Historia diety
i kultury
odżywiania
Tom I

pod redakcją
Bożeny Płonki-Syroki,
Haliny Grajety
i Andrzeja Syroki

Historia diety i kultury odżywiania

Historia diety i kultury odżywiania
Tom I

pod redakcją

Bożeny Płonki-Syroki, Haliny Grajety i Andrzeja Syroki

Wrocław 2018

Recenzent: dr Mateusz Dąsal

Publikacja zrealizowana w ramach działalności statutowej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
programy ST-D210.16.001 i ST-961

Na okładce: Louise Moillon, The Fruit and Vegetable Costermonger (1631)

© Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2018

e-ISBN 978-83-7055-673-0

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Spis treści

Bożena Płonka-Syroka
Wstęp .................................................................................................................. 7
Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Jolanta Dybała
Kilka uwag o diecie spartańskiej,
czyli o wiarygodności Plutarcha z Cheronei .................................................... 13
Adam Jaroszyński
Co jadał robotnik w Cesarstwie Rzymskim?
Zarobki i ceny żywności w edykcie Dioklecjana z 301 r. ................................. 27
Zofia Rzeźnicka
Procedury dietetyczne w kuracji gorączki ciągłej
(sýnochos pyretós [σύνοχος πυρετός])
na podstawie wybranych traktatów medycznych
antyku i wczesnego Bizancjum ........................................................................ 43
Tadeusz Srogosz
Dieta w czasie pokoju i na wojnie
żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII w. .............................................. 57
Stefan Pastuszewski
Reguły i zwyczaje żywieniowe staroobrzędowców .......................................... 75
Bożena Płonka-Syroka
Kuchnia mieszczańska na ziemiach polskich w XIX w. .................................. 87
Jarosław Kita
Diety lecznicze w dziewiętnastowiecznych polskich uzdrowiskach ............... 111
Anna Marek
Żywienie chorych w szpitalach Królestwa Polskiego
na przełomie XIX i XX w. ............................................................................... 127

6

Spis treści

Anna Trojanowska
Żywienie w ośrodkach karnych i poprawczych
w Królestwie Polskim w XIX i w początkach XX w. ....................................... 141
Magdalena Paciorek
Kuchnia chłopska, czyli o żywieniu się ludu wiejskiego
na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.
w opinii ówczesnych doniesień prasowych .................................................... 157
Wykaz autorów ..................................................................................................... 177

Wstęp

Odżywianie jest jedną z podstawowych praktyk umożliwiających człowiekowi przeżycie. Praktyka ta odbywa się w różnych warunkach geograficznych, z wykorzystaniem dostępnych w nich roślin i zwierząt, które są pozyskiwane w wyniku zbieractwa, łowiectwa, rolnictwa i hodowli. W historycznym rozwoju ludzkości odżywianie
obrosło szeregiem zwyczajów, w których manifestują się tradycje kulturowe ludzkich społeczności oraz jej struktura społeczna. W tym samym otoczeniu geograficznym zamieszkujący w nim ludzie nie odżywiają się tak samo, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Decydują o tym bowiem czynniki kulturowe,
które określają, jakie rośliny i zwierzęta są uznawane za nadające się do spożycia,
w jaki sposób są pozyskiwane, jak należy przygotowywać z nich potrawy, a także
określają dostępność do surowców i produktów spożywczych. Dieta poszczególnych
ludzkich społeczności znacząco różni się w związku z tym pomiędzy sobą, podobnie jak sposób odżywiania członków wyodrębnionych w niej warstw społecznych.
Struktura społeczna różnicuje dostęp do produktów nadających się do spożycia,
do określonych rodzajów potraw, które mogą być z nich sporządzane, a także do
sposobu ich spożywania itp. Ze względu na znaczenie odżywiania dla przetrwania
członków całej populacji, a wewnątrz niej poszczególnych warstw i grup o zróżnicowanym statusie społecznym, wszystkie ludzkie społeczności wypracowały rozmaite
sposoby reglamentowania żywności i określanie grup, które mają do niej dostęp
na warunkach preferencyjnych. Wypracowano również zasady ograniczania dostępu do tej żywności grupom znajdującym się na niższych szczeblach struktury
społecznej, a także – już wewnątrz tych grup – określono osoby mniej lub bardziej
uprzywilejowane.
Aż do obecnego stulecia większość ludzkiej populacji żyła w kulturze strukturalnego niedostatku żywności, której zasoby były dystrybuowane w ramach systemu reguł zapewniających przetrwanie grup, uznawanych za szczególnie ważne dla
przetrwania danej społeczności. W drugiej połowie XX w. sytuacja ta zaczęła się
szybko zmieniać, dzięki postępowi w rolnictwie i zmianom w organizacji państwa.
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Wiele krajów, wykazujących wcześniej strukturalne zapóźnienie w technikach uprawy (w tym te najliczniej zaludnione – Indie i Chiny) wkroczyło w etap tzw. „zielonej rewolucji”, co doprowadziło w ciągu dwóch-trzech dekad do likwidacji zjawiska
powszechnego głodu. Utrzymał się on wprawdzie w obrębie mniej uprzywilejowanych przez naturę i kulturę grup społecznych i wspólnot (np. wśród społeczności
żyjących na odległych i słabo skomunikowanych z centrum tych państw obszarach
geograficznych, wśród mniejszości narodowych i religijnych, społeczności o niskim
statusie społecznym z powodu braku wykształcenia i stałej pracy itp.), niemniej nie
obserwowano już występujących wcześniej przypadków masowej śmierci głodowej,
niosącej za sobą istotne pod względem liczbowym straty demograficzne (sięgające
kilku milionów ofiar). W tzw. krajach rozwiniętych, tj. przede wszystkim w Europie, w Ameryce Północnej i w wielu krajach Azji zjawisko strukturalnego głodu, zagrażającego egzystencji całej populacji danego kraju, od połowy XX w. nie istnieje,
a problemy związane z zaspokojeniem potrzeb żywieniowych mają charakter ograniczony do członków nieuprzywilejowanych warstw społecznych (np. bezrobotnych,
pracowników sezonowych, robotników niewykfalifikowanych). W tym samym czasie nie uporano się z problemem głodu w większości krajów afrykańskich. W 1962 r.
wkroczyły one w fazę dekolonizacji i początkowo sądzono (ze względu na korzystne
warunki klimatyczno-glebowe i wodne wielu z nich, a także na bogate zasoby surowców naturalnych), że ich rozwój potoczy się w tym samym kierunku co Indii
i Chin, w których „zielona rewolucja” doprowadziła do zlikwidowania problemów
aprowizacyjnych. Tak jednak się nie stało. Ponad pół wieku po uzyskaniu przez kraje afrykańskie niepodległości większości z nich nie udało się zlikwidować problemu
masowego głodu, w wielu z nich nastąpiło załamanie prowadzonych w czasach kolonialnych upraw z powodu obniżenia standardu kultury agrarnej, braku dostępu
do nasion dostosowanych do istniejących warunków przyrodniczych, załamania się
dostaw wody w związku z destrukcją systemów nawadniania itp. Sytuacja ta jest
trudna do przezwyciężenia, wiele z tych krajów nie posiada bowiem sprawnego systemu podatkowego, umożliwiającego zebranie stosownych środków i sfinansowanie kosztów stworzenia i funkcjonowania systemów irygacyjnych, budowy studni,
nie posiada też powszechnie dostępnego dla ludności systemu bankowego, umożliwiającego zakup nasion, itp. Niektóre z państw afrykańskich znajdują się obecnie
w sferze tzw. „państw upadłych”, w których nie funkcjonuje centralny rząd i system
podatkowy, nie są egzekwowane przepisy prawa, a ludność nie jest w żaden sposób
chroniona lub wspierana przez centralnie koordynowane inicjatywy umożliwiające
walkę z głodem. Tworzy to strukturalne podstawy powstawania epidemii chorób
zakaźnych, które łatwo i szybko w dobie powszechnej komunikacji lotniczej mogą
się przenieść na lepiej rozwinięte gospodarczo i gęsto zaludnione obszary globu. Powstaniu i rozwojowi tych epidemii stara się zapobiec Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) i inne prywatne i publiczne organizacje pomocowe, zakres i skala ich działalności nie są jednak adekwatne do skali potencjalnych zagrożeń.
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W niniejszej serii podejmowane będą zarysowane powyżej problemy związane z historią i kulturą odżywiania. Będziemy je analizować zarówno w kontekście
historycznym, jak i odnosząc się do aktualnie występujących kwestii. Planowany
zakres tematyczny serii obejmie więc w związku z tym omówienie historii odżywiania oraz praktyk żywieniowych w cywilizacjach starożytnych, które stanowią punkt
wyjścia dla kultury odżywiania w społecznościach, których codzienna praktyka życiowa odbywa się w kręgu słowa pisanego, aż do czasów współczesnych. Planujemy
też publikację artykułów poświęconych omówieniu i analizie dawnych społeczności
przedpiśmiennych, o których wiedza pochodzi ze źródeł archeologicznych, jak również tekstów opracowywanych przez etnografów i etnologów dotyczących praktyk
żywieniowych w europejskich tzw. społecznościach typu ludowego, a także społecznościach zamieszkujących inne niż Europa kontynenty, żyjących w kręgu własnej
kultury i tradycji. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie także obszar związany z kulturowym kształtowaniem ciała za pośrednictwem określonego rodzaju
diety. W pierwszym tomie serii Historia diety i kultury odżywiania podejmujemy
kwestie związane z obszarem kultury europejskiej, w tym polskiej. W następnych
przewidujemy także publikację tekstów dotyczących problematyki innych niż europejski kręgów kulturowych.
Tom pierwszy otwierają artykuły poświęcone historii odżywiania w czasach
starożytnych. Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak i Jolanta Dybała w pierwszym
z nich, zatytułowanym Kilka uwag o diecie spartańskiej, czyli o wiarygodności
Plutarcha z Cheronei, omawiają charakterystyczny dla spartańskiego społeczeństwa sposób odżywiania, różniący się od współczesnych mu tradycji żywieniowych
innych państw greckich. Zróżnicowanie to znajduje uzasadnienie w strukturze społeczeństwa spartańskiego. Tekst ukazuje kulturowe zakorzenienie zwyczajów dietetycznych, charakterystycznych dla społeczności zamieszkujących w tym samym czasie w zbliżonych warunkach geograficznych. Drugi artykuł w niniejszym tomie jest
poświęcony odżywianiu członków niższych warstw społecznych w starożytnym Rzymie. Adam Jaroszyński w studium pt. Co jadał robotnik w Cesarstwie Rzymskim?
Zarobki i ceny żywności w edykcie Dioklecjana z 301 r. omawia wspierane przez
państwo sposoby reglamentowania żywności, umożliwiające zachowanie poziomu
produkcji, a zarazem uzależniające robotników od dotacji państwowych. Poziom
uzyskiwanych przez nich dochodów nie pozwalał im bowiem na samodzielne utrzymanie powyżej pewnego minimum, a robotnicze rodziny mogły się utrzymać jedynie dzięki wsparciu państwa. Artykuł omawia konkretny system polityki społecznej,
nastawiony na zachowanie istniejących różnic społecznych, a zarazem na podtrzymanie efektywności produkcji. Autorką kolejnego artykułu zamieszczonego w tej
części książki jest Zofia Rzeźnicka. W studium pt. Procedury dietetyczne w kuracji
gorączki ciągłej (sýnochos pyretós [σύνοχος πυρετός]) na podstawie wybranych
traktatów medycznych antyku i wczesnego Bizancjum zostały scharakteryzowane
zalecenia związane ze starożytnym standardem medycyny. W opiniach starożytnych
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lekarzy błędy żywieniowe należały do podstawowych przyczyn chorób, a już po ich
wystąpieniu pacjent nie powinien był odżywiać się w sposób przypadkowy. Greckie
słowo dieta miało szerokie konotacje, które autorka przedstawia. Obejmowało bowiem nie tylko sposób odżywiania, lecz także styl życia.
Kolejna grupa zamieszczonych w tym tomie artykułów przenosi nas do czasów
nowożytnych, a w zakresie geograficznym na ziemie polskie. Autorzy publikowanych tu artykułów omawiają zwyczaje żywieniowe wybranych grup, kształtujące się
pod wpływem warunków kulturowych. Tadeusz Srogosz w tekście pt. Dieta w czasie
pokoju i na wojnie żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII w. przedstawia ówczesne zalecenia dotyczące aprowizacji oraz trudności z zapewnieniem wojsku zdrowego i dostatecznego pod względem ilościowym odżywiania. Ze względów związanych z nieprawidłowym odżywianiem armie dotykały w omawianym okresie głód
i epidemie, co prowadziło do znacznych strat w ich stanie osobowym i ograniczało
skuteczność ich działań bojowych. Kolejny autor, Stefan Pastuszewski, w artykule
pt. Reguły i zwyczaje żywieniowe staroobrzędowców, zapoznaje nas ze sposobami reglamentowania odżywiania uwarunkowanymi przez religię. Jest to najstarszy
i najczęściej występujący w różnych ludzkich kulturach rodzaj reglamentacji tych
praktyk, wykazujący przy tym istotne cechy wspólne, takie jak zakaz spożywania
określonych potraw i preferowanie innych, podział roku na okresy postne, zwykłe
i świąteczne, w których praktyki żywieniowe są zróżnicowane zgodnie z nakazami
religii. Artykuł ukazuje sprzężenie odżywiania z moralnością i podporządkowaniem
życia pewnemu systemowi nakazów i zakazów. W tym samym duchu przedstawiam sposób odżywiania mieszczan (w tekście pt. Kuchnia mieszczańska na ziemiach polskich w XIX w.). Jest on zakorzeniony w etosie pracy, opiera się także
na określonej podstawie antropologicznej, do której cech należą planowanie życia
i pracy oraz nastawienie na jej efektywność. Sposób odżywiania zalecany mieszczanom przez autorów poradników jest zgodny z tą podstawą, umożliwiając skuteczne wykonywanie pracy i czerpanie zadowolenia z jej rezultatów, dzięki racjonalnej
samokontroli wszystkich obszarów praktycznego życia, w tym diety. Jarosław Kita
w artykule pt. Diety lecznicze w dziewiętnastowiecznych polskich uzdrowiskach
– podobnie jak wcześniej Zofia Rzeźnicka – wpisuje zalecenia dietetyczne w kontekst zdrowia i choroby, profilaktyki i leczenia. W europejskiej i polskiej kulturze
uzdrowiskowej dieta wpisana jest w specyficzny dla przebywających w kurortach
gości styl życia, ukierunkowany na odzyskanie lub zachowanie (w przypadku pobytów profilaktycznych) zdrowia. Wiąże się wprawdzie z pewnymi ograniczeniami
jakościowymi i ilościowymi, a także ze specyficznym rozkładem posiłków i spożywaniem między nimi dodatkowych substancji (wód mineralnych, mleka itp.). Zasadniczy styl życia kuracjuszy jest jednak podporządkowany doświadczaniu różnych rodzajów przyjemności, których poszukują udający się do uzdrowisk należący
do wyższych warstw społecznych pacjenci. Uzdrowiskowa dieta powinna być więc
smaczna i atrakcyjnie podana. Na drugi biegun hierarchii społecznej polskiego dziewiętnastowiecznego społeczeństwa przenosi nas w swoim artykule Anna Marek.
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W tekście pt. Żywienie chorych w szpitalach Królestwa Polskiego na przełomie
XIX i XX w. omawia problemy z prawidłową aprowizacją pacjentów oraz dostosowaniem ich diety do choroby, która jest przyczyną ich hospitalizacji. W omawianym
przez autorkę okresie skład socjalny pacjentów szpitali jest względnie homogeniczny. Większość z nich wywodzi się z ubogich warstw społecznych, a ich codzienne
życie przebiega w bardzo trudnych warunkach. Tak samo można scharakteryzować
warunki ich pobytu w szpitalu, dalekie od tych, które uzdrowiska zapewniają swoim prywatnym gościom. Szpitalna dieta jest przede wszystkim niewystarczająca
pod względem ilościowym, niedostosowana do potrzeb osób chorych i niesmaczna.
Podejmowane próby zmiany tego stanu rzeczy nie odnosiły aż do końca istnienia
Królestwa Polskiego poważniejszych rezultatów, co było związane z niskim poziomem nakładów na funkcjonowanie szpitali. Z jeszcze gorszymi warunkami pobytu i standardami odżywiania zapoznaje nas następna autorka, Anna Trojanowska,
która w artykule pt. Żywienie w ośrodkach karnych i poprawczych w Królestwie
Polskim w XIX i w początkach XX w. przygląda się tym aspektom polityki penitencjarnej. Dieta więźniów oraz osób osadzonych w ośrodkach poprawczych była monotonna, niewystarczająca pod względem ilościowym i niezdrowa. Było to z jednej
strony warunkowane chęcią zachowania niskich kosztów utrzymania osadzonych
w ośrodkach karnych i poprawczych osób, natomiast z drugiej włączeniem diety
w obręb polityki karnej, której celem jest przede wszystkim represyjny charakter
kary, w ramach której ograniczenia dietetyczne (jakościowe i ilościowe) postrzegane są jako jedno z narzędzi deprywacji zaspokojenia potrzeb i upodobań osób
karanych. Ostatni artykuł w tej książce, autorstwa Magdaleny Paciorek, pt. Kuchnia
chłopska, czyli o żywieniu się ludu wiejskiego na ziemiach polskich na przełomie
XIX i XX w. w opinii ówczesnych doniesień prasowych przybliża nam nie tylko
styl życia i sposób odżywiania ówczesnych mieszkańców wsi, lecz także sposób patrzenia na nie przez autorów doniesień prasowych. Ich własny styl życia i kultura
odżywiania na tyle różniły się od właściwych dla mieszkańców wsi z przełomu XIX
i XX w., że uczynili go przedmiotem swoich rozważań. Oceniają go z punktu widzenia miejskiej tradycji odżywiania, wypracowanej w społeczności, która ze względu
na sposób swojego zorganizowania, poziom zamożności i reguły wykonywania pracy
zarobkowej funkcjonuje w omawianym okresie inaczej, niż wiejska. W tekście tym
wyraźnie widoczne jest warunkowanie sposobu odżywiania przez kulturę, zarówno
w zakresie preferencji, jak i ograniczeń.
W kolejnym tomie niniejszej serii postaramy się przedstawić problemy związane
z historią diety i kulturą odżywiania, zrodzone w obrębie innych obszarów kulturowych, a także charakterystyczne dla kultury współczesnej. W każdym z badanych
przez autorów obszarów kulturowych związane z odżywianiem zwyczaje, rodzaje
spożywanych potraw, ograniczenia w ich spożywaniu (posty, tabu żywieniowe itp.)
były bowiem inne, interesujące jest w związku z tym podjęcie próby ich zestawienia w ramach komparatystyki historycznej. Liczymy także na podjęcie współpracy
z serią przez etnologów i antropologów kulturowych, którym oferujemy łamy dla
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publikacji wyników ich najnowszych badań. Do współpracy zapraszamy także lekarzy i farmaceutów, którzy ukażą zagadnienia związane z dietą we właściwej dla
standardu tych nauk perspektywie.
Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka
Redaktor Serii

