
Wschodzie, w Indiach, Etiopii, Bangladeszu i Nepalu. Groszek siewny ze względu 
na minimalne wymagania bytowe jest główną rośliną uprawianą w regionach do-
tkniętych klęską suszy. W historii epidemii neurolatyryzmu znajdują się opisy po-
chodzące ze starożytnych Indii (46 r. p.n.e.) i Grecji (występujące w dziełach przy-
pisywanych Hipokratesowi). W czasie wojen napoleońskich na terenie Hiszpanii 
(1807-1814) groszek siewny stanowił podstawowe pożywienie ludności (klęska gło-
du), co uwidocznione zostało przez F. Goyę w akwatincie pt. Gracias a la almorta. 

16 K.Ciszowski, B. Szkolnicka, op. cit., s. 509-622.
17 E.R. Grela, T. Studziński, A. Winiarska, Latyryzm u ludzi i zwierząt, „Medycyna Weteryna-

ryjna” 2000, t. 56, s. 558-562.
18 K. Ciszowski, B. Szkolnicka, op. cit., s. 509-622.
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Tabela 1 A. Zawartość szczawianów [Szcz], wapnia [W] i stosunku [Szcz] do [W] poniżej 1 
w wybranych produktach roślinnych

Produkt roślinny [Szcz] [W] Stosunek [Szcz]/[W]

Jabłka   15   10 0,67

Porzeczka czarna   50   35 0,63

Pomidory   20   15 0,58

Pietruszka 170 235 0,32

Kapusta   60 250 0,11

Sałata   12   81 0,07

Zawartość szczawianów i wapnia (mg/g świeżej masy) oraz stosunku szczawianów do wapnia (mEq) 
przedstawiono jako średnie wartości.

Źródło: S.C. Noonan, G.P. Savage, Oxalate content of food and its effect on humans, „Asia Pacific 
Journal of Clinical Nutrition” 1999, t. 8, s. 64-74. 

Tabela 1 B. Zawartość szczawianów [Szcz], wapnia [W] i stosunku [Szcz] do [W] od 1 do 2 
w wybranych produktach roślinnych

Produkt roślinny [Szcz] [W] Stosunek [Szcz]/[W]

Ziemniaki     80   22 1,62

Herbata chińska 1150 450 1,14

Zawartość szczawianów i wapnia (mg/g świeżej masy) oraz stosunku szczawianów do wapnia (mEq) 
przedstawiono jako średnie wartości.

Źródło: S.C. Noonan, G.P. Savage, op. cit., s. 64-74.

Tabela 1 C. Zawartość szczawianów [Szcz], wapnia [W] i stosunku [Szcz] do [W] powyżej 2 
w wybranych produktach roślinnych

Produkt roślinny [Szcz] [W] Stosunek [Szcz]/[W]

Rabarbar ogrodowy   805   45 7,95

Szczaw zwyczajny   500   40 5,56

Buraki*   275 275 5,09

Komosa 1100   99 4,94

Szpinak   970 101 4,27

Kawa arabska   100   12 3,70

Orzech nerkowiec   231   41 2,50

Nasiona kakaowca   700 125 2,49

Zawartość szczawianów i wapnia (mg/g świeżej masy) oraz stosunku szczawianów do wapnia (mEq) 
przedstawiono jako średnie wartości.

* Zawartość szczawianów i wapnia oraz ich stosunek podano za cytowanym źródłem.

Źródło: S.C. Noonan, G.P. Savage, Savage, op. cit., s. 64-74.
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Obraz ten przedstawia leżącą na ziemi sparaliżowaną kobietę. Obraz Goi z serii 
Okropności wojny pokazuje objawy spowodowane spożywaniem nasion groszku. 
Powtarzające się epidemie głodu w Hiszpanii były ściśle związane z pojawieniem się 
neurolatyryzmu19.

Odmianą latyryzmu jest osteolatyryzm, spowodowany spożywaniem przez lu-
dzi i zwierzęta lędźwianów, a szczególnie: groszku pachnącego, groszku kosma-
tostrąkowego oraz Lathyrus pusiluss. Głównym czynnikiem toksycznym jest 
β-aminopropionitryl (BAPN). Substancja ta hamuje oksydazę lizylową, odpowie-
dzialną za usieciowanie włókien kolagenowych i elastynowych. Zaburzenia prowa-
dzą do chorób tkanki łącznej. Główne zmiany dotyczą tkanki chrzęstnej (zaburzenia 
wzrostu chrząstek nasadowych i stawowych), kostnej (zniekształcenia kości, kostne 
eksortozy w miejscach przyczepu dużych i silnych mięśni, kręgosłup wykazuje wy-
raźną kifoskoliozę). Tkanka łączna skóry charakteryzuje się nadmierną rozciągliwo-
ścią, co prowadzi do wystąpienia przepuklin. Może pojawiać się osłabienie struktury 
naczyń krwionośnych i rozwarstwienie ścian tętnic, co skutkuje pojawieniem się tęt-
niaków. Te zmiany dotyczące naczyń krwionośnych noszą nazwę angiolatyryzmu20.

Dotychczas nie udało się otrzymać odmian pozbawionych toksycznego amino-
kwasu ODAP i dlatego stosuje się różne techniki przygotowania groszku do spoży-
cia. Obejmują one następujące procedury:

– gotowanie w nadmiarze wody,
– namaczanie w zimnej wodzie, odsączanie i ponowne namaczanie w gorącej 

wodzie,
– prażenie sproszkowanych nasion w temperaturze 150° C przez 20 minut 

(spadek ODAP o 85%).
Groszek siewny jest niezwykle cenną rośliną, bardzo tolerancyjną na stresy abio-

tyczne (stres wodny – susza) oraz odporną na wiele chorób i szkodników. W Polsce 
lędźwian pojawił się w XVII w. w rejonie Podlasia wraz z osadnictwem tatarskim 
i był nazywany soczewicą podlaską. W Polsce zarejestrowane są dwie odmiany lę-
dźwianu siewnego: Derek i Krab. Charakteryzują się wysoką zawartością białka 
(do 36%), węglowodanów (58%) oraz pozytywnym profilem kwasów tłuszczowych, 
zbliżonym do oleju sojowego21. Badania genetyczne prowadzone nad groszkiem 
mają doprowadzić do usunięcia z ich składu substancji indukujących latyryzm lub 
obniżenia ich stężenia do nieszkodliwego poziomu22.

19 S. Gimenz-Roldan, P.S. Spencer, Azanón’s disease. A 19th century epidemic of neurolathy-
rism in Spain, „Revue Neurologique” 2016, t. 172, s. 748-755.

20 E.R. Grela, T. Studziński, A. Winiarska, op. cit., s. 558-562.
21 W. Rybiński, K. Pankiewicz, Lęźwian siewny (Lathyrus dativus L.) – perspektywiczna ro-

ślina strączkowa – charakterystyka, zmienność i wykorzystanie na przykładzie materiałów ko-
lekcyjnych, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 2010, z. 555, s. 361-372.

22 B. Skiba, M. Allison, K.Gurung, E.C.K. Pang, Genome mapping and molecular breeding In 
Lathyrus, [w:] C. Kole (red.), Genome mapping and molecular breeding in plants, Berlin–Heidel-
berg 2007, t. 3, s. 123-132.

Barbara Ślesak, Monika Smiatacz, Edward Ślesak



285

Współczesna nauka o żywieniu zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
żywności, jako na jedną z ważnych cech charakteryzujących jej zdrowotność. Pro-
blem ten był w historii ludzkich społeczeństw traktowany z różną uwagą, zarówno 
ze względu na ówczesny stan wiedzy, jak i na potrzeby społeczne związane z ko-
niecznością zapewnienia środków spożywczych w trudnych warunkach klimatycz-
nych. Na obszarach o stałym niedoborze wody lub podlegających okresowym waha-
niom klimatu, np. zwiększeniu opadów deszczu lub ochłodzeniu, uprawa roślin była 
trudna, co odbijało się negatywnie na wysokości zbiorów. Spożywano więc często 
rośliny złej jakości (np. silnie zanieczyszczone sporyszem) lub przyjmowano jako 
pożywienie nadmierne ilości roślin jednego rodzaju. Produkty spożywane przez lu-
dzi podlegają różnorodnym zagrożeniom: chemicznym, mikrobiologicznym i me-
chanicznym, stając się niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, szczególnie przy 
ich spożywaniu przez długi czas. Historia odżywiania dokumentuje liczne przykłady 
skutków tego rodzaju zjawisk, wiążących się z występowaniem w skali masowej cho-
rób lub zwiększoną śmiertelnością. W niniejszym artykule przedstawiliśmy kilka 
przykładów toksycznego wpływu produktów spożywczych, konsumowanych przez 
ludzi w różnych okresach historycznych. Współczesny stan wiedzy na temat bez-
pieczeństwa produktów żywnościowych pozwala na prowadzenie dalszych badań 
w tym kierunku, których wyniki mogą w istotny sposób rozwinąć dotychczasowy 
standard historiografii medycyny.

Antinutritional components of products food  
– examples from history and current state

Contemporary science about nutrition points out special attention to food safety 
as one of the important features characterizing its healthiness. This problem was 
treated differently in the history of human societies, both due to the then state of 
knowledge and social needs related to the necessity to provide food in difficult cli-
matic conditions (in areas with permanent water shortage or subject to periodic 
climate fluctuations, e.g. increased rainfall or cooling, which reflected negatively on 
the height of harvest, poor quality plants were eaten, for example, heavily polluted 
with ergot or excessive amounts of plants of one kind were consumed as food. Prod-
ucts consumed by people are subject to various threats: chemical, microbiologi-
cal, mechanical, becoming dangerous to human and animal health, especially when 
consumed for a long time. Nutrition history documents numerous examples of the 
effects of such phenomena, associated with the occurrence of diseases on mass scale 
or increased mortality. This article presents several examples of the toxic effects of 
food products consumed by people in different historical periods. The current state 
of knowledge on the safety of food products allows us to conduct further research 

Antyżywieniowe składniki produktów spożywczych…
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in this direction, the results of which can significantly expand the current standard 
of medical historiography.