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Jolanta Dybała

Kilka uwag o diecie spartańskiej,
czyli o wiarygodności Plutarcha z Cheronei

Starożytna Sparta (Σπάρτη), zwana też Lacedemonem (Λακεδαίμων), była w czasach
antycznych jednym z najpotężniejszych miast-państw kształtujących oblicze świata
greckiej cywilizacji1. Jej ustrój wewnętrzny chwalono jako modelowy2, a jej armia
budziła trwogę wrogów3. Przedmiotem obecnych rozważań nie jest jednak ani jedno, ani drugie, ale w niniejszym studium stawiamy sobie za zadanie analizę jednego
z symbolicznych aspektów tożsamości lacedemońskiej, to znaczy potrawy, której
powszechne w tradycji określenie brzmi mélas dzomós (μέλας ζωμός), a która w polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje jako czarna polewka.
Jest wiele wzmianek na jej temat, przy czym najczęściej przytaczane są te, które
zachowały się w dorobku Plutarcha z Cheronei (I–II w. n.e.). Mélas dzomós wymieniony został tam jako potrawa ściśle związana z obyczajami panującymi w Sparcie
i czytamy o niej w żywocie reformatora „konstytucji” lacedemońskiej, a mianowicie
Likurga (X–IX w. p.n.e.). Istotne jest także, iż Plutarch mówi o niej w tej części
utworu, która opisuje wspólne uczty męskiej części społeczności spartańskiej, to
znaczy syssítia [συσσίτια])4. Regularne uczestnictwo w nich było zaszczytem, ale
1
Na przykład por. K.M.T. Atkinson, Ancient Sparta, Westport, Connecticut 1972; M. Clauss,
Sparta. Eine Einfuhrung in seine Geschichte und Zivilisation, München 1983; R. Kulesza, Sparta
w V i IV w. p.n.e., Warszawa 2003; idem, Starożytna Sparta, Poznań 2003 etc.
2
Przykładem tej rewerencji dla ustroju spartańskiego niech będzie opinia sformułowana przez
Polibiusza z Megalopolis – Polybii historiae, VI, 48, 1, 1 – 8, 5, ed. T. Buettner-Wobst, t. 1–4, Lipsiae 1889–1905.
3
Przykładem uznania dla siły armii Sparty niech będzie refleksja pozostawiona przez Ksenofonta – Xenophontis de republica Lacedaemoniorum, XI, 1, 1 – XII, 7, 5, [w:] Xenophontis opera
omnia, ed. E.C. Marchant, t. 5, Oxford 1920.
4
Por. F. Bólte, Zu lakonischen Festen, „Rheinisches Museum” 1929, t. 78, s. 124–143; E. David, The Spartan syssitia and Plato’s Laws, „American Journal of Philology” 1978, t. 99, s. 486–
495; O. Murray, War and the symposium, [w:] W.J. Slater (red.), Dining in the classical context,
Ann Arbor 1991, s. 83–104; G. Paul, Symposia and deipna in Plutarch’s Lives and in other historical writings, [w:] W.J. Slater (red.), Dining…, s. 157–170.
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i obowiązkiem, a nakładano go na obywatela w momencie jego akceptacji przez
starszych i doświadczonych już biesiadników. Autor pisał, iż dla przyjmowanej młodzieży (paídes; παῖδες) spartańskiej syssítia miały mieć funkcję formatywną, będąc
niejako lekcją cnót cenionych w polis lacedemońskiej, a zwłaszcza umiarkowania
(sofrosýne; σωφροσύνη). W czasie spotkań uczyli się oni zasad, na których opierało
się ich państwo i mieli okazję poznać ukształtowanych już w ideologii Lacedemonu
współobywateli, którzy pokazywali im prawdziwe znaczenie wartości pojmowanych
jako kluczowe dla potęgi Sparty5.
Relacja Plutarcha ukazuje, że przyszli współtowarzysze pełnoprawnych biesiadników selekcjonowani byli starannie, a ich kandydatura poddawana była sui generis
głosowaniu6. Każdy ze starszyzny bowiem brał w rękę kawałek pieczywa (apomagdalía; ἀπομαγδαλία) i wrzucał je w milczeniu do swego rodzaju urny w postaci naczynia káddichos (κάδδιχος), przy czym chleb niezgnieciony przez głosującego oznaczał dopuszczenie do biesiadnego towarzystwa7.
Choć syssítia były przede wszystkim zgromadzeniami o funkcji politycznej,
w czasie spotkań podawano także jedzenie8, a po jego spożyciu wino9. Najsłynniejszą
z potraw serwowanych podczas nich było danie, nazwane przez autora za pomocą
ogólnego terminu ópson (ὄψον), a określone szczegółowo jako mélas dzomós. Plutarch nie pozostawił receptury na owo danie. Stwierdził jednak, że uczestnicy spotkania wychodzili z założenia, że starszyzna winna pozostawić mięso dla młodych
i sama zadowalać się potrawą, na określenie której użył terminu dzomós (ζωμός)10,
w ten sposób sugerując, że danie to miało konsystencję płynną (lub półpłynną) oraz
nie zawierało w sobie mięsa11.
Dalsze słowa Plutarcha implikują konkluzję, iż receptura na mélas dzomós nie
była utrzymywana w ścisłej tajemnicy, gdyż jeden z władców starożytnego świata