Keywords: antinutritive substances, ergotism, oxalates content, neuro-, osteo- 
and angiolathyrism, toxic effects
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Lilianna Wdowiak

Dieta w Dar al-Manasir w Nubii

Dar al-Manasir w Nubii to ziemie położone w rejonie IV Katarakty Nilu, zamiesz-
kałe głównie przez plemię Manasir. W 2009 r. najbardziej zaludnioną część tej kra-
iny zalały wody Nilu, w związku z zakończeniem budowy zapory Merowe (Merowe 
Dam, Hambad Dam) i utworzeniem sztucznego zbiornika o długości ponad 170 km. 
Powstała najpotężniejsza w Afryce hydroelektrownia, mająca pokryć zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną połowy Sudanu.

Ucierpieli zamieszkali w tym rejonie ludzie, którym nie stworzono warunków, 
aby rozpoczęli budować swój byt w innych miejscach. Przed dziesięcioma laty za-
kładano, że przybliżoną liczebność Manasir w regionie było można ocenić na blisko 
30 tys. osób1, a około 20-25 tys. ludności należało do innych plemion, czyli była to 
społeczność licząca około 50-60 tys. Szacunki okazały się błędne. Rzesza członków 
Manasir i pochodząca z innych plemion została bezdomna. Dar al-Manasir stanowił 
wyjątkowo biedny i zaniedbany zakątek Sudanu, gdzie nie było prądu, wodociągów, 
istniało mało studni, nie zbudowano mostów, utwardzonych dróg, czy szpitali. Na-
wet nie potrafiono właściwie policzyć zamieszkałej w tym regionie ludności. Tereny 
wokół IV Katarakty zamieszkiwała społeczność zajmująca się głównie rolnictwem, 
która została zmuszona do przesiedlenia się w głąb niegościnnej, jałowej pustyni, 
bowiem ich siedliska i uprawy zostały zatopione. Należały one głównie do człon-
ków plemion Manasir, rzadziej Shaigiya. Poszkodowani zostali również Hamadab 
i Amri. Kultura Manasir została w poważnym stopniu zniszczona. Sposób życia 
i funkcjonowania Manasir uległ dramatycznej zmianie.

Zwyczaje żywieniowe mieszkańców tego obszaru, uprawiane rośliny i hodowla 
zwierząt należały do tematów bardzo niezwykle rzadko poruszanych w piśmiennic-
twie. Celem pracy jest ukazanie upraw i sposobów odżywiania pośród sunnickich 
plemion Manasir i Shaigiya zamieszkujących w Nubii w rejonie IV Katarakty Nilu 

1 A.M. Salih, The Manasir of the Northern Sudan: Land and People. A Riverain Society and 
Resource Scarcity, Köln 1999, s. 11.
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– w Dar al-Manasir. Rozdział stanowi próbę ukazania samowystarczalnego funk-
cjonowania Manasir i Shaigiya tuż przed zalaniem ich wiosek przez wody Nilu, co 
miało miejsce 3 marca 2009 r.

W dwóch sezonach wykopaliskowych (w latach 2008 oraz 2009) uczestniczy-
łam w misjach archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Po pod-
jęciu decyzji zbudowania zapory Merowe w jednym z najbardziej żyznych rejonów 
północnego Sudanu, należało jak najszybciej wydobyć zabytki kultury materialnej2. 
Wykopaliska miały więc charakter ratunkowy. Aby ocalić tak ważne i nieznane na-
uce obiekty, intensywnie pracowało wiele ekip archeologicznych z całego świata. 
Poza archeologami, do Sudanu nieczęsto trafiali inni przybysze. Związane było to 
z toczącymi się konfliktami, problemem uzyskania wizy, lecz także z zakazem foto-
grafowania. Zlekceważenie tego zarządzenia groziło aresztem, konfiskatą sprzętu 
i innymi dotkliwymi karami.

Manasir dzielili się na „rzecznych” (Manasir al-Nil), czyli rolników zamieszka-
łych w sąsiedztwie Nilu i „beduińskich” (Manasir al-Badiyah)3. To ostatnie określe-
nie dotyczyło tych członków plemienia, którzy trudnili się stale lub okresowo wypa-
sem wielbłądów, kóz i owiec na pobliskich pustyniach. Obie te grupy wymieniały się 
potrzebnymi produktami. „Rzeczni” Manasir zasiedlali nie tylko brzegi Nilu, lecz 
również duże wyspy na rzece (12 z 14-tu), a na wyspie Simri należałoby doszukiwać 
się ich centrum. Lepiej mogłam się zapoznać z Manasir al-Nil. Z Manasir al-Badiy-
ah miałam jedynie sporadyczne kontakty podczas tzw. survey’ów – poszukiwań na 
pustyni obiektów archeologicznych.

Zamieszkujący również w rejonie IV Katarakty Shaigiya ongiś słynęli z waleczno-
ści, hodowli koni rasy dongola i w XVIII w. uznawani byli za najsilniejsze i najlepiej 
wykształcone z plemion żyjących w północnym Sudanie4. Po powstaniu Mahdiego 
ocalało zaledwie kilkaset rodzin, gdyż opowiedzieli się po stronie generała Charlesa 
Gordona, lecz dzisiaj stanowią liczną populację. Shaigiya zamieszkują od Ed-Debba 
do Hosh El-Guruf, miejsca, gdzie zainstalowała się nasza misja w 2008 r. Nie zetknę-
łam się z sąsiadującymi od północy z Manasir członkami plemion Hamadab i Amri.

W misjach GAME (Gdańsk Archaeological Museum Expedition) zwykle zatrud-
niano miejscowych kucharzy i podczas pobytu w Nubii korzystano tylko z miejsco-
wej kuchni, zarówno w bazie, jak i w trakcie pobytu w innych miejscowościach. 
Posiłki spożywano wyłącznie palcami prawej dłoni, a jedyny sztuciec czasem stano-
wiła łyżka, którą nabierano płynne potrawy ze wspólnego naczynia usytuowanego 
na tacy lub na stole.

2 C. Naser, C. Kleinitz, The Merowe Dam Archaeological Salvage Project at the Forth Nile 
Cataract: Salvage archaeology in the Context of Major Development Projects in Africa, „African 
Reports” 2010, t. 7, s. 109-116.

3 D. Haberlah, Social Geographical Survey of Dar alManasir, http://doczz.fr/doc/1468536/
social-geographical-survey-of-dar-al-manasir (dostęp: 21.02.2018).

4 W. Nicholls, The Shaikiya. An account of the Shaikiya tribes and of the history of Dongola 
Province from the XIVth to the XIXth century, Dublin 1913, s. 15-21.
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Fot. 1. Posiłek Manasir z Hadjar Zerga.  
Fot. M. Parafiniuk

Fot. 2. Muł nilowy ze strefy gerif. Widoczne są warstwy z poszczególnych wylewów rzeki. 
Fot. L. Wdowiak
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Fot. 3. Ashu – wąska strefa nad brzegami, która nie wymagała nawadniania.  
Fot. L. Wdowiak

Fot. 4. Saqiah – tereny pokryte kanałami irygacyjnymi.  
Fot. L. Wdowiak

Lilianna Wdowiak
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Posłużono się głównie obserwacjami i wywiadami – typowymi metodami badań 
terenowych w antropologii kulturowej. Gdy było to możliwe, sporządzałam również 
dokumentację fotograficzną. W pracy zastosowano metodę integralną Kazimierza 
Dobrowolskiego. Z uwagi na to, że korzystałam głównie z pisanych źródeł angiel-
skich lub tłumaczonych na język angielski, wykorzystano angielski sposób trans-
krypcji słów arabskich.

Z wywiadów wynikało, że podstawą diety były produkty roślinne, najczęściej po-
chodzące z własnych upraw, które rozciągały się bezpośrednio nad samym Nilem. 
Strefę, którą zalewały wody Nilu, nazywano gerif, wąski pas żyznych gleb aluwial-
nych (ok. 20-25 m) stanowił ashu, a saqiah to tereny, które nawadniano za pomocą 
kanałów irygacyjnych i pomp5.

Z obserwacji poczynionych w Hosh el-Guruf i Hadjar Zerga wiadomo, że oprócz 
pszenicy, prosa i sorgo (Poaceae), ashu oraz saqiah przede wszystkim porastały ro-
śliny należące do rodziny Fabaceae (bobowatych) – wyka bób (Vicia sp.), cieciorka 
(Coronilla sp.), „fasola egipska”, czyli wspięga pospolita (Lablab purpureus), różne 
gatunki właściwej fasoli (Phaseolus sp.), soczewica jadalna (Lens culinaris), kozie-
radka (Trigonella foenumgraecum), orzacha ziemna, znana jako orzeszek ziemny 
(Arachis hypogaea). Z rodziny Amaryllidaceae uprawiano różne odmiany cebuli, 
jednak tak ceniony w kuchni arabskiej czosnek można było nabyć dopiero w odleg-
łej Karimie i to nie na rynku, lecz… w sklepie z odzieżą.

Hodowano również rośliny należące do psiankowatych (Solanaceae): pomido-
ry, paprykę, ziemniaki oraz psianki podłużne (Solanum melongena). Prawidłowa 
nazwa botaniczna tych ostatnich roślin niewiele mówi, ale znamy je jako bakłażany 
(oberżyny). Znakomicie zadomowiła się nad Nilem przybyła z Ameryki gujawa wła-
ściwa (Psidium guajava – Myrtaceae). Grejpfruty, o niespotykanym gdzie indziej 
smaku i aromacie (Citrus paradisi – Rutaceae), pomarańcze, cytryny (Rutaceae) 
oraz mango (Mangifera sp. – Anacardiaceae), uprawiali zarówno Shaigiya, jak 
i Manasir. Shaigiya kultywowali kukurydzę (Zea mays – Poaceae), lecz nie ustalo-
no, czy tą rośliną byli równie zainteresowani Manasir. W Hosh el-Guruf nie odnale-
ziono pól obsianych kukurydzą, nie było ich również w Hadjar Zerga.

Zaobserwowano również mnogość roślin należących do dyniowatych (Cucurbi-
taceae) – dynie (Cucurbita sp.) i jej odmiany, takie jak cukinie, kabaczki; następnie 
ogórki siewne (Cucumis sativus), ogórki melony (Cucumis melo) oraz arbuzy (Ci-
trullus lanatus), rzadziej tykwy czyli kalebasy (Lagenaria siceraria).

Świeże, niedojrzałe owoce piżmianu jadalnego (Abelmoschus esculentus – Ma-
lvaceae), zwanego okrą, sprzedawano na suku (rynku), obok wysuszonych i po-
ciętych na drobne części korzeni kurkumy (Curcuma zedoaria – Zingiberaceae) 
i imbiru (Zingiber sp.).

5 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018).
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Fot. 5. Hodowano liczne rośliny należące do dyniowatych.  
Fot. M. Parafiniuk

Fot. 6. Okra – piżmian jadalny.  
Fot. L. Wdowiak
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Rośliny te najczęściej spożywano z mięsem. Okra należała do charakterystycz-
nych upraw Manasir. Roślina produkuje specyficzny śluz (nie przez wszystkich lu-
biany) i zapewne dlatego rzadko gości na stołach Europejczyków. Dla wielu człon-
ków plemienia Manasir „prawdziwe jedzenie” musiało zawierać okrę. Można byłoby 
przypuszczać, że bez okry wiele potraw by uznano za niesmaczne. Marchew, pie-
truszkę, kolendrę (Coriandrum sp. – Apiaceae) uprawiano powszechnie, lecz nie 
darzono ich już taką estymą, jak „błosławioną okrę”. Na wielu hosh’ach (otoczonych 
murem dziedzińcach domów) hodowano dorodne, dorastające do wysokości ponad 
pół metra, o zdrewniałych łodygach krzaki bazylii (Ocimum basilicum – Lamia
ceae), aby jej liście mogły posłużyć jako dostępna w każdej chwili przyprawa.

Pomimo rozlicznych upraw, dla mieszkających w Dar al-Manasir plemion naj-
ważniejszymi roślinami były palmy – jak mniemano w tym plemieniu – drzewa oto-
czone szczególną opieką Allaha. Przy ich sadzeniu odbywały się specjalne obrzędy, 
z licznymi inkantacjami. Podstawę utrzymania Manasir stanowił daktylowiec wła-
ściwy (Phoenix dactylifera – Arecaceae), pospolicie zwany palmą daktylową oraz 
widlica tebańska, powszechnie znana jako palma dum (Hyphaene thebaica – Are-
caceae). Obie rośliny są dwupienne.

Uprawę daktylowca rozpoczęto na większą skalę dopiero na początku XX stulecia. 
Daktyle nazywano po arabsku balat lub tamr i uważano je za „chleb pustyni”6. Pomi-
mo, że do Dar al-Manasir introdukowano je stosunkowo późno, lecz dziesięć lat temu 
mieszkańcy tego rejonu nie wyobrażali już sobie życia bez palmy. Znani byli w całym 
Sudanie z osiągnięć w jej hodowli. Na jedno gospodarstwo przypadało średnio około 
25-26 drzew. Liczba i rodzaj posiadanych palm świadczyła nie tylko o prestiżu ich 
właścicieli, lecz korzystna sprzedaż określonych rodzajów daktyli stanowiła podsta-
wę egzystencji. Dojrzała, odpowiednio nawożona palma, dawała w ciągu roku około 
2-3 worków daktyli (1 worek – shawal – liczył 70-75 kg owo ców)7. Zysk z uprawy 
wielu drzew pozwalał zaspokoić podstawowe potrzeby. Kultura materialna Manasir 
oparta była również na palmach. Wykorzystywano każdą część drzewa – do plecenia 
mat, różnych rodzajów koszy, wyrobu narzędzi i sznurów, w budownictwie, gdzie nie 
tylko korzystano z drewna, lecz również z liści8. Z daktylowych pestek (po zmieleniu 
w żarnach) pozyskiwano cenny pokarm dla zwierząt, lecz najbardziej korzystna oka-
zywała się produkcja owoców. Najważniejsze z nich to daktyle barakawi (typ twar-
dy), zawierające dużo skrobi, nadające się do sporządzania mąki, gundila (pół mięk-
ki), i najwyżej ceniony ze względu na walory smakowe mishrigi wadlagai (miękki). 
W istocie uprawiano więcej odmian – około dziesięciu, lecz gau i karmush nadawały 
się jedynie na paszę dla zwierząt. Palmy rozmnażano wegetatywnie9.

6 R. Babiker Eltom, Physicochemical characteristics of some sudanese date cultivars as af-
fected by traditional storage methods, Khartoum 2007, s. 1-2.

7 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018).
8 D. Haberlah, J. von dem Bussche, Das Dorf Atoyah auf der Insel Sherari. Wandel der Sied-

lungsstruktur im Dar alManasir, „Der Antike Sudan” 2005, t. 16, s. 125-135.
9 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018); R. Babiker Eltom, op. cit., s. 6-54.
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„Palmy są dla nas, jak nasze dzieci” – twierdzili Manasir i w pewnym sensie tak 
je traktowali. Pośród nich sprzedaż drzew daktylowych, lub nawet połowy jednej 
palmy (np. z powodu kłopotów finansowych), uważana była i jest za czyn wysoce 
naganny, wręcz hańbiący i uciekano się do sprzedaży pojedynczych drzew (lub ich 
części) tylko w ostateczności. Budowanie tamy, planowane wysiedlanie na jałową 
pustynię i proponowanie niewielkich odszkodowań przez rząd Sudanu za palmy, 
pozostałe uprawy oraz domy, wręcz godziły w dumę mieszkańców Dar al-Manasir. 
Jak twierdzili Manasir, aby nowo posadzona palma zaczęła owocować i przynosić 
godziwe zyski, trzeba poczekać przynajmniej 25 lat. Konieczność przesiedlenia lud-
ności spowodowana budową zapory budziła rozpaczliwe protesty w Nubii i na świe-
cie10. Wieloletnie starania o palmy, ich troskliwe nawadnianie, ręczne zapylanie, eli-
minowanie większości drzew męskich, miały przynosić nie tylko doraźne zyski, lecz 
zapewnić także zabezpieczenie na starość członkom plemienia Manasir. Zatopienie 
palm wodami Nilu można porównać do masowego bankructwa banków, w których 
zdeponowano oszczędności całego życia.

Palmy daktylowe stanowiły źródło wysokokalorycznego pożywienia. „Prawdzi-
we jedzenie na podróż”, zwane alzad alnegidh, najchętniej zabierano udając się 
w drogę. Często przygotowywano gurassa albalah, złożoną ze świeżego pieczywa 
zwanego gurassą, w którym tworzono rodzaj kieszeni i napełniano małymi kawał-
kami daktyli. Z daktyli przygotowywano także inne potrawy. Madidah balah stano-
wił rodzaj budyniu. Gotowano pozbawione pestek daktyle w wodzie tak długo, aż 
ciecz zgęstniała. Potrawę spożywano po wystudzeniu.

Dla kobiet, które urodziły dziecko, przygotowywano barbur – gęstą daktylową 
zupę z suszonych owoców. Miały one spożywać ją przez trzy dni, aby organizm się 
„oczyścił”, co nazywano „wypuszczaniem krwi”. W tym pierwszym, trzydniowym 
okresie połogu kobiety nie mogły jeść innych pokarmów poza barbur11.

Zapasy daktyli można było przechowywać nawet przez rok i dłużej12. Wykorzy-
stywano do tego celu najczęściej stare sir’y – ogromne gliniane naczynia na wodę, 
lecz także pojemniki z tworzyw sztucznych (dziurawe kanistry z odciętą górną czę-
ścią). W celach konserwacji plonów, napełniany daktylami sir bądź kanister pokry-
wano dokładnie warstwą popiołu, aby zapasów nie zjadało robactwo. Plastikowe 
pojemniki traktowano jako „gorsze”, bo jakość przechowywanych w nich daktyli nie 
była „aż tak dobra”.

10 H. Hafsaas-Tsakos, Ethical implications of salvage archaeology and dam building: The 
clash between archaeologists and local people in Dar alManasir, Sudan, „Journal Social Archaeo-
logy” 2011, t. 11, nr 1, s. 49-76; J. Linke, Oil, Water and Agriculture: Chinese Impact on Sudanese 
Land Use, [w:] J. Gertel, R. Rottenburg, S. Calkins (red.), Disrupting Territories: Land, Commodi-
fication & Conflict in Sudan, London–New York 2014, s. 77-101. 