5
Plutarch, Lycurgus, 12, 4, 1–6, [w:] Plutarch’s lives, ed. B. Perrin, t. 1, Cambridge, Mass.
1914 (dalej: Plutarch, Lycurgus).
6
Ibidem, 12, 5, 1–5.
7
Ibidem, 12, 5, 5 – 6, 4.
8
Por. poniżej. Także por. L. Bruit, The meal at the Hyakinthia: Ritual consumption and offering, [w:] O. Murray (red.), Sympotica, A symposium on the symposion, London 1990, s. 162–
174; J.S. Rundin, A politics of eating: feasting in early Greek society, „American Journal of Philology” 1996, t. 117, z. 2, s. 179–215.
9
Plutarch, Lycurgus, 12, 7, 5–10. Por. N.R.E. Fisher, Drink, hybris and the promotion
of harmony in Sparta, [w:] A. Powell (red.), Classical Sparta. Techniques behind her success,
London 1989, s. 26–50. Notabene wino uznawane było także za lekarstwo – M. Kokoszko, Enologia Dioskuridesa, czyli kilka uwag na temat leczniczego działania wina, [w:] W. Korpalska,
W. Ślusarczyk (red.), Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem, Bydgoszcz 2016,
s. 49–62.
10
Plutarch, Lycurgus, 12, 6, 7 – 7, 1.
11
Słowa autora są na tyle ogólne, że nie wykluczają jednak takiego rozumienia narracji, które
przyjmowałoby interpretację mówiącą, iż potrawa była gotowana z dodatkiem mięsa, a na skutek
tego zawierała w sobie jego kawałki.
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śródziemnomorskiego12 nabył lakońskiego kucharza, by ten podawał na jego stół ów
specjał. Nie zasmakował on jednak monarsze, a stało się tak nawet pomimo faktu,
iż niewolnik mógł zakupić do jego przyrządzenia najlepsze spośród dostępnych ingrediencji. Czytamy też, że kucharz zawezwany przez władcę (i zapewne skarcony),
odpowiadając na zarzuty, zuchwale stwierdził, że ópson docenić można dopiero zażywszy kąpieli w wodach Eurotasu (a zatem rzeki, która przepływa przez Lakonię13),
co, jak wypada domniemywać, miało znaczyć, że tylko osoba w pełni utożsamiona
ze spartańskim stylem życia była w stanie w pełni poznać się na walorach mélas
dzomós. Dodać trzeba, że choć przyczyny braku satysfakcji po stronie wielmoży
nie zostały ściśle sprecyzowane, wydaje się, że wynikały one z hołdowania przezeń
wyszukanej kuchni śródziemnomorskiej. Ergo anegdota sugeruje, że receptura na
podaną mu potrawę odznaczała się prostotą, a przede wszystkim nie zawierała wielu przypraw, które kształtowały ówczesne gusta kulinarne. Tę swego rodzaju bezpretensjonalność kuchni spartańskiej potwierdzają też słowa Plutarcha pochodzące
z vita króla Kleomenesa (III w. p.n.e.). Jego główny posiłek (pomimo tego, że podawany w triklinium) był po lakońsku nieskomplikowany. W czasie jego trwania nie
serwowano żadnych wyszukanych dodatków, zwanych karykeíai (καρυκείαι14), ani
wypieków (pémmata; πέμματα) innych niż podstawowe15, a starano się tylko o to,
aby jedzenia i wina było pod dostatkiem16. Czytamy też, że Spartanin skarcił pewnego swego przyjaciela, gdy doniesiono mu, że ten, przyjmując u siebie gości niebędących Lacedemończykami, kazał zaserwować im (jak wypada się domyśleć, jedynie)
mélas dzomós i zagniataną z wodą kaszę jęczmienną zwaną, który to pokarm zwano
mádza (μᾶζα)17. Kleomenes postąpił w ten sposób, ponieważ reprezentował opinię,
12
Wedle danych pochodzących z Plutarchowych Apophthegmata Laconica był to Dionizos
z Sycylii, a więc tyran Syrakuz; por. Plutarchi apophthegmata Laconica, 236 f, 4 – 237 a, 3, [w:]
Plutarchi moralia, ed. W. Nachstadt, t. 2.1, Lipsiae 1935 (dalej: Plutarch, Apophthegmata).
13
Plutarch, Lycurgus, 12, 7, 1–5.
14
Por. M. Kokoszko, Historia kuchni antycznej i bizantyńskiej. Sos karyke (καρύκη). Komentarz do Chronografii Michała Psellosa, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, t. 5, z. 2(10), s. 167–
178; idem, Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika „karyke” (καρύκη),
„Przegląd Nauk Historycznych” 2008, t. 7, z. 1, s. 5–20; idem, Some technical terms from Greek
cuisine in classical and Byzantine literature, „Eos” 2008, t. 95, s. 269–283.
15
Wypada zatem konkludować, iż z pieczywa podawano wyłącznie chleb. Notabene Plutarch
wzmiankuje go w żywocie Likurga pod terminem apomagdalía (ἀπομαγδαλία) – Plutarch, Lycurgus, 12, 5, 6; 12, 6, 6. Z kolei Sfajros pisał, iż pszenny dostarczany był przez bogatszych członków
społeczeństwa – Athenaei Naucratitae dipnosophistarum libri XV, IV, 141 c (19, 24), rec. G. Kaibel,
t. 1–3, Lipsiae–Berolini 1887–1890 (dalej – Atenajos z Naukratis, Deipnosophistae).
16
Plutarchus, Agis et Cleomenes, 34, 4, 1 – 5, 1, [w:] Plutarchi vitae parallelae, ed. K. Ziegler,
t. 3.1, Lipsiae 1971 (dalej: Plutarch, Agis et Cleomenes).
17
Na temat mádza por. M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Cereals of antiquity and
early Byzantine times. Wheat and barley in medical sources (second to seventh centuries AD),
Łódź 2014, s. 366, 375–377, 382–383, 396–397; M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dietetyka
i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), cz. I, Zboża i produkty zbożowe
w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum, Łódź 2014, s. 369–370, 378–380, 401.
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że nie należy nikogo zmuszać do spartańskiego stylu życia18. Komentując anegdotę, trzeba też dodać, że mádza, choć powszechnie spożywana w Sparcie, uchodziła
raczej za pokarm niższych warstw społecznych z racji na taniość, a zatem także dostępność swych ingrediencji. Nadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż wymienienie
mádza obok mélas dzomós implikuje konkluzję, że również ta ostatnia potrawa należała do tej samej kategorii pokarmów. W tym samym kontekście powinna być też
interpretowana anegdota zawarta w vita Pelopidasa (IV w. p.n.e.). Mówi ona o pewnym Sybarycie, a więc o archetypicznym zwolenniku życia w luksusie, który utrzymywał, że obywatele Sparty nie wzdragają się przed śmiercią, ponieważ ta jest dla
nich jedyną ucieczką przed trudami życia i typowym dla Lacedemonu jedzeniem19.
W kwestii rozwiązania zagadki receptury na mélas dzomós wiele informacji dostarcza kolejne dzieło Plutarcha, a mianowicie De tuenda sanitate praecepta. Nie
wymieniając z nazwy tego dania, autor napisał w nim bowiem, że Lacedemończycy
dostarczali zwykle kucharzowi20 tylko ocet (óksos; ὄξος) i sól (háles; ἅλες ), każąc
mu odnaleźć pozostałe składniki w zwierzęciu (hiereíon; ἱερεῖον) zabitym w celu
przygotowania potrawy, ponieważ reprezentowali opinię, że każdy zdrowy oraz
czysty moralnie Spartanin jest w stanie docenić fakt, że naturalny smak takiego
surowca jest sam w sobie najlepszą jego przyprawą (τὰ κάλλιστα τῶν ἡδυσμάτων)21.
Tytułem komentarza stwierdzić należy, iż uwaga ta staje się znacząca, jeżeli zostanie
połączona z przytoczonymi wcześniej fragmentami Vitae parallelae. Po pierwsze,
w świetle słów autora zawartych w De tuenda sanitate praecepta typowym pokarmem wspólnych uczt w Lacedemonie było mięso i inne produkty zwierzęce. Po drugie, podstawowe ingrediencje, którymi dysponował kucharz do przyrządzenia tego
pokarmu były nieliczne i powszechnie dostępne. Po trzecie, stwierdzić trzeba, że
lista wymienionych dodatków jest wielce znacząca z punktu widzenia kulinarnego. O ile bowiem sól została wymieniona, ponieważ stanowiła podstawowy dodatek
18
Plutarch, Agis et Cleomenes, 34, 5, 1 – 6, 1. Por. M. Węcowski, The rise of the Greek aristocratic banquet, Oxford 2014, s. 111–117.
19
Słowo „jedzenie” zostało oddane przez Cheronejczyka przez ogólny termin díaita (δίαιτα).
Na temat jego znaczenia por. M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, M. Kokoszko, K. Jagusiak,
Z. Rzeźnicka, Cereals…, s. 7–8; iidem, Dietetyka i sztuka kulinarna…, s. 5–6. Bardziej szczegółowa
analiza terminu, z zarysem początków dietetyki antycznej por. H. Bartoš, Philosophy and dietetics
in the Hippocratic On regimen. A delicate balance of health, Leiden – Boston 2015, s. 1–16. Powracając jednak do analizowanego fragmentu, warto dodać, że Plutarch komentuje te słowa, pisząc, że
przyzwyczajony do luksusu mieszkaniec Sybaris nie rozumiał, jak można, nie nienawidząc życia, nie
bać się także śmierci. Dodał też, iż taką filozofię życiową umożliwiło Lacedemończykom kultywowanie przez nich cnoty męskiej, czyli areté (ἀρετή) – Plutarchus, Pelopidas, 1, 5, 1–7, 3 [w:] Plutarchi
vitae parallelae, ed. K. Ziegler, t. 2.2, Lipsiae 1968.
20
W tekście chodzi o kucharza, który odpowiedzialny był za przygotowanie potraw spożywanych w trakcie wspólnych uczt, a wniosek ten wypływa z faktu, iż w tekście Cheronejczyka wymienione są ingrediencje, które potencjalnie mogły wchodzić do receptury interesującej nas potrawy.
21
Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, 128 c, 7–11, [w:] Plutarch’s moralia, ed. F.C. Babbitt, t. 2, Cambridge, Mass. 1928.
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smakowy niemal każdego dania (niezależnie od tego, czy było ono gotowane czy
też pieczone), o tyle ocet nie. Na przykład, nie był wykorzystywany do przyrządzania mięsa, zwłaszcza zaś tego, które przeznaczano do pieczenia. Powstaje zatem supozycja, iż rzeczony óksos nie był używany przez lakońskich kucharzy do przyprawiania pieczystego, ale chronił przed skrzepnięciem jeden z istotnych produktów
otrzymywanych na skutek zabicia zwierzęcia, a mianowicie jego krew. W efekcie, na
podstawie informacji zawartych w Vitae parallelae oraz w De tuenda sanitate praecepta, możemy konkludować, iż mélas dzomós był potrawą płynną22, otrzymywaną
w wyniku gotowania mięsa, które było ważnym składnikiem głównego posiłku spartańskiego. Mięso gotowano w wodzie z dodatkiem krwi, zaprawiwszy ją uprzednio
octem winnym. Można też wnioskować, iż poporcjowane tusze zwierząt przeznaczone dla młodzieży uczestniczącej we wspólnych ucztach były przyrządzane w dzomós,
a następnie wyjmowane i rozdzielane wśród ucztujących. Pozostały, gęsty od krwi23
(i resztek mięsnych) wywar spożywany był przez starszyznę obecną na syssítia.
Przynajmniej częściowe potwierdzenie powyższej hipotezy odnaleźć można
w utworze Tripoliticus autorstwa Dikajaracha (IV–III w. p.n.e.), który był niemal
współczesny obyczajom opisywanym w setki lat później przez Cheronejczyka. Dikajarch, pisząc o wspólnych spartańskich biesiadach, expressis verbis zaznaczył, że,
po zaserwowaniu pierwszego posiłku, który był uprzednio poporcjowany (πρῶτον
μὲν ἑκάστῳ), na stołach pojawiała się mádza oraz naczynia do picia wina. Oprócz
mádza stawiano przed biesiadnikami gotowane mięso wieprzowe (ὕειον κρέας
ἑφθόν), ale w niewielkiej ilości, oraz wywar dzomós na nim przyrządzany, a do tego
oliwki, ser i figi, a czasami jeszcze jakieś dodatkowe pożywienie, jak ryba, zając czy
gołąb, a potem sui generis deser czy też zakąskę, zwaną epáikla (ἐπάικλα)24.
Analizując dane znajdujące się w narracji Dikajaracha, konkludować wypada,
że informacje te znakomicie uzupełniają wcześniej przytoczone wnioski. Dikajarch
precyzuje bowiem, że mięso, o którym czytamy w Vita Likurga (a którego rodzaj nie
został sprecyzowany przez Chronejczyka), było wieprzowiną. Dodatkowo Tripoliticus dowodzi, że sposobem obróbki termicznej tego produktu było gotowanie. Chociaż melas dzomós z opowieści Plutarcha jest tu określony skrótowo za pomocą rzeczownika pozbawionego przydawki, kontekst czyni jednoznacznie pewnym, iż obaj
mieli na myśli tę samą potrawę. W końcu autor Tripoliticus, dokładnie jak uczynił
to Cheronejczyk, expressis verbis wskazuje, iż wymienione ópsa stanowiły dodatek
do mádza, co jeszcze bardziej uprawdopodabnia tezę, że obu chodziło o to samo
zwyczajowe menu, którego stałym punktem był interesujący nas mélas dzomós.
22
Autor wyraźnie zaznacza, że potrawa była wlewana do naczyń, zapewne misek, z których ją
spożywano – Plutarch, Lycurgus, 12, 6, 10–11.
23
Podgrzewana krew krzepnie, a zatem staje się naturalnym zagęstnikiem. Por. C.K. Kaufman,
Cooking in ancient civilisations, Westport, Connecticut–London 2006, s. 25–26.
24
Dikajarch, Fragment 72, [w:] Die Schule des Aristoteles, ed. F. Wehrli, Basel 1967; Atenajos
z Naukratis, Deipnosophistae, IV, 141 a–c (19, 2–20) (gotowana wieprzowina – IV, 141 b, [19, 8];
dzomós – IV, 141 b, [19, 8]).
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By uczynić przedstawiony w niniejszym studium sposób rozumowania jeszcze
bardziej prawdopodobnym, warto jest już zaprezentowane fragmenty skonfrontować z dodatkowymi wyselekcjonowanymi danymi literackimi mówiącymi na temat
obyczajów gastronomicznych starożytności. Zacząć wypada od stwierdzenia, iż nie
ma wątpliwości, że termin dzomós odnosił się zwykle do płynnej potrawy przyrządzanej z dodatkiem mięsa. Takie znaczenie nadał mu na przykład autor scholiów
do dorobku Arystofanesa, które odmalowują rzeczywistość gastronomii ateńskiej
przełomu V i IV w. p.n.e. Wyjaśniał on, iż thría, to znaczy nadziewane liście figowca, gotowane były w wywarze mięsnym określonym jako dzomós25, a termin ten
odnosił się też do zupy pozostałej w skutek gotowania mięsa ofiar złożonych w czasie Panatenajów. Jedli ją ubodzy obywatele Aten, gdy dla zamożnych pozostawiano
mięso26. Tytułem komentarza warto stwierdzić, że mięso z pewnością wyciągano
z wywaru, a zatem informacja obecna w tekście scholiów stanowi bliską analogię
do przekazu zarówno Plutarcha, jak i Dikajarcha na temat menu obowiązującego
podczas syssítia. Dzomós, jak uczy scholiasta, to również wywar, czy też potrawa
powstała w wyniku gotowania mięsa wołowego27. Interesujący nas rzeczownik pojawia się także w twórczości Platona (V–IV w. p.n.e.), który określał w ten sposób gotowaną potrawę powstałą na bazie mięsa28. Z kolei Arystoteles (IV w. p.n.e.) użył go
w De partibus animalium, gdy wyjaśniał różnice między dwoma rodzajami tłuszczu
zwierzęcego, to znaczy pomiędzy pimelé (πιμελή) a stéar (στέαρ). Ze słów Stagiryty
wynika, że dzomós oznaczał wywar, który pozostawał płynny, jeśli przyrządzano go
na bazie mięsa zawierającego ten pierwszy, lub tężał, gdy gotowano go z mięsa zawierającego stéar29. Notabene uszczegółowiona refleksja na ten temat znajduje się
również w Historia animalium, gdzie filozof wyliczał wywary z mięsa koni i świń
jako te, które pozostawały zawsze po wystygnięciu płynne, oraz dzomoí z baraniny
i koziny jako przejawiające tendencję do przeciwnego zachowania30. Dodać trzeba,
iż poglądy Arystotelesa zostały w ponad tysiąc lat później włączone do leksykonu
Liber Suda (X w.), którego kompilator wyjaśniał, że dzomós był wywarem otrzymy-