11 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018).
12 R. Babiker Eltom, op. cit., s. 55.
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Fot. 7. Owoce daktylowca. Fot. L. Wdowiak

Fot. 8. Młode palmy dum. Fot. L. Wdowiak
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Fot. 9. Sir’y. Fot. L. Wdowiak

Pomimo obowiązującego w islamie zakazu spożywania alkoholu (haram), ple-
mię Manasir sięgało po daktylowe trunki, jednak tylko w okresie świąt. W wielu 
miejscach w Afryce produkując wino palmowe najczęściej podcinano kwiatostany, 
podstawiając naczynia aby spłynął do nich sok. Tej metody nie używali Manasir, co 
zapewne związane było z szacunkiem, jaki żywiono do palm, jak również obawą, że 
drzewo nie wytworzy odpowiedniej ilości owoców. Wino palmowe produkowano 
inaczej. Z daktyli zalanych wodą w ogromnych i szczelnie nakrytych sir’ach powsta-
wał sharbut, którego moc zależała od tego, jak długo trwała fermentacja. Innym 
rodzajem wina, o nieco większej mocy, był nabid. Do naczynia, gdzie przez kilka dni 
fermentował sharbut dosypywało się specjalnie przygotowane ziarna sorgo (Sor-
ghum sp.), co wzmagało i przyśpieszało rozkład cukru. Na zwilżonych wodą matach 
rozkładano sorgo i czekano by pojawiły się kiełki. Gdy puściły dłuższe pędy, zaprze-
stawano polewania mat i nasiona suszono13.

Wysokiej jakości bimber zwany araga (araqi) również produkowano z daktyli. 
Pokątnie sprzedawano go w całym Sudanie. Wytwarzano go w wielu plemionach. 
Z daktyli, z dodatkiem kiełkującego, wysuszonego sorgo wytwarzano również piwo 
baqaniah. Ten ostatni napój dozwolony był w świetle szariatu (halal)14. Piwo trak-
towano jako tradycyjne lekarstwo na wzmocnienie.

13 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018).
14 Ibidem.
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Palmy dum i ich plony również ceniono bardzo wysoko. Jadalne, smaczne owoce 
służyły do wytwarzania słodyczy i mączki, liście wykorzystywano jako materiał do 
wyplatania mat, do wyrobu mioteł, jako poszycie dachów.

Za najbardziej popularny napój trzeba uznać carcade – napar lub macerat wod-
ny z kielichów kwiatów ketmii szczawiowej, popularnie w Polsce zwanych hibisku-
sem (Hibiscus sabdariffa – Malvaceae). Manasir spożywali najczęściej zimny eks-
trakt, korzystając z nieprzegotowanej wody z Nilu. Gorący napar podawano, gdy 
ktoś był przeziębiony lub „na rozgrzewkę”, kiedy było zimno, zwłaszcza wczesnym 
rankiem. Uważano, że carcade przysparza zdrowia. Dowiedziałam się, że napój 
niegdyś dosładzano wrzucając do niego pokrojone daktyle, 10 lat temu korzystano 
już z cukru. Duże pole obsiane hibiskusem rozciągało się nieopodal Hosh el-Guruf. 
Produkowano tam kwiaty nie tylko na własne potrzeby, ale i na sprzedaż. Równie 
chętnie jak carcade, pito herbatę zakupywaną w Karimie. Podawano ją z różnymi 
przyprawami (np. cynamonem, imbirem), zawsze mocno słodząc. Niektórzy starsi 
Manasir nadal korzystali w tym celu z daktyli.

Kawa (najczęściej sprowadzana z Etiopii i z południa Sudanu) była u Manasir 
również pijana, zwłaszcza po posiłkach. Trudno było zakupić kawę ziarnistą. W Su-
danie powszechnie sprzedawano gotową mieloną kawę z domieszanym kardamo-
nem (quawa bi hababan). Podawano napar w długoszyich naczyniach zwanych 
jebena, które niegdyś przybyły do Sudanu z Etiopii.

Zarówno u Manasir, u Shaigiya jak i w całym Sudanie ulubioną potrawą był ful. 
Manasir i Shaigiya gotowali do miękkości nasiona bobu, doprawiali je solą, kminem 
rzymskim (kumin) i pieprzem. Następnie miażdżono bób za pomocą butelki, dolewa-
no do potrawy oleju lub oliwy, sok z cytryn, kładziono wokół siekaną cebulę, pokro-
jone na małe kawałki pomidory, a całość posypywano białym serem (jibna). Do przy-
gotowywania ful’u w większej ilości służyły charakterystyczne, aluminiowe naczynia, 
które stosowano w różnych miejscach Sudanu. Potrawę najczęściej spożywano ra-
zem z liśćmi roszpunki (Valerianella locusta – Valerianaceae) i plackami gurrassa.

Z bakłażanów, po ich usmażeniu, przyrządzano rodzaj pasty (baba ghanoush) 
lub smażono w głębokim tłuszczu wydrążone „łódeczki”, które następnie napełnia-
no farszem mięsnym lub roślinnym. Również w głębokim tłuszczu smażono ziem-
niaki (frytki), paprykę, czy pierożki z nadzieniem z soczewicy, jak również mięso 
i ryby. Pomimo bliskości Nilu, dziesięć lat temu rzadko spożywano potrawy z ryb 
(tsamakh). Konsumowano je raz, dwa lub trzy razy w miesiącu, rzadko częściej. 
Zajętym na polach, ciężko pracującym od świtu do nocy rolnikom brakowało na 
połowy czasu. Związane to było także ze specyficznym sposobem połowu ryb – naj-
częściej z brzegu zarzucano sieć. Nie spotkałam się z innymi potrawami z ryb, niż 
smażone lub duszone z cebulą i pomidorami (fassikh)15.

Nadwyżkę połowów suszono, rozwieszając rozpłatane ryby na sznurze. Ten spo-
sób konserwacji żywności dotyczył również mięsa owiec i kóz, upolowanego dzikiego 

15 P. Levy, Z.A. Latif, Sudan, New York 2007, s. 129.
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Fot. 10. Gotujący się ful. Fot. L. Wdowiak

Fot. 11. Oprawianie ryb. Fot. L. Wdowiak
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ptactwa. Niezapomniany widok stanowiły pustynne piaski pokryte suszącymi się 
pomidorami, cebulą, piżmianem, bobem i fasolą.

Mięso spożywali Manasir al-Nil dość rzadko – najwyżej dwa razy w tygodniu. 
Najczęściej należało do kóz i owiec z własnej hodowli, a ponadto wołowinę, koźlę-
cinę i baraninę można było nabyć w jatce na suku. Hodowano w obejściach rów-
nież kury. Część mięsa pochodziła z wymiany prowadzonej przez Manasir al-Nil 
z Manasir al-Badiyah. Podroby, a nade wszystko surowa wątroba świeżo zabitych 
owiec i kóz uznawane były za przysmak. Pisał o tym wywodzący się z Manasir poeta 
Ibrahim Ali Salman, zmarły w 1995 r., który z rozmarzeniem wspominał o jedzeniu 
wątroby młodej owcy16. W innych beduińskich plemionach (np. u Hassania, Hawa-
wir) podobnie spożywano surowe zwierzęce podroby.

U Manasir al-Nil zazwyczaj mięso pieczono w głębokim tłuszczu, przygotowy-
wano też potrawy z duszonego mięsa, doprawiane solą, bazylią, kurkumą, imbirem, 
pieprzem, papryką i cynamonem. Mullah zawierał niewielkie podsmażone kawałki 
mięsa i cebuli, potem wkrawano pomidory, cukinie i ziemniaki. Potrawę doprawia-
no ni’aimiya – mieszanką przypraw i piżmianu. Mashi składało się z mięsa i po-
midorów. W skład innego rodzaju gulaszu, sharmout abiyad wchodziło suszone 
mięso, cebula i suszona okra. Przy jedzeniu kawałki mięsa moczono w shata – sosie 
z papryki, oliwy lub oleju i cytryny17. Inny rodzaj sosu stanowił gaberkulah, w jego 
recepturze znalazła się jednoroczna roślina, juta kolorowa (Corchorus olitorius – 
Malvaceae)18. Posiłek uzupełniały pocięte na kawałki owoce.

Nomadzi spożywali mleko od owiec i kóz, gotowano w nim kasze (dukhun). Sery 
– jibna beida oraz składający się ze splecionych nitek jibna madafara kupowano 
głównie na suku. Były to ogólnodostępne w całym Sudanie sery podpuszczkowe, 
uznawane za „narodowy rodzaj pożywienia”. Często wzbogacano ich skład nasionami 
czarnuszki (Nigella sativa – Ranunculaceae). Smak przypominał nieco sery kory-
cińskie. W miastach można było jeszcze znaleźć sprowadzane z Egiptu serki topione.

Niewielkie, okrągłe i puszyste placki gurassa, służyły do sporządzania „kiesze-
ni”, gdzie wkładano ugotowane na twardo jajko, ser, miód, ful lub kawałki mięsa 
z różnych potraw. W smaku gurassa przypominała chlebki pita. Była ich rodzajem. 
Nie zawsze stosowano do wypieku wyłącznie mąkę pszenną, lecz dodawano czasami 
także niewielkie ilości mąki z daktyli bądź z sorgo. Na zdjęciu z suku zarejestrowano 
pieczenie kissry – płaskich placków z wody i mąki z sorgo (durry), które smakowały 
jedynie wtedy, gdy były jeszcze ciepłe. Czasami kissrę zagniatano z mąki kukury-
dzianej lub z prosa19.

16 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018).
17 P. Levy, Z.A. Latif, op. cit., s. 125.
18 D. Haberlah, Ibrahim Ali Salman. The poet of the Manasir and his Diwan, http://www2.

hu-berlin.de/aknoa/hune/daralmanasir/ibrahimalisalman.pdf (dostęp: 20.02.2018).
19 N.M. Gomaa Nasr, Local Resources for Food and Health in Sudan, [w:] Proceeding Isep-

rolocal (pr. zb.), International Seminar on Promoting Local Resources for Food and Health; 12-
13.10.2015; Bengkulu, Indonesia; Bengkulu 2016, s. 78.
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Fot. 12. Pieczenie kissry. Fot. L. Wdowiak

„Ibrahim – Poeta”, jak nazywali Manasir swego ziomka Ibrahima Ali Salmana, 
opiewał uroki kuchni i szkoły koranicznej Khalwah na wyspie Shiri we fragmentach 
swojego Diwanu następująco:

„Tęsknię za Tobą Dar al-Manasir
Moja wdzięczność wszystkim i każdemu
Moim drogim, kochanym i uśmiechniętym ludziom
Gdybym mógł się pospieszyć aż do Birti [wyspa na Nilu – przyp. aut.]
Wykrzykiwaniem radości obdzieliłbym wzgórza
Przede mną, przyciągając mnie blisko do kraju
Krew będzie kapała z dwóch noży
Zawsze gotowy do uboju zwierząt
Za radosne okazje i z hojności
Moi czczeni uczeni ludzie z Khalwah
Zawsze świadomi każdego sensu w naszym życiu
Przygotuję dla was gurassę, nie fasolę i chleb
Z miejscowej pszenicy rosnącej na otwartym palenisku
Z błogosławioną okrą i przyprawioną gaberkulahem
I dodam do niej trochę cebuli
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Dla tych z was bez apetytu
Tęsknię za Waszym towarzystwem
Rozłożonym zawsze pod palmami”20.

Nie wszyscy członkowie zamieszkujących w Dar al-Manasir plemion opuści-
li swój kiedyś żyzny (w najbliżej okolicy Nilu), lecz i kamienisto-piaszczysty kraj. 
Obecnie trudno nawet w przybliżeniu podać liczbę przesiedlonej i przewidzianej do 
przesiedlenia ludności Manasir i pochodzącej z innych plemion. Szacuje się ją obec-
nie na 86 tys., a ponadto 20 tys. osób oczekuje na przeniesienie21. Dane liczbowe 
z 2005 r. nie były dokładne22.

Po utworzeniu sztucznego jeziora znacznie wzrosło spożycie ryb, bowiem Ma-
nasir, którzy nie chcieli opuścić dawnych siedlisk, zbudowali sobie przy brzegach 
zbiornika prowizoryczne schronienia i z rolników stali się rybakami.

Budowa zapory i elektrowni już bezpowrotnie zniszczyły opartą na palmach kul-
turę materialną Manasir, a planowane, lecz bliżej niesprecyzowane zamierzenia za-
topienia dalszych obszarów nie pozwalają odtworzyć w tym rejonie dawnych wiosek 
i upraw. Bez wylewów Nilu, które zostały zahamowane poprzez postawienie tamy, 
woda i żyzne muły nie dotrą na pola, a hodowla roślin w wadi na całkiem jałowych, 
niekiedy również mocno zasolonych piaskach nie może zakończyć się szybkim suk-
cesem. Nie będzie można budować również tradycyjnych domów z mułu i odcho-
dów zwierząt, bo strefa gerif została zalana, a liczba zwierząt znacznie ograniczona 
(z powodu braku pożywienia). Potrzeba dziesiątków lat, aby na brzegach sztucznego 
jeziora wyrosły daktylowce, palmy dum i zazieleniły się pola. Jeszcze trudniej przed-
stawia się sytuacja w wadi Al-Mokabrab oraz Al-Fidah, gdzie przesiedlano Manasir.

W dawnej diecie Manasir przeważały potrawy wegetariańskie, lecz bogaty wa-
chlarz uprawianych roślin zapewniał różnorodność pożywienia. Manasir należy do 
mało zbadanych plemion. Potwierdzone naukowo informacje o kuchni i uprawach 
Manasir należą do skąpych. Przed otwarciem zapory geografowie społeczni z Hum-
boldt-Universität w Berlinie, David Haberlah i Jutta von dem Bussche, prowadzili 
badania nad kulturą Manasir na wyspie Sherari i w jej sąsiedztwie. Dzięki Davido-
wi Haberlahowi można było potwierdzić niektóre wiadomości o stosowaniu daktyli 
i orzechów dum w diecie Manasir oraz zapoznać się z ich sposobami kultywacji23. 
Mniej dokładne opisy upraw zamieściła w swojej dysertacji magisterskiej Rawah 
Babiker Eltom24, lecz skupiła się ona na ocenie zawartości w daktylach makroele-
mentów i mikroelementów oraz wpływie długości ich przechowywania na jakość 
owoców.

20 D. Haberlah, Ibrahim Ali Salman… (dostęp: 20.02.2018). 
21 J. Linke, op. cit., s. 90.
22 D. Haberlah, Social Geographical Survey… (dostęp: 21.02.2018).
23 Ibidem.
24 R. Babiker Eltom, op. cit., s. 4-56.
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Niegdyś dietetycy uznawali spożywanie daktyli za niekorzystne. Dzisiaj wie-
lu autorów twierdzi, że daktyle stanowią cenne, naturalne źródła antyoksydan-
tów25. Badania nad wartością odżywczą owoców palm podjęto stosunkowo późno. 
„Na podstawie dostępnej dokumentacji w literaturze dotyczącej składu odżywczego 
i fitochemicznego widać wyraźnie, że owoce daktyli są bardzo pożywne i mogą przy-
nosić kilka potencjalnych korzyści zdrowotnych. Chociaż daktyle są bogate w cu-
kier, wiele odmian daktyli to pożywienie o niskim IG i obala to dogmat, że daktyle 
są podobne do cukierków, a regularna konsumpcja wywoła choroby przewlekłe. 
Więcej badań w tych obszarach potwierdziłoby ich korzystne działanie…” – napisał 
Praveen Vayali26. Również nasiona palmy dum mają zbliżone właściwości27.

Sudańczycy carcade traktują jako swój napój narodowy, jednak dla mieszkań-
ców innych krajów afrykańskich jest to również „napój narodowy”. Opinia Manasir, 
że „picie carcade jest zdrowe”, nie do końca odpowiada prawdzie, gdyż zbyt długo-
trwałe macerowanie kielichów kwiatów i nadmiernie częste spożywanie płynu uzna-
no za hepato- i nefrotoksyczne28. Jednak, jak ostatnio wykazano, Hibiscus sabda-
riffa zawiera również związki przeciwutleniające, obniżające poziom cholesterolu, 
zapobiegające nadmiernemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej, obniżające insuli-
nooporność, ciśnienie tętnicze i być może ketmia szczawiowa stanie się nadzieją 
osób chorujących na nowotwory skóry29.

O innych „narodowych” i „tradycyjnych” specjałach Sudanu, owsiankach i se-
rach podpuszczkowych, pisał np. Nayla Mohammed Gomaa Nasr30. Mity o rzeko-
mo sudańskim pochodzeniu tych serów obalili jednak badacze sudańscy, wywodząc 

25 F.A. Juhaimi, K. Ghafoor, M.M. Özcan, Physical and chemical properties, antioxidant activ-
ity, total phenol and mineral profile of seeds of seven different date fruit (Phoenix dactylifera L.) 
varieties, „International Journal of Food Sciences and Nutrition” 2012, t. 63, nr 1, s. 84-89; A. Rah-
mani, S.M. Ali, H. Ali i wsp., Therapeutic effects of date fruits (Phoenix dactylifera) in the pre-
vention of diseases via modulation of antiinflammatory, antioxidant and antitumour activity, 
„International Journal of Clinic and Experimental Medicine” 2014, t. 7, nr 3, s. 483-491.

26 P.K. Vayali, Date Fruits (Phoenix dactylifera Linn): An Emerging Medicinal Food, „Critical 
Reviews in Food Science and Nutrition” 2012, t. 52, nr 3, s. 249-271.

27 A.A. Mohamed, A.A. Khalil, H.E.S. El-Beltagi, Antioxidant and antimicrobial properties of 
kaff maryam (Anastatica hierochuntica) and doum palm (Hyphaene thebaica), „Grasas y Aceites” 
2010, t. 61, nr 1, s. 67-75; W. Aboshora, Z. Lianfu, M. Dahir i wsp., Influence of doum (Hyphaene 
thebaica L.) flour addition on dough mixing properties, bread quality and antioxidant potential, 
„Journal of Food Science and Technology” 2016, t. 53, nr 1, s. 591-600.

28 A.L. Hopkins, M.G. Lamm, J.L. Funk, C. Ritenbaugh, Hibiscus sabdariffa L. in the treat-
ment of hypertension and hyperlipidemia: A comprehensive review of animal and human studies, 
„Fitoterapia” 2013, t. 85, s. 84-94.

29 A.C. Gheller, J. Kerkhoff, G.M. Vieira Júnior i wsp., Antimutagenic Effect of Hibiscus sab-
dariffa L. Aqueous Extract on Rats Treated with Monosodium Glutamate, „Scientific World Jour-
nal” 2017, s. 1-8 (on line – dostęp: 20.02.2018).