25
Scholia in Equites. Scholia vetera et recentiora triclinii, 954 b, 1 – 6, [w:] Prolegomena de
comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes, eds. D.M. Jones, N.G. Wilson, Groningen 1969
(dzomós – 954 b, 4).
26
Scholia in Aristophanis Nubes. Scholia recentiora Eustathii, Thomae Magistri et Triclinii,
386 b, 1 – 386 b, 4, [w:] Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes, ed.
W.J.W. Koster, Groningen 1974 (dzomós – 954 b, 4).
27
Scholia in Aristophanis Pacem. Scholia vetera et recentiora Triclinii, 885 a, 1–3, [w:] Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam, ed. D. Holwerda, Groningen 1982 (dzomós – 885 a, 1).
28
Plato, Lysis, 209 d, 5 – e, 3, [w:] Platonis opera, ed. J. Burnet, t. 3, Oxford 1903 (dzomós –
209 e, 3).
29
Aristote, Les parties des Animaux, 651 a, 20 – 651 b, 19, ed. P. Louis, Paris 1956 (dzomós –
651 a, 29).
30
Aristote. Histoire des animaux, 520 a, 6–16, ed. P. Louis, t. 1, Paris 1964 (dzomós – 520 a,
8).
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wanym w wyniku gotowania wieprzowiny, wołowiny, koziny, baraniny czy mięsa
niedźwiedziego31.
Źródła medyczne, których autorzy, z racji dużego znaczenia dietetyki w terapeutyce greckiej antyku i Bizancjum, byli obeznani z technologiami gastronomicznymi,
potwierdzają znaczenie terminu dzomós zdefiniowane na podstawie przytoczonych
już świadectw. Autor Euporista vel de simplicibus medicinis używał rzeczownika
dzomós, aby określić w ten sposób wywar powstały na żabach i rakach32 albo rosół z drobiu33. Lekarz wymienił też dzomós wołowy34 oraz taki, który przyrządzano
z dodatkiem tłuszczu jelonka35. Nadto, lekarz z Anazarbos użył tego terminu, pisząc
o wywarze z ryb36. W jakiś czas potem, bo już w drugiej połowie II w. n.e. Galen,
który orientował się dobrze w tajemnicach kuchni swej epoki, stosował rzeczownik
dzomós w znaczeniu zupy (serwowanej wraz z mięsem) czy też gulaszu, surowcem
do którego była, na przykład, wieprzowina37, a zatem pisał o potrawie przynajmniej
analogicznej do tej, którą wzmiankował wieki przed nim Dikajarch.
Literatura medyczna przydatna jest także w celu ukazania faktu, iż krew była
stosunkowo często występującą ingrediencją potraw38. Spożycie jej potwierdzone
jest na przykład poprzez słowa Galena zawarte w jego traktacie De alimentorum
31
Suidae lexicon, Πιμελή, π, 1–7, ed. A. Adler, t. 3, Lipsiae 1933 (dzomós – Πιμελή, π, 5–7)
(dalej: Suda, Lexicon).
32
Euporista vel de simplicibus medicinis, I, 222, 1–4, [w:] Pedanii Dioscuridis Anazarbei de
materia medica libri quinque, ed. M. Wellmann, t. III, Berolini 1914 (dzomós na żabach [z solą
i oliwą] – I, 222, 2–4; dzomós r na rakach – I, 222, 3–4) (dalej: Euporista…).
33
Ibidem, II, 22, 1, 1–3 (dzomós z koguta – II, 22, 1, 2).
34
Ibidem, II, 141, 2, 1.
35
Ibidem, II, 156, 1, 5–6.
36
Ibidem, II, 156, 1, 5–6. Był to tak zwany leukós dzomós (λευκὸς ζωμός).
37
Galeni de simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri XI, 254, 1 –
255, 19, t. 12, [in:] Claudii Galeni opera omnia, t. 11–12, ed. C.G. Kühn, Lipsiae 1826–1827 (opis
dzomós – 254, 8–9, t. 12) (dalej: Galen, De simplicium…).
38
Na przykład, w Mezopotamii w XVII w. p.n.e. (J. Bottéro, The most ancient recipes of all,
[w:] J. Wilkins, D. Harvey, M. Dobson (red.), Food in Antiquity, Exeter 1999, s. 251–252) czy
w starożytnym Egipcie (R.I. Curtis, Ancient food technology, Leiden – Boston – Köln 2001, s. 69,
172–173). Grecy i Rzymianie, do czasów powszechnego przyjęcia chrześcijaństwa, także uważali ją
za pożądany produkt spożywczy – J. André, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris 1961, s. 151;
P. Garnsey, Food and society in classical antiquity, Cambridge 2002, s. 126; A. Dalby, Food in
the ancient world from a to z, London–New York 2003, s. 56. Nie była zatem tabu. Chrześcijanie
przejęli niechęć do jej wykorzystywania w kuchni od Żydów – F.J. Simoons, Eat not this flesh. Food
avoidances from prehistory to the present, Madison–London 1994, s. 87–88; J. Soler, Les raisons
de la Bible: règles alimentaires hébraïques, [w:] J.-L. Flandrin, M. Montanari (red.), Histoire de
l’alimentation, Paris 1996, s. 82–84; B. Caseau, Nourritures terrestres, nourritures célestes: la
culture alimentaire à Byzance, Paris 2015, s. 10–20, 59–74; eadem, Byzantium, [w:] J. Wilkins,
R. Nadeau (red.), A Companion to food in the ancient world, Malden, MA–Oxford–Chichester,
West Sussex 2015, s. 369–373. Okres wprowadzania ograniczeń formalnych przypada jednak dopiero na czasy średniego Bizancjum – A. Dalby, Siren feasts. A history of food and gastronomy
in Greece, London–New York 1996, s. 157; A.N.J. Louvaris, Fast and abstinence in Byzantium,
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facultatibus, który krwi poświęcił oddzielny rozdział. Z tekstu wynika, że jedzono
krew Bovidae (krowią i bawolą), ale za najsmaczniejszą uważano tę pozyskaną z zajęcy. Kucharze nie unikali także krwi wieprzowej i koziej, za to najmniej smakowała starożytnym krew kozłów39. Odnosząc się do realiów życia końca II w., Pergamończyk utrzymywał, że krew kozia, zajęcza i kurza była wykorzystywana w kuchni
jego czasów powszechnie i na wiele sposobów. W miastach Imperium Romanum
popularna była zwłaszcza ta, którą uzyskiwano z dwu pierwszych zwierząt. Z kolei krew kozy służyła do wypełniania żołądków zwierzęcych, a przysmak taki przygotowywano często na wsi. Przechodząc z kolei do farmakologicznych zastosowań
tego surowca, Galen dodał, że krew taka z dodatkiem miodu była podawana jako
lek na puchlinę wodną, gdy cierpiący na dyzenterię i chorzy na żołądek dostawali
ją smażoną40. Warto nadto zauważyć, że z traktatów pozostawionych przez lekarza
z Pergamonu wynika, że znano dobrze metodę niedopuszczenia do koagulacji krwi
za pomocą octu41.
Leksykografia antyczna również dostarcza argumentów, które mogą wykazać
prawidłowość rozumowania zastosowanego w niniejszym studium. Supozycję, iż
krew dawała wywarowi mięsnemu ciemne zabarwienie, potwierdza definicja mélas
dzomós wypracowana przez Juliusza Polluksa (II w. n.e.), utrzymującego, że potrawa ta inaczej nazywana była haimatía (αἱματία), a ten ostatni termin sugeruje, że
leksykografowi chodziło o danie otrzymywane za pomocą technologii gotowania,
a nadto zawierające w sobie krew (haíma; αἷμα)42. Dodajmy, że identyczna definicja
zachowała się we wzmiankowanym już bizantyńskim dziele leksykograficznym, które znamy jako Liber Suda43. Z kolei leksykon Hezychiusza dostarcza nam informacji
o sui generis analogii kulinarnej, odnotowując, iż karýke (καρύκη), a więc słynna
potrawa, której geneza sięga ziemi Lidyjczyków, była też dzomós zawierającym,
między innymi, krew44.
Choć źródła antyczne i bizantyńskie wydają się w sposób jednoznaczny ukazywać naturę czarnej polewki przygotowywanej w Sparcie, wśród wybitnych znawców literatury greckiej pojawiło się także zdanie kwestionujące linię rozumowania
zaprezentowaną w dotychczasowych naszych rozważaniach. Mianowicie William

[w:] W. Mayer. S. Trzcionka (red.), Feast, fast or famine. Food and drink in Byzantium, Brisbane
2005, s. 194–195.
39
Galeni de alimentorum facultatibus libri III, 699, 10 – 700, 3, t. VI, [in:] Claudii Galeni
opera omnia, t. 6, ed. C.G. Kühn, Lipsiae 1823 (dalej: Galen, De alimentorum…).
40
Galen, De simplicium…, 259, 8–15, t. 12.
41
Ibidem, 261, 14–18, t. XII (ocet – 261, 15, t. 12).
42
Pollucis onomasticon, VI, 57, 1, ed. E. Bethe, t. I, Lipsiae 1900–1931. Athanasius Louvaris
(op.cit., s. 194) określa jednak ten produkt jako blood sausage, sugerując, iż potrawa ta wcale nie
musiała mieć formy płynnej.
43
Suda lexicon, Ζωμὸς μέλας, ζ, 136, 1.
44
Hesychii Alexandrini lexicon, καρύκη, κ, 915, 1–3, ed. K. Latte, t. 1, Copenhagen 1953 (dalej:
Hezychiusz, Lexicon).
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Geoffrey Arnott45, a także, w kilka lat później, Andrew Dalby46 zasugerowali, że
mélas dzómos był bezmięsną potrawą przyrządzaną na bazie roślin strączkowych,
a dokładniej czarnej odmiany ciecierzycy. Podstawą tej hipotezy była tradycja kulinarna znana Arnottowi, której elementem był fakt przygotowywania przez Romów
angielskich, jeszcze w czasach dzieciństwa tego uczonego, gęstej zupy o ciemnym
zabarwieniu, która za swoją podstawę miała rośliny strączkowe. Dalby z kolei, choć
przejawiał pewne niezdecydowanie co do wartości zdania Arnotta, uznał jego sugestię za przynajmniej wartą wzięcia pod uwagę.
Niezależnie od tego jak karkołomna może się wydawać teza Arnotta, trzeba
stwierdzić, iż ma ona podstawy w zachowanych źródłach47. Po pierwsze, rzeczownik
dzomós ma w nich także, choć stosunkowo rzadko, znaczenie potrawy płynnej powstałej bez udziału mięsa. Na przykład, w De materia medica do wywaru z dzikiego
ślazu podawanego w celach leczniczych odnoszą się dwa terminy, to znaczy afépsema (ἄφέψημα) i dzomós48. Autor Euporista vel de simplicibus medicinis użył tego
znaczenia interesującego nas terminu tylko raz, a uczynił to wobec płynu powstałego w wyniku gotowania w wodzie dzikiego ślazu49. Szczególnym przypadkiem dzomós był tak zwany leukós dzomós (λευκὸς ζωμός). Na przykład Galen dostarcza nam
informacji, że na bazę leukós dzomós składała się woda, por i pieprz50, a odmianą
tego przepisu była receptura uwzględniająca wodę, koper ogrodowy, sól, oliwę z oliwek oraz pora51. W leksykonie Hezychiusza odnajdujemy też hasło, które udowadnia, że w języku greckim istniało pojęcie erebínthinos dzomós (ἐρεβίνθινος ζωμός),
czyli zupa z ciecierzycy (zwanej przez Greków erébinthos [ἐρέβινθος])52. Sam Galen
zaświadcza jednak, że zupa czy papka z roślin strączkowych, czyli óspria (ὄσπρια),
była zwykle nazywana nie dzomós, ale miała swoje specyficzne określenie techniczne brzmiące étnos (ἔτνος)53.

45

W.G. Arnott, Alexis: the fragments. A commentary, Cambridge 1996, s. 425–426 (fragment