30 N.M. Gomaa Nasr, Local Resources For Food and Health In Sudan, [w:] Proceeding Isep-
rolocal (pr. zb.), International Seminar on Promoting Local Resources for Food and Health; 2015 
Oct 12-13; Bengkulu, Indonesia; Bengkulu 2016, s. 76-80.
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ser z Egiptu, a nawet ze starożytnej Grecji (od sera feta). Dopiero od około 100 lat 
Sudańczycy znają sery podpuszczkowe. Zakaria Salih i wsp. pisali: „Przetwarzanie 
jibna-beida odbywa się tradycyjnie, zaczyna się od otrzymania surowego mleka kro-
wiego, które jest odcedzane i mieszane z solą w czystym bębnie benzynowym. Na-
stępnie 4 lub 5 tabletek podpuszczki (8-10 g) kruszono, rozpuszczano w niewielkiej 
ilości wody i dodawano do każdego bębna, ciągle mieszając. Mleko jest następnie 
przykryte ściereczką i pozostawione do skrzepnięcia w ciągu 4-6 godzin. Twaróg 
przenosi się do drewnianych foremek i pozostawia do odcedzenia przez noc. Otrzy-
many ser cięto na kostki i umieszczono w puszkach po benzynie. Serwatkę dodaje 
się do sera, aby całkowicie go zanurzyć, a puszki są hermetycznie zamknięte przez 
lutowanie. Ser jest następnie przechowywany do dojrzewania”31.

W rejonie zamieszkiwania Manasir i Shaigiya, gdzie krowy hodowano rzadko, 
posługiwano się mlekiem kóz i owiec. Piszący o jibna-beida i jibnamadafara au-
torzy stwierdzili, że w serach znajdują się liczne patogeny, toteż postulowali, aby 
mleko stosowane do wyrobu serów poddać uprzednio pasteryzacji. Z trudem przy-
chodzi uwierzyć, że wrzucanie do mleka tabletek z podpuszczką, używanie beczek 
i puszek po benzynie, jak też ich lutowanie należy do „tradycyjnych” sposobów wy-
twarzania sera. Należy raczej przyjąć, że w końcu XIX stulecia do skórzanego bukła-
ka z mlekiem, umieszczonego na grzbiecie zwierzęcia (wielbłąda, czy osła), wrzuca-
no fragment żołądka młodej kozy lub owcy, w ten sposób inicjując przeobrażanie się 
kazeiny w parakazeinę.

Jak wynika z powyższych rozważań, nie wszystkie produkty opatrzone etykieta-
mi „narodowe” i „tradycyjne”, takimi w istocie są. W Sudanie spożywane potrawy 
stanowiły mieszaninę kuchni północno- i wschodnio-arabskiej z kuchnią obsza-
rów tropikalnych, Etiopii, a nawet Turcji. Dzisiaj już trudno ustalić, jakie potrawy 
faktycznie należały do typowo sudańskich. W Dar al-Manasir te wpływy nie są tak 
jaskrawo widoczne, jak w innych rejonach Sudanu, jednakże i na tym obszarze wy-
pada je odnotować.

Istotną cechą funkcjonowania Manasir stanowiło dążenie do samowystarczal-
ności. Wytwarzanie dużej ilości różnorodnych wysokokalorycznych daktyli, rozma-
itość innych upraw chroniły społeczność przed głodem. System wymiany pomiędzy 
Manasir al-Nil a Manasir al-Badiyah gwarantował, że w obu tych grupach nie bra-
kowało pożywienia. Budowa tamy i zalanie rosnących nad Nilem roślin uprawnych 
doprowadziły do zachwiania tej symbiozy, którą będzie trudno w przyszłości odtwo-
rzyć, bowiem Manasir al-Nil przestali produkować daktyle i nie mogą już dostarczać 
produktów roślinnych. Zapora zadała śmiertelny cios kulturze Manasir.

31 Z.A. Salih, A.M. Sulieman, E.A. Elkhalifa, O.A. Ali, Chemical and Microbiological Charac-
teristics of White Cheese (Jibnabeida) Produced in Sudan, „Food and Public Health” 2012, t. 2, 
nr 6, s. 259-264.
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Diet in Dar al-Manasir in Nubia

Dar al-Manasir in Nubia are lands near the 4th Cataract of the Nile inhabited by the 
Manasir tribe. In 2009 parts of these lands were flooded by the Nile as a result of 
the completion of Merowe dam construction and the creation of artificial budy of 
water along with a power plant. Both houses and crops were flooded. Presentation 
of crops and eating habits of the Sunni tribes Manasir and Shaigiya living in Nubia 
in the area of the 4th Cataract of the Nile – in Dar al-Manasir before flooding. Ma-
nasir tribe was divided into the „river” tribe (Manasir al-Nil), famers living in the 
viccinity of the Nile, and „Beduin” (Manasir al-Badiyah), pasturing sheep, goats 
and camels in the desert. Both groups were trading necessary products. In the years 
2008-2009 field studies were conducted among Manasir al-Nil and their neigh-
bours – Shaigiya. Integral method was used while writing the article.

The core of the Manasir al-Nil diet were plant products cultivated by the tribe. 
These plants belonged mainly to the families: Poaceae, Fabaceae, Cucurbitaceae, 
Solanaceae, Malvaceae. The most important plants on which Manasir’s existence 
depended on were dates and doum palm trees (Arecaceae). The sale of various types 
of dates was the source of steady income. Meat and fish were rarely eaten. Some of 
the meat was acquired from trade with Manasir al-Badiyah. Meals were not par-
ticularly different from those eaten in other parts of Northern Sudan, except for 
okra and corchorus. Homeless Manasir who remained by the Nile have become 
fishermen.

Lack of means to grow dates, relocations of Manasir to remote parts of wadi 
poor in water and rich soil, have caused a deterioration of their culture. The trade 
system was destroyed. Both Manasir al-Nil and Manasir al-Badiyah have suffered.

Keywords: diet, food, Islam, Manasir
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Wprowadzenie

Współcześnie nabiera znaczenia problem szczególnej kategorii żywności przezna-
czonej dla określonych grup. Regulacje unijne i prawa krajowego wyróżniają mię-
dzy innymi żywność specjalnego przeznaczenia dla osób chorych, czy też niemowląt 
i małych dzieci. Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają unormowania unijne 
stricte odnoszące się do żywności specjalnego przeznaczenia, jednakże część regulacji 
można odnaleźć w przepisach dotyczących generalnie bezpieczeństwa żywnościowe-
go. Zakres badań – analizowana kategoria środków spożywczych – obejmuje w szcze-
gólności środki spożywcze niebędące lekami oraz niebędące suplementami diety, 
które są przeznaczone do specjalnego postępowania dietetycznego w chorobach. Wy-
jątkowy charakter wspomnianych produktów polega na tym, iż są one uznawane za 
produkty specjalnego żywienia oraz takie, które nie mogą być zastąpione normalną 
żywnością. Celem artykułu jest analiza zasadności szczegółowego regulowania pro-
blematyki żywności specjalnego przeznaczenia. Jako metodę badawczą zastosowano 
metodę dogmatyczno-prawną – analizę aktów prawnych szczebla unijnego i krajowe-
go. Wnioski dotyczyć będą oceny aktualnej regulacji prawnej w tym zakresie na szcze-
blu unijnym i krajowym. Są oparte na analizie stanu prawnego na dzień 30.01.2019 r.

Zagadnienia podstawowe  
„żywności specjalnego przeznaczenia”

Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest zdefiniowana w art. 3 ust. 3 
pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia1. 
Według tej definicji środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego to 

1 Dz. U. z 2018 r., poz. 1541.
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produkt, który ze względu na szczególny skład lub sposób przygotowania wyraźnie 
różni się od środków spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z informa-
cją zamieszczoną na opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do 
zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych:

– osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane, lub osób, które 
ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści 
z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności – 
taki środek spożywczy jest określany jako „dietetyczny”2,

– zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat3.
Powstaje zatem pytanie, na czym polega różnica pomiędzy żywnością a żywno-

ścią specjalnego przeznaczenia? Skład lub sposób przygotowania są elementami wy-
raźnie odróżniającymi środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
od typowej żywności, która jest powszechnie spożywana4. Zasadne wydaje się posta-
wienie kolejnego pytania – o cel wydzielenia tej kategorii żywności? Jest to żywność 
służąca zaspokajaniu szczególnych potrzeb żywieniowych osób, których procesy tra-
wienia i metabolizmu są zachwiane lub nieprawidłowe oraz tych, którzy ze względu 

2 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego muszą być bowiem 
przeznaczone przede wszystkim – o czym wprost stanowi ust. 1, do którego odwołuje się zarówno ust. 2 
i 3 przytoczonej regulacji – do dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzorem lekarza. Powyższe 
stanowisko znajduje potwierdzenie w preambule Dyrektywy Komisji 1999/21/WE w sprawie die-
tetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz.U.UE.L.1999.91.29) 
wskazującej, że dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego mają speł-
niać określone potrzeby pokarmowe osób niedożywionych lub osób dotkniętych niedożywieniem 
w związku ze szczególną chorobą, zaburzeniem lub stanem chorobowym. Dlatego muszą być sto-
sowane pod nadzorem lekarza, bądź z pomocą innych kompetentnych pracowników służby zdro-
wia – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r. 
III SA/Kr 218/17, Legalis.

3 J. Baraniak, M. Kania, Suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego a lek roślinny w świetle współczesnej fitoterapii, „Postępy Fitoterapii” 2015, nr 3, 
s. 177-183.

4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 24 października 
2017 r., III SA/Łd 586/17 – Teza: 1. Czasowe wstrzymanie wprowadzania środka do obrotu nie 
przesądza jeszcze o losie środka jako dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Postępowanie wyjaśniające Głównego Inspektora Sanitarnego, a co za tym idzie instytucja czasowe-
go wstrzymania wprowadzania produktu do obrotu ma na celu ochronę konsumentów, ich zdrowia 
i życia. W sytuacji wyjaśnienia w świetle ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) wszystkich okoliczności na korzyść dietetycznego 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, zostanie on dopuszczony do obrotu.