145).
Ten ostatni, jak zapewne należy rozumieć sformułowania z jego encyklopedii jedzenia,
z pewnym wahaniem – A. Dalby, Food…, s. 214.
47
Wypada dodać, iż ani Arnott ani Dalby nie przeprowadzili żadnej analizy zachowanego materiału źródłowego, chociaż w rzeczywistości jest on stosunkowo bogaty.
48
Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri V, II, 118, 2, 3–6, ed. M. Wellmann,
t. 1, Berolini 1906 (afépsema – II, 118, 2, 3; dzomós – II, 118, 2, 4).
49
Euporista…, II, 126, 2, 5.
50
Galeni de victu attenuante, 64, 3–7, ed. K. Kalbfleisch, Leipzig–Berlin 1923 (leukós dzomós
– 64, 5; dodatki – 64, 6).
51
Galeni de sanitate tuenda libri VI, 298, 8 – 11, t. 6, [w:] Claudii Galeni opera omnia, t. 6,
ed. C.G. Kühn, Lipsiae 1823.
52
Hezychiusz, Lexicon, ἐρεβίνθινος Διόνυσος, ε, 5684, 1–2, t. 1, Copenhagen 1953 (dzomós –
ἐρεβίνθινος Διόνυσος, ε, 5684, 1–2).
53
Galen, De alimentorum…, 532, 18 – 533, 8, t. 6 (étnos – 532, 18, t. 6). Por. Galeni de rebus
boni malique suci, 782, 9 – 12, t. 6, [w:] Claudii Galeni opera omnia, t. VI, ed. C.G. Kühn, Lipsiae
1823 (étnos – 782, 9, t. 6) (dalej: Galen, De rebus…).
46
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Historycy wyżywienia nie mają też wątpliwości, że óspria, do których zaliczana
jest ciecierzyca, od zarania wieków54 stanowiły istotny element diety tych, którzy
w starożytności zamieszkiwali obszar śródziemnomorski i jego okolice55. Co szczególnie istotne w kontekście niniejszych rozważań, istniała też taka odmiana erébinthos, której nasiona była zabarwione na czarno. Mówią o niej liczne wzmianki lekarzy starożytności, a potem okresu bizantyńskiego, którzy w szczególności rozważali
jej właściwości dietetyczne i lecznicze. Najstarsza znana nam informacja pochodzi
od Dioklesa z Karystos (IV–III w. p.n.e.), a zachowała się ona w Deipnosophistae
Atenajosa z Naukratis56. Dioskurides, analizując cechy erébinthos w De materia
medica, także odniósł się do właściwości czarnej odmiany ciecierzycy, która kryje
się w jego tekście pod terminem kriós (κριός)57. Z kolei w przypisywanym temu samemu autorowi traktacie zatytułowanym Euporista vel de simplicibus medicinis,
piszący to dzieło dzieli ciecierzycę na czarną oraz białą58. Galen pisał o ciecierzycy
więcej niż Dioskurides, a w jego De alimentorum facultatibus59 znajdujemy jej charakterystykę z punktu widzenia dietetyki, gdy w De simplicium medicamentorum
temperamentis ac facultatibus60 lekarz opisał ją jako substancję przydatną w ów54
C. Perlès, Les stratégies alimentaires dans les temps préhistoriques, [w:] J.-L. Flandrin,
M. Montanari (red.), Histoire…, s. 42 (soczewica).
55
Na temat roli roślin strączkowych w diecie antycznej powstała bardzo znaczna literatura.
Na przykład por. J. André, op.cit., s. 35–42 (rola roślin strączowych w diecie Rzymian); L. Foxhall,
H.A. Forbes, Sitomereia: the role of grain as staple food in classical antiquity, „Chiron” 1982, t. 12,
s. 41–90, zwłaszcza 41–42, 89–90; E. Bresciani, Nourritures et boissons de l’Égypte ancienne, [w:]
J.-L. Flandrin, M. Montanari (red.), Histoire…, s. 66 (dane dla Egiptu); A. Spanò Giammellaro, Les
Phéniciens e les Carthaginois, [w:] J.-L. Flandrin, M. Montanari (red.), Histoire…, s. 87 (znaczenie
w diecie Fenicjan); S. Dar, Food and archeology in Romano-Byzantine Palestine, [w:], J. Wilkins,
D. Harvey, M. Dobson (red.), Food…, s. 328, 330–331 (Palestyna w czasach wczesnego cesarstwa);
K.B. Flint-Hamilton, Legumes in ancient Greece and Rome: food, medicine or poison, „Hesperia”
1999, t. 68, z. 3, s. 371–385 (rola żywieniowa i farmakologiczna); V. Nutton, Galen and the traveler’s fare, [w:] J. Wilkins, D. Harvey, M. Dobson (red.), Food…, s. 360, 364 (Galenowe uwagi
o spożyciu roślin strączkowych w Egipcie); P. Garnsey, op.cit., s. 20–21, 37–38 (udział w diecie
antycznej); A. Dalby, Food…, s. 194; J.P. Alcock, Food in the ancient world, Westport, Connecticut–London 2006, s. 14–15, 35–38 (charakterystyka najważniejszych roślin strączkowych starożytności); J.M. Wilkins, S. Hill, Food in the ancient world, Malden, Mass.–Oxford 2006, s. 112–139
(rola zbóż a udział roślin strączkowych w diecie); A. Dalby, The flavours of classical Greece, [w:]
I. Anagnostakis (red.), Flavours and delights. Tastes and pleasures of ancient and Byzantine cuisine, Athens 2013, s. 19 (soczewica jako pokarm podstawowy Greków); M. Kokoszko, J. Dybała,
K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dieta mnichów syryjskich. Komentarz do terminu ospria (ὄσπρια) w Historia religiosa Teodoreta z Cyru, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2014, t. 7, z. 1, s. 115–143.
56
Atenajos z Naukratis, Deipnosophistae, II, 55 b (44, 44–48; czarna ciecierzyca – II, 55 b [44,
44]).
57
Fragment poświęcony tej roślinie, wymieniający cytowane pojęcia – Dioskurides, De materia medica, II, 104, 1, 1 – 2, 11.
58
Ciecierzyca czarna i biała por. Euporsita…, II, 58, 2, 7.
59
Galen, De alimentorum…, 532, 18 – 534, 7.
60
Idem, De simplicium…, 876, 12 – 877, 9, t. 11.
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czesnej farmakologii. Z pierwszego z wymienionych traktatów dowiadujemy się,
że ciecierzycę stosowano w procedurach mających na celu usunięcie z organizmu
kamieni nerkowych. Używano wtedy zwłaszcza odmiany zwanej kriós, która (co dokładnie odnotowuje lekarz) charakteryzuje się małymi i czarnymi ziarnami. Galen
polecał, by we wspomnianym wyżej celu podać chorym odwar z krioí61. Dodajmy, że
drugie dzieło przynosi te same informacje na temat ciemnej odmiany ciecierzycy62.
Ze słów Galena wynika także, że w II w. n.e. prowadzono uprawę czarnej ciecierzycy
w basenie Morza Śródziemnego. W kontekście tym lekarz nie wspomina jednak ani
Lakonii, ani też nawet Grecji kontynentalnej, ale tylko Bitynię. Z drugiej strony,
użycie przez niego w narracji przysłówka μάλιστα może prowadzić do konkluzji, iż,
chociaż Galen znał czarną ciecierzycę przede wszystkim z rejonu Azji Mniejszej (bliskiego jego ojczyźnie, gdzie na dodatek była ona szczególnie popularna), odmiana
znana jako kriós występowała także na innych obszarach świata, z którym obeznany
był Pergamończyk63. Podstawowe założenia teorii Galena na temat czarnej ciecierzycy zostały potem przejęte przez późniejszych autorów medycznych. Znajdujemy
je bowiem zarówno w encyklopedii medycznej skomponowanej przez Orybazjusza
w IV w. n.e.64, jak i w dziele Aecjusza z Amidy, które powstało w VI w.65. W końcu
dodać wypada, że krioí wymienione zostały także przez tworzącego w VII w. Pawła
z Eginy66. Wszystkie te informacje sugerują trwałe miejsce kriós wśród upraw okresów antycznego i bizantyńskiego dziejów basenu Morza Śródziemnego.
Zanalizowawszy dostępne dane, czas obecnie na konkluzję w kwestii natury lacedemońskiego „przysmaku”. Naszym zdaniem hipoteza Arnotta, aczkolwiek, jak
to wykazaliśmy, znajduje oparcie w materiale źródłowym, jest jednak trudna do
naukowego potwierdzenia. Po pierwsze, sam jej autor nie przeprowadza żadnego
dowodu, uwypuklając jedynie analogię między kolorem mélas dzomós i znanej mu
potrawy gotowanej przez Romów w XX w. Abstrahując już od faktu, iż minęły blisko dwa tysiąclecia pomiędzy praktykami kulinarnymi opisywanymi z jednej strony
przez Plutarcha i Dikajaracha a z drugiej przez Arnotta, trzeba stwierdzić, że z powodu braku dokładnej receptury spartańskiej czarnej polewki nie sposób udowodnić powiązań między jedną i drugą potrawą na podstawie jednej jedynej łączącej
je cechy, a mianowicie podobieństwa kolorystycznego obu dań. Upraszczając: idąc
za linią rozumowania uczonego, można by próbować dowodzenia twierdzenia, iż
polski barszcz czerwony i włoska zuppa di pomodoro są tą samą potrawą, ponieważ
obie mogą być określone jako zupy o czerwonym zabarwieniu.
Ibidem, 533, 8–16, t. 6.
Ibidem, 876, 14–16, t. 11.
63
Galen, De alimentorum…, 533, 14–15, t. 6.
64
Oribasii collectionum medicarum reliquiae, I, 20, 1, 1 – 3, 4, ed. I. Raeder, t. I–4, Lipsiae–
Berolini 1928–1933 (czarna ciecierzyca – I, 20, 2, 3 – 3, 1)
65
Aetii Amideni libri medicinales I–VIII, I, 145, 1-8, ed. A. Olivieri, Lipsiae–Berolini 1935–
1950 (dalej: Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri).
66
Paulus Aegineta, III, 45, 2, 12–13, ed. I.L. Heiberg, t. 1–I2, Lipsiae–Berolini 1921–1924.
61
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Po drugie, brak niekwestionowalnych przekazów w zachowanych źródłach, które
wskazywałyby na ciecierzycę, a zwłaszcza na czarną jej odmianę, czyli kriós, jako na
typowy pokarm obywateli spartańskiej polis. Nie czynią tego ani dzieła zwykle brane pod uwagę w dyskusji nad mélas dzomós, ani też inni autorzy, jak Sfajros67 czy
Molpis68. Produktu tego brak także pośród informacji o wspólnych ucztach, które
wydawali mieszkańcy Krety, których obyczaje były ściśle wiązane z ideą i organizacją spartańskich syssitia69. Źródła medyczne za to sugerują szczególną popularność
czarnej odmiany erébinthos w Bitynii, a zatem zaświadczają jej uprawę nie na Peloponezie, ale w miejscu oddalonym od Lakonii i Mesenii, a na dodatek oddzielonym
od terenów zajmowanych przez ludność dorycką (który to szczep grecki zamieszkiwał Spartę) osiadłą w Azji Mniejszej. Z drugiej strony trzeba także dojść do konkluzji, iż twórczość Dikajarcha i Plutarcha, rozumiana jako dowód na konieczność
łączenia pojęcia mélas dzomós z mięsem i krwią, dostarcza nam danych dotyczących specyficznie i bezpośrednio spartańskiej polis, a nadto świadectwa przekazane
potomności przez obydwu są ze sobą powiązane tematycznie, a co najważniejsze
wykazują logikę w aspekcie zawartych w nich informacji, które są krytycznie ważne
dla identyfikacji natury technologii kulinarnej wykorzystywanej w procesie przyrządzania czarnej polewki. W końcu trzeba też podkreślić fakt, że ten całościowy
obraz uzyskany od obu znajduje też wsparcie w danych dostarczonych przez innych
autorów, zwłaszcza zaś przez leksykografów.
Po trzecie, jak również wynika z zaprezentowanych źródeł, potrawa z roślin
strączkowych, za którą optuje Arnott, miała w literaturze greckiej swoją specyficzną
nazwę i był to termin techniczny brzmiący étnos. Z kolei rzeczownik dzomós łączony był zwłaszcza (choć niewyłącznie) z produktem powstałym w wyniku gotowania
mięsa, które z kolei nie było uwzględnianie jako ingrediencja étnos. Zastosowanie
terminu dzomós na oznaczenie wywarów roślinnych jest więc rzadkie, a połączenie
tego terminu z pokarmem uzyskiwanym z ciecierzycy jest wyjątkiem, co udowadniają źródła z zakresu medycyny i leksykografii.
Nic zatem dziwnego, że to właśnie dzieła Plutarcha, Dikajarcha i świadectwo leksykograficzne pozostawione przez Juliusza Polluksa stały się bazą obowiązującego
niemal powszechnie poglądu badaczy nowożytnych, który potem przeszedł także
do literatury popularnonaukowej, a mówiącego, iż analizowana przez nas potrawa
była sui generis zupą przyrządzaną z dodatkiem mięsa, krwi, soli i octu70. Ponieważ
W swym dziele Περὶ Λακωνικῆς πολιτείας (O konstytucji spartańskiej) – Atenajos z Naukratis, Deipnosophistae, IV, 141 c–d (19, 20–28).
68
Autor Λακεδαιμονίων πολιτεία (Konstytucja spartańska) – Atenajos z Naukratis, Deipnosophistae, IV, 141 d–e (19, 28 – 39).
69
Fragmenty zostały zachowane przez Atenajosa z Naukratis – Atenajos z Naukratis, Deipnosophistae, IV, 143 a – f (122, 1 – 23, 47). Obejmują one passusy z dzieł Dosiadasa i Pyrgiona. Obaj
pisali w okresie hellenistycznym, pomiędzy III a II w. p.n.e.
70
Na przykład por. R. Flacelière, La vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès, Paris
1959, s. 171; P. Cartledge, Sparta and Lakonia. A regional history 1300–362 BC, London–New
67
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dokładny przepis na mélas dzomós nie przetrwał do naszych czasów, ta dość ogólna
konstatacja musi zadowolić badaczy kulinariów i znawców obyczajów Lacedemonu.

A few comments on Spartan diet or on credibility
of Plutarch of Cheronea.
Summary
The present study is concerned with a constitutive element of Spartan identity,
namely the dish called mélas zomós (μέλας ζωμός), and it involves a close reading
of extant ancient sources, first of all Plutarch of Chaeronea (especially his Vitae
paralellae and De tuenda sanitate praecepta) and Dicaearchus (Tripoliticus), in
order to prove that the famous Spartan black broth was a dish prepared on the
basis of pork and blood which were seasoned with salt and vinegar. Thus the study
disproves the hypothesis proposed by William Geoffrey Arnott that it was a soup
prepared from black variety of the chickpea.
To justify the opinion, the authors underline the fact that there is no proof that
the black chickpea was a staple food in Sparta, and that extant sources exclusively
suggest that the black chickpea was particularly popular in Bithynia, a region far
from Laconia and Messenia and also from the Doric Greeks living in Asia Minor.
On the other hand, they reason that the writings of Dicaearchus and Plutarch give
information which is directly referred to the Spartan state; in addition to that the
evidence provided by both authors is intrinsically and logically connected, in particular with regard to the details concerning culinary technologies (as for which
especially the terms used by Dicaearchus and by Plutarch in De tuenda sanitate
praecepta are the key to solve the problem).
Moreover, the sources presented in the study demonstrate that the Greek language had a specific term used for the dish made of leguminous plants: contrary
to the views of Arnott, it was not zomós, but étnos. It can be also proved beyond
all a doubt that the former referred as a rule to a variety of cooked meat-based
dishes, while meat was not used for preparing étnos. As a result, it can be concluded
that the use of the term zomós with reference to vegetable stock is in fact very rare
(or indeed exceptional), while using this noun to denote chickpea-based dishes is
clearly out of the ordinary.
York 1979, s. 149; S.D. Olson, A. Sens, Matro of Pitane and the tradition of epic parody in the
fourth century BCE. Text, translation, and commentary, Atlanta, Georgia 1999, s. 129; R. Kulesza,
Sparta…, s. 155; idem, Starożytna…, s. 78; J.P. Alcock, Food…, s. 196; eadem, Ancient Greece, [w:]
N. Weiss Adamson, F. Segan (red.), Entertaining from ancient Rome to the Super Bowl. An encyclopedia, t. I, Westport, Connecticut – London 2008, s. 16; C.A. Pickover, The book of black. Back
holes, black death and Black Forest cake and other dark sides of life, Mineola, NY 2013, s. 34 etc.
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Co jadał robotnik w Cesarstwie Rzymskim?
Zarobki i ceny żywności w edykcie Dioklecjana z 301 r.

Dostępne źródła niewiele mówią o życiu codziennym i zwyczajach żywieniowych
mieszkańców Imperium utrzymujących się z pracy fizycznej. Robotnik rolny, cieśla
czy czyściciel kloak z dość oczywistych względów nie byli atrakcyjni dla antycznych
autorów. To nie oni uczestniczyli w znanych z tekstów literackich biesiadach i nie
oni byli adresatami przepisów kulinarnych i dietetycznych wskazówek przekazywanych w traktatach medycznych lub pracach o charakterze encyklopedycznym.
Poziom życia, jego koszt i wiążące się z nim sposoby zaspokajania potrzeb, w tym
najbardziej elementarnej – głodu – badany może być praktycznie tylko wtedy, gdy
dostępne dane zawierają z jednej strony ceny podstawowych produktów (w tym
żywnościowych), z drugiej natomiast zarobki. Dane takie powinny być porównywalne chronologicznie, wartościowo (w dających się porównywać jednostkach, np. monetarnych), a w sytuacji idealnej – spójne geograficznie. Na tym tle wyjątkową wartość poznawczą posiada edykt cesarza Dioklecjana i jego współrządców z 301 r.1 Nie
miejsce tu na dyskusję o kontekście historycznym, w którym powstał2, ale zgodnie
z zapisami swojej preambuły był reakcją tetrarchów na szalejącą drożyznę. Wyznaczyli oni maksymalnie dopuszczalne ceny ponad 1400 towarów i usług, które miały
obowiązywać na terenie całego państwa (w przypadku cen transportu morskiego,

1
W dalszych przypisach: ED z odnośnikami do rozdziałów i pozycji; najważniejsze wydania
edyktu: Edictum Diocletiani et Collegarum de Pretiis Rerum Venalium, M. Giacchero (red.), Genoa 1974; Diokletians Preisedikt, S. Lauffer (red.), Berlin 1971; Der Maximal Tariff des Diocletian,
H. Blümner (red.), Berlin 1958; polskie tłumaczenie: Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, oprac. A. i P. Barańscy, P. Janiszewski, Poznań 2007.
2
Wybrane prace dotyczące epoki Dioklecjana i reform tetrarchów: A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diokletian bis Justynian, München 2007; A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, tłum. M. Kwiecień, Warszawa 2005; J.W. Ermatinger, The Economic Reforms
of Diocletian, St. Katharinen 1996; W. Kuhoff, Diokletian und die Epoche der Tetrarchie. Das
römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284-313 n. Chr.), Frankfurt 2001;
T.D. Barnes, The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge 1982.
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rzecznego i lądowego edykt jest praktycznie jedynym źródłem). Taryfa dostarcza też
informacji strukturalnych. Pozwala na stworzenie list towarów podstawowych i luksusowych, daje możliwość określenia ośrodków produkcji i najważniejszych szlaków
handlowych Cesarstwa Rzymskiego. Nigdzie nie znajdziemy podobnej listy występujących obok siebie cen i zarobków. Źródła normatywne – a takim jest ta taryfa –
nie dają prostej odpowiedzi na pytanie „co faktycznie jadał robotnik w Cesarstwie”.
Edykt może jednak pomóc w odpowiedzi na pytanie na co było go stać. Sięgnę też do
innych źródeł, szukając informacji o zwyczajach żywieniowych grupy wzmiankowanej w tytule. Temat mojego artykułu odnosi się w istocie do większej ilości problemów badawczych, związanych z warunkami życia, z których kilka, mimo ograniczeń
wynikających z formuły tekstu, postaram się w skrócie przedstawić.
Wśród taryfikowanych setek towarów i usług podanych jest ponad 250 produktów żywnościowych, których ceny zależą często od miejsca pochodzenia, stopnia
przetworzenia i bliżej niezdefiniowanej jakości. Edykt daje zróżnicowany obraz
spożywanych i kupowanych produktów spożywczych, wpisujących się w kontekst
gospodarczy Cesarstwa. Listę otwierają zboża – pszenica i jęczmień, których modius
castrensis (ok. 17,5 l) może kosztować nie więcej niż odpowiednio 100 i 60 denarów.
Oprócz zbóż jest wybór roślin strączkowych, obszerna lista warzyw i win. Z tych
ostatnich sexstarius (ok. 0,54 l) faleryjskiego czy piceńskiego kosztować może maksymalnie 30 denarów, podczas gdy taka sama ilość wina wiejskiego (vini rustici),
a pewnie i najpodlej smakującego – 8 denarów. Jest kilka rodzajów oliwy, bogata
lista mięs i drobiu. Są ryby i owoce morza, sery, owoce, mleko, jaja, dziczyzna, różnorodne przyprawy.
Poniżej podaję przykłady cen (w denarach) wybranych artykułów żywnościowych.