2. Dyspozycja przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) stanowi o istnieniu po stronie organu obowiąz-
ku czasowego wstrzymania wprowadzania środka do obrotu, w przypadku wystąpienia przesłanek 
w tym przepisie wskazanych, Legalis.
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na specjalny stan fizjologiczny mogą uzyskać szczególne korzyści z kontrolowanego 
spożycia określonych substancji zawartych w tej żywności5.

Następne pytanie dotyczy zakresu podmiotów, do których jest kierowany ten 
typ żywności. Zgodnie z definicją żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, 
zawartą w art. 2 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 609/2013 w sprawie żywności dla określonych grup, konsumentami żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego są pacjenci i żywność ta powinna być „sto-
sowana pod nadzorem lekarza”6. Zawarte w tej definicji odniesienie do stosowania 
produktu pod nadzorem lekarza jest wyraźnym wskazaniem, że grupa zawodowa, 
jaką są lekarze odgrywa kluczową rolę w zalecaniu stosowania żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz w nadzorowaniu stosowania tego rodzaju żywno-
ści, uwzględniając konkretną sytuację pacjentów w poszczególnych przypadkach. 
Należy również zauważyć, że lekarze mają obowiązek dokonania wyboru takiego 
sposobu zapewnienia opieki medycznej swoim pacjentom, który będzie najbardziej 
właściwy. Z tym z kolei wiąże się uprawnienie zalecania spożycia szeregu produktów 
innych niż żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, np. produktów lecz-
niczych (leków), czy też żywności niebędącej żywnością specjalnego przeznaczenia 
medycznego, np. suplementów diety zawierających witaminę D dla niemowląt7.

Problemy definicyjne

Od dnia 20 lipca 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznacze-
nia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kon-
troli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 
96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 
i (WE) nr 953/2009 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych 
dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych 
zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała8. Wspomniane rozporzą-

5 Por. L. Szponar, H. Mojska, Jakość zdrowotna żywności dla niemowląt i małych dzieci 
– wymagania w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] L. Szponar, H. Mojska (red.), Żywienie dziecka 
a stan zdrowia człowieka dorosłego, Warszawa 1996.

6 Definicja zawarta w art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128 stanowi, 
iż jednym z obowiązkowych wymogów dotyczących etykietowania żywności specjalnego przezna-
czenia medycznego jest „stwierdzenie, że produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza”.

7 M. Kosicka-Gębska, M. Osińska, J. Gębski, Żywienie niemowląt i małych dzieci gotowymi 
produktami żywnościowymi, „ Postępy Higieny i Epidemiologii” 2011, t. 92, nr 3, s. 535-537.

8 Dz. Urz. UE L 181/35 z 29.06.2013 r. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 12 czerwca 
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dzenie unijne nie wprowadza definicji „środka spożywczego (żywność) specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego”9 oraz „żywności dietetycznej”.

Powyższe rozporządzenie wprowadza odmienne definicje niż ustawa o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, w interesującym nas zakresie:

– „żywność specjalnego przeznaczenia medycznego” – żywność specjalnie 
przetworzona lub żywność o specjalnym składzie przeznaczona do dietetycz-
nego odżywiania pacjentów, w tym niemowląt, stosowana pod nadzorem 
lekarza; jest ona przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia pa-
cjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowa-
nia, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żywno-
ści lub niektórych składników odżywczych zawartych w tej żywności lub jej 
metabolitach, lub pacjentów z innymi uzasadnionymi medycznie wymaga-
niami żywieniowymi, w przypadku których dietetyczne odżywianie nie może 
zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety (art. 2 ust. 2 lit. g) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013;

– „środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli masy ciała” 
– żywność o specjalnym składzie przeznaczona do stosowania w dietach 
o ograniczonej zawartości energetycznej w celu redukcji masy ciała, gdy – 
stosowana jest zgodnie z zaleceniami podmiotu prowadzącego przedsiębior-
stwo spożywcze – jest ona zamiennikiem całodziennej diety (art. 2 ust. 2 
lit. h);

– „żywność dla dzieci” – żywność przeznaczona do spełnienia szczególnych 
potrzeb zdrowych niemowląt odstawianych od piersi oraz zdrowych małych 
dzieci, stosowana jako suplement ich diety lub w celu ich stopniowego przy-
stosowania się do zwykłej żywności, z wyłączeniem:

– produktów zbożowych przetworzonych;
– napojów na bazie mleka i podobnych produktów przeznaczonych dla małych 

dzieci (art. 2 ust. 2 lit. h).
Zatem analiza powołanych aktów prawa unijnego i krajowego wskazuje jedno-

znacznie na rozbieżności definicyjne „żywności specjalnego przeznaczenia…”.
W swoim orzeczeniu NSA10 dokonał połączenia zwrotu „żywność specjalnego 

przeznaczenia medycznego” z celem jej stosowania, jakim jest „dietetyczne odży-

2013 r. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 r., z wyjątkiem:
– art. 11, 16, 18 i 19, które obowiązują od dnia 19 lipca 2013 r.,
– art. 15 oraz załącznika do niniejszego rozporządzenia, które obowiązują od daty zastosowania 

aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 1.
9 § 33 pkt. 1 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego stanowią 

kategorię środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które zostały odpowied-
nio przetworzone lub przygotowane i są przeznaczone do dietetycznego odżywiania pacjentów pod 
nadzorem lekarza – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego z dnia 16 września 2010 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1026). 

10 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2017 r., II OSK 1910/15, Legalis.
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wianie pacjentów”. W efekcie takiego rozwiązania pojawiło się na gruncie orzecz-
nictwa pojęcie „dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia me-
dycznego”.

Wspomniane orzeczenie wskazuje trzy istotne przesłanki dla powyższego środka 
spożywczego:

1. muszą być przeznaczone do dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzo-
rem lekarza,

2. mają zaspokajać specyficzne potrzeby żywieniowe określonych grup chorych, 
zgodnie ze wskazaniem lekarskim. Wymaga to określenia grupy pacjentów, 
których stan medyczny jest szczególny i uzasadnia zgodnie ze wskazaniem 
lekarskim dietetyczne odżywianie z wykorzystaniem danego produktu,

3. różnią się nie tylko od żywności powszechnie używanej, ale także od żywności 
wzbogaconej i suplementów diety.

O szczególnym znaczeniu żywności specjalnego przeznaczenia może świadczyć, 
fakt, iż Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu11 zawarł stanowisko dotyczą-
ce klasyfikacji tego typu żywności. TS stwierdził, iż „pozycję taryfową 3004 CN nale-
ży interpretować w ten sposób, że pojęcie leków w rozumieniu tej pozycji taryfowej 
obejmuje przetwory spożywcze przeznaczone wyłącznie do podawania dojelitowego 
(przez zgłębnik żołądkowy) pod kontrolą lekarza osobom, które są leczone medycz-
nie, gdy w ramach zwalczania choroby lub dolegliwości, które u nich występują, 
celem podawania wspomnianych przetworów jest zwalczanie niedożywienia tych 
osób lub zapobieganie mu”.

Z kolei odnosząc się do regulacji prawa krajowego, należy zauważyć, iż w dal-
szym ciągu obowiązuje – co prawda znowelizowane – rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego12. Wspomniany akt wykonawczy w § 1 pkt. 1 utrzymu-
je pojęcie „środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego”, należy 
zatem wskazać na konieczność znowelizowania prawa krajowego i dostosowania go 
do wymogów unijnych.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Jak wykazano wcześniej, w prawie unijnym i krajowym pojawia się trudność doty-
cząca kwalifikacji niektórych produktów, dlatego też Komisja Europejska w latach 
2014-2017 podjęła inicjatywy służące wypracowaniu kryteriów kwalifikacji, których 
stosowanie ma umożliwić jednolite egzekwowanie nowych wymagań prawnych.

Do najważniejszych dokumentów jakie powstały w wyniku tych prac należy 
zaliczyć:

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-267/13, Legalis.
12 T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1026.
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1. Przewodnik naukowo–techniczny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) w sprawie żywności specjalnego przeznaczenia medyczne-
go z 2015 r.13;

2. Zawiadomienie Komisji (2017/C 401/01) w sprawie kwalifikacji żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego z 2017 r.14

Przedsiębiorstwa branży spożywczej są odpowiedzialne za zapewnienie zgodno-
ści z ogólnymi i szczegółowymi wymogami mającymi zastosowanie do tej kategorii 
żywności. Ze względu na szczególny charakter tych produktów niezbędne jest wyka-
zanie pełnej, a nie częściowej zgodności z definicją. Przedsiębiorca musi udokumen-
tować zgodności produktu z ogólną definicją żywności (środka spożywczego) oraz 
szczegółowymi postanowieniami definicji tej żywności w zakresie:

– specjalnego składu lub sposobu wytworzenia,
– istotnej przydatności produktu do stosowania w ramach dietetycznego odży-

wiania pacjentów (w tym niemowląt) pod nadzorem lekarza,
– przeznaczenia do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów,
– obiektywnych uzasadnień naukowych, że stosowanie określonego produktu 

u pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmo-
wania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żyw-
ności lub niektórych składników odżywczych zawartych w tej żywności lub 
jej metabolitach, lub pacjentów z innymi uzasadnionymi medycznie wyma-
ganiami żywieniowymi, przynosi im korzyść nieporównywalną ze stosowa-
niem zwyczajowej diety (włącznie z tradycyjnymi modyfikacjami jej składu 
lub konsystencji).