Tabela 1. Edykt Dioklecjana. Wybrane produkty
Nazwa towaru

Cena w denarach
za 1 modius castrensis

Pszenica

100

Jęczmień

60

Proso młócone

100

Proso całe

50

Orkisz czysty

100

Bób wyłuskany

100

Bób niewyłuskany

60

Soczewica

100

Groch łuskany

100

Groch niełuskany

60

Owies

30
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Nazwa towaru

29

Cena za 1 pondus3

Wieprzowina

12

Wołowina

8

Mięso kozie lub baranie

8

Źródło: opracowanie własne
3

Na liście znajdują się towary podstawowe a także luksusowe. Fakt umieszczenia
w taryfie takich specjałów, jak bażanty czy pawie dowodzi ich obecności na rynku,
ale nie określa stopnia ich powszechności w diecie. Dostępność do większości produktów wymienionych w taryfie zależała z pewnością od statusu społecznego.
Spośród ponad 200 zajęć i profesji znanych z rzymskiego świata edykt regulował
w sposób bezpośredni jedynie ok. 60 zawodów, ale wiele z nich zostało pośrednio
dotkniętych jego zapisami (maksymalne ceny butów wpływały na dochód szewca,
a cena wina na profity oberżysty – tych profesji nie ma na liście). „Siatka płac” objęła m.in. robotników rolnych, murarzy, poganiaczy wielbłądów, tkaczy, złotników,
nauczycieli, prawników itd.
Tabela 2 zawiera niektóre spośród 27 zajęć objętych stawką dzienną4.
Najgorzej płatne (20 denarów) było zajęcie pasterza i niezbyt wprawnego tkacza
(jeśli jego pracę uznano za „drugiej jakości”). Wyjątkowo wysoką stawkę (150 denarów) otrzymać mógł „malarz wizerunków”. Problem formy wynagradzania jest
jednak bardziej złożony. Źródła pochodzące z Egiptu informują o kontraktach miesięcznych i to w odniesieniu do zajęć, za które w edykcie wskazano właśnie stawkę
dzienną. Pasterz, który w edykcie jest wynagradzany dzienną stawką, mógł być też
opłacany miesięcznie lub z uwzględnieniem innego okresu (o takich miesięcznych
kontraktach wiemy chociażby z dwóch papirusów z I w. n.e. – w jednym z nich pasterz o imieniu Pnepheros dostaje zapłatę za 4 miesiące pracy)5. Co więcej, w przypadku płacy dziennej użyto formuły pasto diurni6, którą należy wiązać z zapewnieniem racji żywnościowej (pastus). Niestety, nie posiadamy informacji o tym, co się
nań składało, ale należy przyjąć, że była to w istocie część wynagrodzenia płacona
w naturze. Sprawa skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy sięgniemy do papirusów
pochodzących właśnie z czasów rządów Dioklecjana z egipskiego Oxyrynchos, zawierających informacje o wypłacaniu wynagrodzenia wyłącznie w naturze. W papirusie z 293 r.7 czytamy o wytwórcy cegieł, który ze swoim pomocnikiem otrzymał
Ok. 327 g.
W edykcie występuje też niezbyt jasna stawka dzienno-akordowa. Wytwórca cegły surowej
otrzymać mógł 2 denary „codziennej zapłaty” za „każde cztery cegły (…) do wypalenia” (ED 7.1, 15).
5
P.Lond 3.1171, P.Princ.3.152; wszystkie cytowane papirusy dostępne są w repozytorium papyri.info; podawane w przypisach oznaczenia są numerami katalogowymi właściwych zbiorów.
6
W wersjach greckich taryfy: τρεφ(ομένῳ) ἡμερ(ήσια).
7
P.OXY XVII 2143.
3

4
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Tabela 2. Wybrane profesje objęte stawką dzienną w edykcie Dioklecjana

Nazwa zajęcia

8

Stawka
dzienna
(w denarach)

ED
(rozdział,
zapis)

Wersja łacińska9

Wersja grecka

robotnik wiejski

25

7.1, 1a

operarius rusticus

brak odpowiednika

murarz budujący
z kamienia

50

7.1, 2

lapidarius structor

λιθουργός τεχνείτης

cieśla

50

7.1, 31

faber tignarius

τέκτων

wypalacz wapna

50

7.1, 4

calcis coctor

χαλικοκαύστης

pracujący w marmurze

60

7.1, 5

marmorarius

μαρμαράριος

układający mozaiki
z kostek

50

7.1, 7

tessellarius

ψηφοθέτης

malarz ścienny

75

7.1, 8

pictor parietarius

τοιχογράφος

malarz wizerunków

150

7.1, 9

pictor imaginarius

εἰκονογράφος

stelmach

50

7.1, 10

carpentarius

ἁμαξοπηγός

piekarz

50

7.1, 12

pistor

ἀρτοκόπος

budowniczy statków
morskich

60

7.1, 13

naupegus

ναυπηγός

[budowniczy]
statków rzecznych

50

7.1, 14

… in nabi amnica

brak odpowiednika

poganiacz wielbłądów,
osłów i burdo (mułów)

25

7.1, 17

Cameliarius, asinarius,
burdonarius

καμηλάριος
ὀνηλάτης
βουρδωνάριος

pasterz

20

7.1, 18

pastor

νομεύς

wykonawca pracujący
w gipsie

50

7.1, 30

Gupsarius=gypsarius

γυψαρίος (τοῖς λοιποῖς
πλάσταις)

nosiwoda

25

7.1, 31

aquarius

ὑδραγωγός

oczyszczający kloaki

25

7.1, 32

cloacarius

ὁ ἐργαζομένος ἰς
τ[ὰς ὑπορ ρύσεις]

21.1, 5,6

linteonus

λίνυφος

tkacz lnu

20,40

Źródło: opracowanie własne
89

Wg terminologii podanej w polskim tłumaczeniu taryfy.
Edykt został stworzony w wersji łacińskiej, wersja grecka ma charakter wtórny (o języku
edyktu patrz: J. Prostko-Prostyński (rec.), A. i P. Barańscy, P. Janiszewski, Edictum Diocletiani de
pretiis rerum venalium, Poznań 2007, „Studia Źródłoznawcze” 2010, z. 47, s. 289).
8
9
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za swoją pracę zboże, a w papirusie z 295 r.10 o trzech ceglarzach, którzy otrzymali
zboże, soczewicę, ocet i oliwę. Skoro na płacę składały się te właśnie produkty, zasadne będzie zaliczenie ich do składników podstawowej diety, podobnie jak wino
i cebulę, które (oprócz zboża, oliwy i soczewicy) otrzymywali robotnicy pracujący
w kamieniołomach Mons Claudianus11.
Warto odnotować badania związane ze standardem życia i z siłą nabywczą podejmowane wcześniej w Polsce. Posługiwano się przy tym zapomnianym dziś nieco
pojęciem trofy. Zbigniew Żabiński definiował trofę jako „koszt nabycia dziennego
pożywienia, niezbędnego dla średnio ciężko pracującego człowieka, a dostarczającego organizmowi ludzkiemu 3000 kalorii”12. Przyjmował, że trofa jest wskaźnikiem
siły nabywczej pieniądza równającym się „kosztom podstawowego wyżywienia,
a więc kosztowi odtworzenia siły roboczej człowieka”13. Podstawą trofy jest więc
biologiczna norma wyżywienia, która wykorzystana być może w badaniach porównawczych standardu życia w różnych okresach. Ułomnością tego wskaźnika jest jednak ograniczenie badań poziomu płac realnych do pożywienia, bez uwzględniania
wydatków na inne produkty, takie jak odzież.
Stworzenie koszyka dóbr podstawowych do badania życia Rzymian nie jest proste. W przeciwieństwie do trofy nie może być on rozważany w kategoriach dziennych. Uwzględniać powinien wszelkie koszty utrzymania rozłożone w czasie (obuwie i opał nie są kupowane codziennie). Tylko uwzględniając możliwie pełen zakres
rocznych wydatków można stwierdzić, na jaki rodzaj posiłku mógł sobie pozwolić interesujący nas robotnik. Jakość diety zależała przecież w znacznej mierze od
siły nabywczej, a ta z kolei od charakteru zatrudnienia, jego regularności, rodzaju
stawki, a także od sytuacji na rynku żywności i kosztu innych artykułów pierwszej
potrzeby.
Ze względu na swoją wyjątkową treść edykt od lat inspiruje badaczy życia społecznego i siły nabywczej14. Był źródłem uproszczeń w rodzaju: „cieśla musi pracować przynajmniej dwa dni, żeby zarobić na parę butów, a jedenaście, żeby móc sobie
P.S.I. V 472.
H. Cuvigny, The Amount of Wages Paid to the Quarry-Workers at Mons Claudianus, „The
Journal of Roman Studies” 1996, t. 86, s. 139-145.
12
Chodzi w istocie o kilokalorie (kcal); do dziś w literaturze przemiennie używane jest pojęcie
wartości wyrażanych w kaloriach i kilokaloriach. Z. Żabiński, Problemy siły nabywczej pieniądza
w starożytności, „Eos” 1978, t. 66, s. 310.
13
Z. Żabiński, Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1958, R. 20, s. 40.
14
Wcześniejsze prace dotyczące siły nabywczej i poziomu życia w Cesarstwie Rzymskim, m.in.
E. Frézouls, Salaires, prix et niveaux de vie: quelques enseignements de l’Édit du Maximum, „Ktema” 1977, t. 2, s. 253-268; idem, Prix, salaires et niveaux de vie: quelques enseignements de l’ Edit
du Maximum(II)”, „Ktema” 1978, t. 3, s. 289-300; S. Mrozek, Ceny i płace w Cesarstwie późnorzymskim, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego” 1983, nr. 13,
s. 109-133; idem, Siła nabywcza denarów i złota w edykcie Dioklecjana, „Antiquitas” 1979, t. VIII,
s. 87-93, idem, Prix et rémuneration dans l’Occident romain (31 av. n.è–250 de n.è), Gdańsk 1975.
10
11
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kupić gotowe wełniane ubranie”15, ale jest też źródłem danych do dziś wykorzystywanych m.in. w naukach historycznych i ekonomicznych. Ekonomiści posługują się
modelami, wykorzystywanymi także przez badaczy historii gospodarczej. Modele te,
mimo swojej niedoskonałości i uproszczeń, w związku z powszechnie zauważanym
brakiem źródeł, pozostają często jedynym narzędziem badawczym w tym obszarze.
Robert Carson Allen, profesor ekonomii z Oxfordu, stworzył model koszyka dóbr
podstawowych16, wykorzystywany do badań poziomu życia mieszkańców Cesarstwa
Rzymskiego, bazując na doświadczeniach swojego zespołu zdobytych w czasie realizacji projektów związanych z porównawczą analizą siły nabywczej robotników
blisko 20 miast europejskich (m.in. Neapolu, Amsterdamu, Madrytu, Paryża, Gdańska, Krakowa i Lwowa) od XVI do XIX w.17
Punktem wyjścia do stworzenia zestawu produktów żywnościowych zapewniających zaspokojenie potrzeb energetycznych jest określenie ilości kalorii, warunkującej zawodową aktywność człowieka. Opinie badaczy w tej kwestii różnią się w zasadniczy sposób. Dla wspomnianego wyżej Z. Żabińskiego było to 3000 kcal. Willem
M. Jongman podaje wartość 2600 kcal dla trzydziestoletniego mężczyzny18, Peter
Garnsey – 1745 kcal19, a Richard Duncan-Jones – 3200 kcal20. R.C. Allen przyjął
w swoim modelu dzienną wartość 1940 kcal jako normę dla dorosłego człowieka,
nie podając odrębnych liczb dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych produktów żywnościowych
(w omawianym modelu) w zaspokajaniu dziennego zapotrzebowania energetycznego (obok nazwy produktu podana jest dzienna wartość energetyczna i procentowy
udział).

J. Vogt, Upadek Rzymu, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 1993, s. 89.
R.C. Allen, How prosperous were the Romans? Evidence from Diocletian’s price edict
(301 AD), „University of Oxford. Dept. of Economics. Discussion Paper Series” 2007, nr 363,
s. 14. Z modelu R.C. Allena skorzystał Walter Scheidel, patrz: W. Scheidel, Real wages in early
economies: Evidence for living standards from 2000 BCE to 1300 CE, v.1.0, „Princeton/Stanford
Working Papers in Classics” 2008. O modelu R.C. Allena jako wskaźniku dobrobytu (welfare ratio)
patrz: D. Kehoe, Contract Labor, [w:] W. Scheidel (red.), The Cambridge Companion to the Roman
Economy, Cambridge 2013, s. 125-126.
17
R.C. Allen, The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to
the First World War, „Explorations in Economic History” 2001, t. 38, s. 421.
18
W.M. Jongman, The Early Roman Empire: Consumption, [w:] W. Scheidel, I. Morris,
R. Saller (red.), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, Cambridge 2006,
s. 598.
19
P. Garnsey, Grain for Rome, [w:] P. Garnsey, K. Hopkins, C.R. Whittaker (red.), Trade in
Ancient Economy, London 1983, s. 277.
20
R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies, Cambridge
1977, s. 147; Domowy Poradnik Medyczny przyjmuje wartość 3200 kcal dla mężczyzny wykonującego umiarkowaną pracę i 4000 kcal dla wykonującego pracę ciężką, patrz: K. Janicki (red.),
Domowy Poradnik Medyczny, Warszawa 1990, s. 651.
15

16
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Wykres 1. Pokrycie dziennego zapotrzebowania energetycznego przez produkty
zawarte w koszyku „godziwym”

oliwa
116; 6%

wino
jajka 159; 8%
ser
11; 1%
53; 3%

mięso
178; 9%

rośliny
strączkowe
160; 9%

chleb
1223; 64%

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu R.C. Allena

Wartość 64% niewiele odbiega od podanej przez Alana Bowmana, który określa
poziom zaspokajania dziennego zapotrzebowania energetycznego przez produkty
zbożowe w Cesarstwie na 70%21.
Przedstawiona w tabeli 3 zawartość koszyka, który R.C. Allen określił jako „godziwy” (ang. respectability basket), wymaga dodatkowych wyjaśnień. W porównawczym mierzeniu siły nabywczej na przestrzeni wieków badacz zasadnie wykorzystywał wartość srebra, do której sprowadzał ceny i zarobki. Ja posłużyłem się
pochodzącymi z edyktu wartościami w denarach. Edykt Dioklecjana nie podaje
ceny pieczywa, ale R.C. Allen opracował tzw. „równanie chleba” (ang. bread equation)22, uwzględniające płacę piekarza, cenę zboża i jego ilość potrzebną do wypieku
chleba. Wynik działania tego algorytmu to 7,5 denara za kilogram chleba. Przyjęto roczną konsumpcję w wysokości 182 kilogramów. W pierwotnej wersji koszyka
nie występuje odzież, jest za to surowiec (tkanina) potrzebny do jej produkcji. Zastąpiłem koszt tkaniny cenami gotowych produktów, przyjmując, że dwie tuniki23
i płaszcz z kapturem, byrros24, w ciągu roku powinny zaspokoić potrzeby odzieżowe.
Dodałem też 2 pary obuwia25 (butów nie ma w modelu Allena). W swoim modelu
21
A. Bowman, Agricultural Production in Egypt, [w:] A. Bowman, A. Wilson (red.), The Roman Agricultural Economy: Organization, Investment, and Production, Oxford 2013, s. 228.
22
R.C. Allen, The Great Divergence…, s. 418-419; wg formuły R.C. Allena wartość 1 kg chleba
wyrażoną w srebrze to 0,394 g; korzystając z przelicznika: 1 denar = 0,032 g srebra otrzymamy cenę
ok. 7,5 denara za kilogram.
23
ED 26.1.13a.
24
ED 19.1.54.
25
ED 9.1.12a.
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R.C. Allen uwzględnia też wartość paliwa niezbędnego do ogrzewania się i gotowania, korzystając ze wskaźnika BTU (British Thermal Unit), którego jednostka oznacza ilość energii potrzebną do podniesienia temperatury jednego funta (0,45 kg)
wody o jeden stopień Fahrenheita. Dla obszarów śródziemnomorskich przyjęto
roczną wartość 2 mln BTU26. Drewno było w Cesarstwie podstawowym paliwem,
choć korzystano także ze zwierzęcych odchodów, kości i resztek roślinnych27. Kalkulacja uwzgledniająca cenę drewna z taryfy i jego wartość energetyczną (przyjmując,
że 1 kilogram drewna dostarcza średnio 7,701 BTU) daje roczny koszt opału 99 denarów na głowę. Świece występujące w pierwotnym modelu i dodane przeze mnie
lampki nie stanowią dużego obciążenia dla budżetu, zostały jednak umieszczone
w tabeli jako składniki pełniejszego obrazu rocznych wydatków.

Tabela 3. Zawartość koszyka „godziwego” (respectability basket)

Produkt

Ilość/rok

Dzienna wartość
energetyczna

Wartość
w denarach

chleb

182 kg

1223 kcal

1365

rośliny strączkowe

52 litry

160 kcal

178

mięso

26 kg

178 kcal

635

oliwa

5,2 l

116 kcal

226

ser

5,2 kg

53 kcal

127

jajka

52 sztuki

11 kcal

52

wino

68,25 litrów

159 kcal

993

mydło

2,6 kg

191

ubiór

2 tuniki + byrros

1000 + 1500

obuwie

2 pary

100

świece

2,6 kg

16

oliwa do lamp

2,6 l

113

lampki

10

4

opał

2 mln BTU
suma

99
1940 kcal

6599

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu R.C. Allena

Dla pozostałej części Europy przyjęto wartość 5 mln BTU.
R. Veal, The politics and economics of ancient forests: timber and fuel as levers of GrecoRoman control, [w:] Resources, Environment, Exchange and Power in Classical Antiquity (Entretiens at the Fondation Hardt), Geneva 2016, s. 318.
26
27

Co jadał robotnik w Cesarstwie Rzymskim?

35

Przed dalszymi kalkulacjami kosztów utrzymania przedstawię obliczenia wysokości dochodów, które miałyby te koszty pokrywać.
W kalkulacji zarobków pojawia się problem czasu pracy. Nie rozstrzygniemy
co oznaczała formuła „we wszystkie dni” (omni die), która pojawiła się w taryfie
w przypadku robotnika czyszczącego kloaki i nosiwody. W pozostałych przypadkach
znamy stawkę dzienną, ale nie wiemy ile dni w roku pracował np. rzymski murarz.
W modelu R.C. Allena przyjęta została liczba 250 roboczych. Badacze rzymskiego kalendarza świąt, mimo braku pełnej zgodności, skłaniają się do mniejszej liczby28. Po uwzględnieniu dużej liczby świąt stałych i okresowych uroczystości przyjąłem wartość 235 dni i przez nią mnożona będzie dzienna płaca. Oznacza to, że
przy dniówce 25 denarów roczny zarobek nosiwody czy poganiacza mułów wynosi
5875 denarów, a przy dniówce 50 denarów, a więc w przypadku np. płacy murarza jest to 11 750 denarów. Sumaryczna wartość rocznych wydatków na jedzenie to
3576 denarów i kalkulując budżet małej, trzyosobowej rodziny taką kwotę należy
uwzględnić. Należy jednak przyjąć, że robotnik przez 235 dni w roku otrzymywał
wyżywienie (pastus) od swego pracodawcy. Środki potrzebne do utrzymania się
w ciągu pozostałych 130 dni, obliczone proporcjonalnie do ich ilości, dają kwotę
ok. 1274 denarów29. Przy założeniu, że wino spożywane było tylko przez głowę rodziny, budżet rodzinny wynosił 16 325 denarów30. Kalkulacja uwzględnia też tzw.
współczynnik akomodacyjny, zgodnie z którym w omawianym modelu koszty czynszu stanowią ok. 5% budżetu domowego i powinny zostać dodane do wartości rocznych wydatków.
Wykres 2 zestawia zarobki z kosztami utrzymania.
Jak widać, żaden z robotników nie byłby w stanie ze swoich zarobków nie tylko utrzymać rodziny, ale też zarobić na swoje utrzymanie. R.C. Allen zaproponował w związku z tym koszyk dóbr substytucyjnych, mający charakter elementarny
(ang. Bare Bones Subsistence Basket). Zawiera on inne rodzajowo produkty, przy
zachowaniu przyjętej wymaganej wartość kalorycznej. Chleb zastąpiony został
pszenicą, która spożywana mogła być w postaci zbożowej papki (puls). W kategorii
produktów zbożowych nie wpłynęło to w znaczący sposób na obniżkę kosztów, ale
ograniczono inne produkty spożywcze i wydatki poza pożywieniem (m.in. wydatki
na odzież: jedna para butów na rok, jedna tunika, jeden płaszcz na dwa lata).

28
P.-M. Duval, Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego (I-III wiek n.e.), tłum.
E. Bąkowska, Warszawa 1967, s. 72; P. Herz, Ze studiów nad rzymskim kalendarzem świąt, tłum.
K. Królczyk, Poznań 2008.
29
0,36 (130/365 dni) x 3576 denarów = 1274 denary.
30
Koszt produktów nieżywnościowych: 3023 denary x 3 = 9069 denarów; wyżywienie robotnika = 1274 denary, wyżywienie pozostałych członków rodziny: 2583 denary (bez wina) x 2 =
5166 denarów. Wartość budżetu przed kalkulacją czynszu: 15 509 denarów; czynsz: 816 denarów
(5% x 15 509/95%); łączna kwota: 16 325 denarów.
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Wykres 2Wykres 2. Zestawienie rocznych kosztów utrzymania 3-osobowej rodziny i zarobków
na podstawie danych z edyktu Dioklecjana w modelu koszyka „godziwego”
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14 000
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10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
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DNIÓWKA 20
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wiejski, poganiacz
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denarów:
mozaikarz,
murarz, cieśla

Źródło: opracowanie własne

Budżet rodzinny oparty na podanych wcześniej zasadach, ale uwzględniający zawartość koszyka „przetrwania”, ma wartość 8981 denarów (patrz wykres 3).
Niewykwalifikowany robotnik nie był w stanie utrzymać żony i dziecka, ale mógł
wyżywić się i ubrać. Murarz czy cieśla nie mieli już takich problemów, mało tego,
mogli
z pewnością pozwolić sobie na okresowo bardziej urozmaiconą dietę.
12 000
Metodzie R.C. Allena zarzucić można pewne uproszczenia i niestabilność wy10 000
nikającą chociażby z możliwych arbitralnych parametrów zapotrzebowania ener31
8 000
getycznego
. Dopóki jednak nie zostanie zaproponowany inny, pełniejszy, alternatywny
6 000 model koszyka dóbr podstawowych pozostanie przy obecnym wydaje się
zasadne.
4 000
Wnioski z obliczeń wykorzystujące powyższa metodę są oczywiste: założenie ro2 000
dziny
i jej utrzymanie zależało od pomocy państwa i prywatnych darczyńców.
Janos
0 Szilagy próbując usystematyzować źródła utrzymania rzymskiego robot32
KOSZT kategorie
DNIÓWKA
20
DNIÓWKA 25
DNIÓWKA 50
nika podał następujące
:
UTRZYMANIA
denarów: pasterz denarów: robotnik
denarów:
1. Zapłata wg dziennej stawki
wiejski, poganiacz
mozaikarz,
wielbłądów
murarz, cieśla
2. Racja żywnościowa od pracodawcy
3. Rozdawnictwo zboża (także chleba, oliwy, soli, wina)

Wykres 3

31
Przyjęcie wartości kalorycznej innej niż 1940 (np. 3200) zmieni w zasadniczy sposób matematyczne wyniki przeprowadzanych obliczeń.
32
J. Szilagyi, Prices and Wages in the Western Provinces of the Roman Empire, „Acta Antiqua” 1963, t. 11, s. 346-347.
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Tabela 4. Koszyk „przetrwania” (Bare Bones Subsistence Basket)
33

Wykres 2

Produkt

Ilość/rok

Dzienna wartość
energetyczna

Wartość
w denarach

zboże (pszenica)31

172 kg

1607 kcal

1323

rośliny strączkowe
18 000
mięso
16
000

20 kg

187 kcal

86

5 kg

34 kcal

122

oliwa
14
000

5l

112 kcal

12
000
mydło

1,3 kg

96

10
000
ubiór
8 000

tunika + 0,5 byrrosa
(1 na 2 lata)

500 + 750

6 000
obuwie
4 000
świece
2 000
oliwa do lamp
0
lampki
KOSZT
UTRZYMANIA
opał

218

1 para

50

1,3 kg

8

1,3 l

57

10

DNIÓWKA 20
denarów: pasterz
2 mln BTU

suma

DNIÓWKA 25
denarów: robotnik
wiejski, poganiacz
wielbłądów
1940
kcal

4
DNIÓWKA
50
denarów:
99
mozaikarz,
murarz,
3217cieśla

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu R.C. Allena

Wykres 3 Wykres 3. Zestawienie rocznych kosztów utrzymania 3-osobowej rodziny i zarobków
na podstawie danych z edyktu Dioklecjana w modelu koszyka „przetrwania”
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Źródło: opracowanie własne