Jak wykazano, definicja żywności specjalnego przeznaczenia medycznego szcze-
gółowo reguluje ten rodzaj żywności i jednocześnie obejmuje szereg różnych ele-
mentów. Zgodnie z cytowanym już art. 2 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 – żywność specjalnego przeznaczenia me-
dycznego jest żywnością. Odnosząc się do właściwej klasyfikacji danego produktu 
jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, należy przede wszystkim 
upewnić się, czy produkt ten nie powinien zostać sklasyfikowany na podstawie in-
nych przepisów prawnych. Jako przykład można wskazać na regulacje związane 
z produktem leczniczym. Klasyfikacja na produkty lecznicze (leki) oraz pozostałe 
produkty (żywność) została określona w przepisami art. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. 

13 W dniu 26 listopada 2016 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), opubli-
kował przewodnik naukowo-techniczny, który pomoże Komisji Europejskiej w dopełnieniu wyma-
gań nowego prawodawstwa, w części dotyczącej zasad kwalifikacji produktów z grupy środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). Ujednolicone podejście w tym zakresie 
ma na celu zapobieganie różnicom interpretacyjnym wewnątrz Unii Europejskiej, które powodują, 
że ten sam środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu w różnych krajach jako suplement diety, 
żywność wzbogacona lub FSMP.

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:401:FULL&from=ES.
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Rozporządzenie to zdefiniowało „żywność” (lub „środek spożywczy”) jako: „(…) ja-
kiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nie-
przetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez lu-
dzi można się spodziewać (…)”. Tym samym tzw. „środek spożywczy” nie obejmuje 
produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG15 i 92/73/EWG16. 
Skutkiem przyjęcia takich rozwiązań jest nakaz aby informacje na temat żywności 
nie przypisywały jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania 
chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływania się do takich właściwości, 
co reguluje art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/201117.

Podsumowując definicję legalną należy stwierdzić, iż „żywność specjalnego prze-
znaczenia medycznego” oznacza żywność:

– specjalnie przetworzoną, lub
– o specjalnym składzie.
Pierwsze pojęcie „specjalnie przetworzona” odnosi się do etapu wytwarzania 

produktu i dotyczy wszelkich działań, które znacznie zmieniają produkt wyjściowy 
w taki sposób, aby stał się on odpowiedni do celów dietetycznego odżywiania szcze-
gólnej grupy pacjentów, np. nadając szczególną konsystencję lub lepkość produk-
towi w dietetycznym odżywianiu stosowanym w przypadku zaburzenia połykania18.

Drugi – „o specjalnym składzie” – to etap teoretycznego opracowywania produk-
tu poprzedzającego samo wytwarzanie i dotyczy wyboru konkretnych składników 
podczas sporządzania receptury produktu w taki sposób, aby stał się on odpowied-
ni do celów dietetycznego odżywiania dla określonej grupy pacjentów, np. poprzez 
określenie odpowiedniej wartości energetycznej i zawartości składników odżyw-
czych w przypadku pacjentów cierpiących na niewydolność nerek.

15 Dyrektywa Rady 65/65/EWG z dnia 26 stycznia 1965 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub działań administracyjnych odnoszących się do leków gotowych, 
Dz.U. 22 z dnia 9.2.1965 r., s. 369/65. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 93/39/EWG (Dz.U. L 214 
z 24.8.1993, s. 22).

16 Dyrektywa Rady 92/73/EWG z dnia 22 września 1992 r. rozszerzająca zakres zastosowania 
dyrektyw 65/65/EWG i 75/319/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub działań administracyjnych dotyczących produktów leczniczych i ustanawiająca dodatkowe prze-
pisy w odniesieniu do homeopatycznych produktów leczniczych, 

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporzą-
dzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/
WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, (Dz. Urz. UE L 304/18 z 22.11.2011).

18 Definicja „przetwarzania” zawarta w art. 2 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożyw-
czych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1), który stanowi, że „przetwarzanie” – oznacza każde działanie, 
które znacznie zmienia produkt wyjściowy.
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Podsumowanie

Z dniem 20 lipca 2016 r. dokonano zmian legislacyjnych, polegających na wprowa-
dzeniu do prawa unijnego pojęcia „środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
medycznego”. Tym samym nie funkcjonują już środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia bezglutenowe, przeznaczone dla sportowców, cukrzyków czy też niskoso-
dowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe.

Rozporządzenie nr 609/2013 określa jednoznacznie wymagania co do składu 
i zakresu podawania informacji. Skład musi umożliwić właściwe zaspokojenie wy-
mogów/potrzeb żywieniowych osób, dla których jest przeznaczona wspomniana 
żywność i być odpowiedni dla tych osób. Rozporządzenie podaje rodzaje substancji, 
które mogą być dodawane do żywności specjalnego przeznaczenia, są to: witaminy, 
minerały, aminokwasy, karnityna i tauryna, nukleotydy, cholina i inozytol.

Załącznik do rozporządzenia wskazuje konkretne formy chemiczne witamin, 
składników mineralnych, które mogą wchodzić w skład poszczególnych grup żyw-
ności specjalnego przeznaczenia. Szczegółowe wymagania odnośnie do ich składu 
i oznakowania będą wskazane w odpowiednich rozporządzeniach delegowanych. 
Na chwilę obecną ustalone są wymagania dla:

– składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odnie-
sieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci,

– składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na 
jej temat.

Podsumowując – każde działania zmierzające do ujednolicenia regulacji praw-
nych dla branży żywieniowej mają duże znaczenie, w szczególności te, które umoż-
liwiają ujednolicenie rozumienia przepisów. Skutkiem tego ograniczą lub wyelimi-
nują możliwość tzw. „kombinacji” w gałęzi produkującej żywność dla „specjalnych 
grup odbiorców”. Działania te powinny być postrzegane pozytywnie.

Akty prawne
– dyrektywa Rady 65/65/EWG z dnia 26 stycznia 1965 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych lub działań administracyjnych odnoszących 
się do leków gotowych, Dz.U. 22 z dnia 9.2.1965 r., s. 369/65.

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 
12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzie-
ci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych 
zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrekty-
wę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE 
i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 w sprawie żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznacze-
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nia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kon-
troli masy ciała, Dz. Urz. UE L 181/35 z 29.06.2013 r.

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/
EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrekty-
wy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/
WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, (Dz. Urz. UE L 
304/18 z 22.11.2011).

– rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, 
s. 1).

– ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1541.

– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego z dnia 16 września 2010 r., tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1026.
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Statutory Regulation of Foods for Special Medicinal Purposes

This article considers the significant issue regarding Foods for Special Medicinal 
Purposes (FSMP) Currently the category of special foods for defined groups has 
been a growing issue. This subject area is regulated both by the European Union 
(EU) and Poland’s laws differentiating, among others, specialized foodstuffs for 
those ailing, infants and small children. The basic inclination is to strictly normal-
ize the regulations of EU states for FSMP; however, part of said regulations can be 
found in existing regulations pertaining to general foodstuff safety. Study range – 
an analysis of foodstuff categories which specifically examines non-medicinal food 
products and non-dietary supplements which are earmarked for special diets in 
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rare diseases. The purpose of the article is an analysis of the justifications for de-
tailed regulation of the FSMP issue. As a research method, the legal dogmatic meth-
odology was applied to examine the pertinent laws of the EU and Poland. Generated 
conclusions reached will assess the current statutory regulations of the EU and Po-
land. The analysis data is based on valid regulations of January 31, 2019.

Keywords: Foods for Special Medicinal Purposes (FSMP), food products, food-
stuff safety
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W 2018 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukazał się
pierwszy tom serii monografii poświęconych historii diety i kultury odżywiania.
Celem seriimiało być prezentowanie stanu badań nad praktykami żywieniowymi
występującymi w różnych epokach i kulturach oraz sposobami ich uzasadniania
wyprowadzanymi z aktualnego w danej epoce stanu wiedzy naukowej. Praktyki
te rozwijały się w powiązaniu z szerokim kontekstem kulturowym i społecznym,
ze zwyczajami i obyczajami, normami prawnymi i zaleceniami dotyczącymi życia
codziennego wyznawców różnych religii. Odzwierciedlały także zróżnicowanie
społeczne występujące w danej epoce, związane z dostępem do dóbr material-
nych, opieki medycznej, popularnych poradników zawierających zasady zdrowe-
go życia i metody zapobiegania chorobom itp. Ze względu na to zróżnicowanie
przedstawiciele różnych warstw społecznych odżywiali się inaczej, występowały
wśród nich dominujące choroby uwarunkowane stylem życia, mieli także różne
możliwości ich leczenia i zapobiegania ich występowaniu. Seria Historia diety
i kultury odżywiania nie podejmuje więc wyłącznie kwestii związanych z medycz-
nymi podstawami dietetyki, zgodnymi ze standardami pewnej historycznej epoki,
zajmuje się ogółem problemów związanych z odżywianiem jako jedną z podsta-
wowych praktyk umożliwiających człowiekowi przeżycie.
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wśród nich dominujące choroby uwarunkowane stylem życia, mieli także różne
możliwości ich leczenia i zapobiegania ich występowaniu. Seria Historia diety
i kultury odżywiania nie podejmuje więc wyłącznie kwestii związanych z medycz-
nymi podstawami dietetyki, zgodnymi ze standardami pewnej historycznej epoki,
zajmuje się ogółem problemów związanych z odżywianiem jako jedną z podsta-
wowych praktyk umożliwiających człowiekowi przeżycie.
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