1 modius castrensis (MC) pszenicy (ED 1.1a) kosztuje w edykcie 100 denarów; 1 MC = 13 kg
(http://www.agric.wa.gov.au/Convertinggrainweighttovolume.htm), stąd 172 kg.
33
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4. Napiwki i premie34
5. Udział w bankietach okolicznościowych
6. Rozdawnictwo pieniędzy przez cesarza
7. Donacje na wychowanie dzieci
8. Darmowe tokeny wejściowe do łaźni, amfiteatrów, na zawody sportowe.
Zinstytucjonalizowane rozdawnictwo zboża35 wymienione w punkcie 3 było
udziałem nawet 200 tys. mieszkańców Rzymu, a także innych miast w Cesarstwie.
Racja miesięczna (ok. 33 kg36) przekraczała potrzeby jednej osoby. Jak twierdzi
Robert Garnsey, to więcej niż podwójna wartość dziennego zapotrzebowania energetycznego zaspokajanego przez zboża (przy założeniu autora, że 25% potrzebnej
energii dostarczały inne produkty). Podkreśla, że ludzie korzystający z rozdawnictwa jedli ponad minimum potrzebne do przeżycia, w każdym razie gdy nie posiadali
innych osób na utrzymaniu. Ile spożywali faktycznie, zależało od warunków rodzinnych37. Powszechne w wielu miastach Cesarstwa było rozdawanie lub sprzedawanie
po niskich cenach wina, oliwy czy mięsa. Istotne było także funkcjonowanie funduszu alimentacyjnego (zasiłku na dzieci), o którym wspomina J. Szilagy w punkcie 7,
wspierającego rodziny i mającego je zachęcać do posiadania dzieci38. Z pewnością
dla wielu uboższych mieszkańców Cesarstwa, w tym prostych robotników dbających
o utrzymanie swoich rodzin, było to znaczące wsparcie. Łożyło nie tylko państwo,
darczyńcami były też osoby prywatne (alimentacje znane są m.in. z ponad 50 italskich miast).
Wymienione w punkcie 5 okolicznościowe biesiady (organizowane np. przez
urzędników miejskich) nie były jedynymi, w czasie których spożywano wspólne posiłki. Kolegialne picie i jedzenie były jednym z motywów członkostwa w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Liczne źródła dają nam obraz funkcjonowania takich grup
i przedstawiają zasady biesiadowania członków kolegiów zawodowych, religijnych
lub funeralnych (a więc takich, w których członkostwo dawało gwarancję pochówku i choćby skromnych uroczystości pogrzebowych). Do początku IV w. n.e. notujemy jedynie sporadyczne ślady ingerowania państwa w życie stowarzyszeń. One
same rządziły się według określonych zasad i w ramach przyjętych struktur. Jednym z ważnych zinstytucjonalizowanych zwyczajów było właśnie wspólne spożywaAutor nie podaje, niestety, źródeł związanych z tym zapisem.
O rozdawnictwie zboża, patrz: P. Erdkamp, The Grain Market in the Roman Empire. Cambridge 2005; P. Garnsey, Grain for Rome, [w:] P. Garnsey, K. Hopkins, C.R. Whittaker (red.), Trade in Ancient Economy, London 1983, s. 118-130; P Garnsey, Mass diet and nutrition in city of
Rome, [w:] W. Scheidel (red.), Cities, peasents and food in classical antiquity, Cambridge 1998,
s. 226-252; B. Sirks, Food for Rome, Amsterdam 1991; B. Sirks, The Size of the Grain Distributions
in Imperial Rome and Constantinople, „Athenaeum” 1991, s. 215-237.
36
Jednostką dystrybucyjną był 1 modius italicus = 8,73 l; miesięczny przydział wynosił 5 modii.
37
P. Garnsey, Mass diet…, s. 236.
38
O zasiłkach rodzinnych patrz: W. Eck, Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, München, „Beiträge zur alten Geschichte” 1979, t. 28, s. 150-152; R. Duncan-Jones, op. cit.,
s. 144-145.
34
35
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nie posiłków. Członkostwo w antycznych kolegiach uważane jest przez niektórych
badaczy za sposób zaspokajania aspiracji tych, którzy nie mogli „samorealizować”
się w szeroko rozumianym społeczeństwie. O tzw. modelu integracyjno-kompensacyjnym (ang. integration and compensation model) pisze m.in. Jinyu Liu39, a Wim
Broekart, analizując potencjalne korzyści z bycia członkiem korporacji pisze, że
collegia były mieszanką potrzeb społecznych i ekonomicznych swoich członków
(„blend of sociability and economic purposes”)40. Praktyka wspólnego „ustawowego” biesiadowania, przebiegającego najczęściej według rocznego harmonogramu,
a także zwyczaj przekazywania różnego rodzaju kolegiom darowizn przez ich stałych
patronów i doraźnych darczyńców (te dotacje obok składek członkowskich i wpisowego stanowiły często znaczącą pozycję w kolegialnych budżetach), była powszechna i niezależna od miejsca, okresu czy rodzaju stowarzyszenia. Członkowie kolegiów
odpowiedzialni za organizację posiłków nazywali się zwykle magistri cenarum. Niektóre zapisy statutowe informują nas o menu i regułach obowiązujących w czasie takich uczt (l.mn. cenae). Inskrypcja z Lanuvium (dzisiejsze Lanuvio)41 zawiera tekst
statutu stowarzyszenia czcicieli Diany i Antinoosa. Nie była to żadna konkretna grupa zawodowa (których korporacje także spełniały m.in. funkcje religijne i pogrzebowe). Magistri cenarum wyznaczani zgodnie z listą członkowską (było ich czterech
na rok) mieli zapewnić w czasie spotkań dla wszystkich członków amforę dobrego
wina i chleb, a także po cztery sardynki42. Biesiadowano nie tylko w czasie regularnych (najczęściej comiesięcznych spotkań), ale też w dodatkowe dni, aby uczcić
np. bóstwa opiekuńcze, urodziny patrona lub patronów i członków ich rodzin. Zachowane źródła informują o środkach finansowych przekazywanych na te cele. Na
przykład Marcus Naevius Restitutus43 z Pisy zapisał w testamencie 4000 sestercji
stowarzyszeniu robotników budujących statki, aby ci co roku ucztowali przy jego

39
J. Liu, Collegia Centonariorum: The Guilds of Textile Dealers in the Roman West, Leiden–
Boston 2009, s. 6.
40
W. Broekaert, Partners in business: Roman merchants and the potential advantages of
being a collegiatus, „Ancient Society” 2011, t. 41, s. 225; patrz także: P.F. Venticinque, Family Affairs: Guild Regulations and Family Relationships in Roman Egypt, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” 2010, t. 50, s. 273-294.
41
CIL 14.2112 (136 r.); patrz: A. Bendlin, Associations, funerals, sociality, and Roman law:
the collegium of Diana and Antinous in Lanuvium (CIL XIV 2112) reconsidered, [w:] M. Öhler
(red.), Aposteldekret und antikes Vereinswesen: Gemeinschaft und ihre Ordnung, Tübingen 2011,
s. 207-296.
42
W czasie wspólnych spotkań panowały surowe zasady. Kto nie zajął przydzielonego mu miejsca płacił karę 4 sestercji, kto zakłócał porządek (spokój), bądź ubliżał koledze płacił 12 sestercji, kto
podczas uczty obraził przewodniczącego, płacił 20 sestercji.
43
CIL XI 1436 (CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum – kolekcja epigraficzna zapoczątkowana przez Theodora Mommsena, pod patronatem Berlińskiej Akademii Nauk; dostępna w wersji
cyfrowej: http://arachne.uni-koeln.de; podawane w przypisach oznaczenia są numerami katalogowymi); O podobnych zapisach patrz: E. Champlin, Final Judgments: Duty and Emotion in Roman
Wills, 200 B.C.-A.D. 250, Berkeley–Los Angeles 1991, s. 163-164.
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grobie w czasie świąt Rosaliów i Parentaliów. Julia, żona urzędnika z umbryjskiej
Amerii przekazała 5000 sestercji collegium centonariorum44, aby jego członkowie
mogli biesiadować z okazji jej urodzin.
W inskrypcjach związanych z kolegialnym życiem powtarzają się fragmenty dotyczące spożywania wina i chleba, sporadycznie pojawiają się wzmianki o warzywach i owocach. Zdarzają się także informacje o środkach przeznaczanych przez
patronów stowarzyszeń na określone produkty. W galijskim Cemelenum (dziejsze
Cimiez pod Niceą) niejaka Etereia Aristolais wystawiła statuę swojemu zmarłemu
synowi Qadratusowi45, wyprawiła ucztę dla członków collegium centonariorum
i przekazała im fundusz, z którego odsetki przeznaczane być miały m.in. na coroczne spożywanie placka (libum) w dniu urodzin jej zmarłego syna. W tej samej inskrypcji jeden z pierwszych badaczy rzymskich stowarzyszeń, Wilhelm Liebenam,
dopatrywał się wzmianki o jedzeniu gęsi w czasie tych rocznicowych biesiad. Skojarzył on słowo ansare z gęsią (łac. anser)46. Interpretacji tej nie powtórzyła J. Liu,
która zostawiła ansare bez komentarza („the collegium should sacrifice with ansare
and cake”)47. Gęś, kosztująca w edykcie Dioklecjana 100 lub 200 denarów (nietuczona/tuczona), była z pewnością rarytasem. Bardziej prawdopodobna wydaje się
interpretacja, według której mamy do czynienia z niepoświadczonym, niestety,
przymiotnikiem ansaris (w funkcji rzeczownika) utworzonym od słowa ansa (ucho,
uchwyt dzbana) – wskazywałoby to na ofiarę płynną, libację48.
Podstawowym napojem spożywanym w czasie spotkań było wino (jeden z papirusów z I w. n.e. jest swoistą „winną” listą zakupową przed spotkaniem poganiaczy
osłów – ὀνηλάται49), ale sporadycznie źródła informują o bardziej tradycyjnych, lokalnych zwyczajach. Adam Łajtar badając pochodzące z I poł. IV w. n.e. inskrypcje sporządzone przez σιδηρουργοί („pracujących w żelazie”) z Hermonthis, odkryte w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, zwrócił uwagę na picie piwa
w czasie uczt towarzyszących obrzędom religijnym (piwowar obecny był w czasie
bankietu)50. Być może dalsza analiza inskrypcji związanych z rzymskimi stowarzyszeniami przyniesie kolejne informacje o posiłkach, których skład wykracza poza
tradycyjną śródziemnomorską triadę (tj. chleb, oliwa, wino).
Wytwórcy i handlarze tkanin i płacht (także do gaszenia pożarów).
CIL V 7906.
46
W. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens. Drei Untersuchungen, Leipzig 1890, s. 252: „(…) aus deren Zinsen jährlich am 3. April, dem Geburtstage des
Sohnes, an der Grabstätte ein Opfer (eine Gans und Kuchen) im Vereinslocal ein Gedächtnissmahl
stattfinden (…)”.
47
Cyt. za: J. Liu, Collegia Centonariorum…, s. 250.
48
Autorką tej hipotezy jest dr T. Wikarjak z Instytutu Filologii Klasycznej UAM, której jestem
wdzięczny za pomoc w analizie leksykalnej tej kwestii.
49
P.Athen 41.
50
A. Lajtar, Proskynema Inscriptions of a Corporation of Iron-Workers from Hermonthis in
the Temple of Hatshepsut in Deir el-Bahari: New Evidence for Pagan Cults in Egypt in the 4th
cen. ad., „The Journal of Juristic Papyrology” 1991, t. 21, s. 65-66.
44
45
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Rzymianie z pewnością zdawali sobie sprawę z istnienia minimalnej racji żywnościowej, pozwalającej na przeżycie i na wykonywanie określonych czynności.
Katon w swym dziele De agri cultura51 daje nam pewien pogląd na dietę, która zapewnić powinna niewolnikowi siłę do pracy, a nie mamy podstaw, aby przypuszczać, że najemni robotnicy rolni dostawali racje żywnościowe różniące się od tych
przyznawanych niewolnikom. Porcje, o których pisze Katon, uzależnione były od
pory roku, a także od rodzaju niewoli52. Niewolnicy skuci łańcuchami nie dostawali miesięcznych racji zboża (4 lub 4,5 modii53 dla pracujących bez łańcuchów), ale
chleb według dziennej stawki odpowiednio 1,3 kg zimą i 1,6 kg wiosną (nie byli oni
w stanie zemleć mąki i zająć się wypiekiem). Roczny przydział wina wynosić mógł
nawet 260 l. Oprócz wina niewolnicy otrzymywali też oliwki, oliwę i sól jako dodatki do chleba lub ziarna. Katon radził czytelnikowi: „Kiedy oliwki zostaną zjedzone,
dawaj sos z ryb morskich i ocet. Każdemu daj sextarius oliwy na miesiąc. Modius
soli wystarczy każdemu na rok”54. Wspomniany sos z ryb morskich to hallex, „gęsta
i ostra ciecz z rybimi resztkami i wnętrznościami, które pozostały po sporządzeniu
garum (…), bardzo drogiego sosu rybnego (…)”55. Traktat Katona jest jednym z ciekawszych źródeł powstałych na terenie Cesarstwa dowodzących istnienia świadomości dziennych potrzeb żywieniowych56.
Reasumując, należy zauważyć, że bez państwowego wsparcia nisko opłacany
rzymski pracownik najemny miałby problemy z utrzymaniem rodziny, choć sam
mógłby dać sobie radę. Jego dieta, wynikająca m.in. z polityki państwa, bazowała
przede wszystkim na produktach zbożowych. Był wegetarianinem, niekoniecznie
z wyboru (plebs, oprócz armii, był grupą społeczną, w której państwo odgrywało
rolę swoistego regulatora diety). Pewnym urozmaiceniem były spotkania z kolegami
51
W tekście i przypisach wykorzystane zostało polskie tłumaczenie dzieła Katona: Marek Porcjusz Katon, O gospodarstwie rolnym, tłum. I. Mikołajczyk, Toruń 2009.
52
Marek Porcjusz Katon, O gospodarstwie…, rozdz. 56-57, s. 132-132.
53
Chodzi o modius italicus (8,7 l); była to ilość niewiele mniejsza od porcji rozdawanych przez
państwo.
54
Marek Porcjusz Katon, O gospodarstwie…, rozdz. 58, s. 132.
55
Ibidem, przypis. 456, s. 132.
56
Innym jest jeden z tekstów rabinicznych, Mishna, zawierająca zebrane w II w n.e. przez
uczonych żydowskich, tanaitów, interpretacje norm prawnych Tory. W części poświęconej kontraktom małżeńskim (Ketuba) podaje listę produktów spożywczych, które mąż powinien zapewnić
żonie w czasie swojej tygodniowej nieobecności. Zestawienie zawiera zboże (pszenicę lub jęczmień), warzywa (½ soczewicy i ½ ciecierzycy), oliwę i suszone figi. Shimon Dar zwraca uwagę na
problem z ustaleniem faktycznych przeliczników jednostek podanych w zestawieniu, patrz: S. Dar,
Food and archeology in Romano-Byzantine Palestine, [w:] J. Wilkins, D. Harvey, M. Dobson
(red.), Food in Antiquity, Exeter 1995, s. 327-328. Do dziś nie ma wśród badaczy jednoznacznej opinii dotyczącej wielkości 1 seah, patrz: J. Pastor, Land and Economy in Ancient Palestine,
Routledge 2013, s. 171. Biorąc pod uwagę dwa warianty (13 l i 8,6 l) tej miary dzienna porcja
pożywienia powinna dostarczyć 3032 kcal lub 1874 kcal. Co ciekawe, wartość odżywczą pszenicy
oceniano jako dwukrotnie wyższą od jęczmienia, co zresztą jest bliskie proporcji cenowej tych zbóż
w edykcie Dioklecjana.
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ze stowarzyszeń, w czasie których mógł się napić wina i przekąsić np. rybę. Źródła
dotyczące życia kolegialnego, a także zapisy dotyczące wynagradzania w naturze,
wydają się być szczególnie obiecującym obszarem badawczym.

What did a labourer in the Roman Empire use to eat?
Wages and foodstuff prices in the Edict of Diocletian (301 A.D.).
Summary
The ancient literary sources hardly ever deal with the lives and dietary habits of
ordinary people in the Roman Empire. The Diocletian’s Edit on Maximum Prices
from 301 A.D. which sets maximum prices for over 1400 items – commodities (incl.
foodstuff), wages and freight rates is an exceptionally valuable source for all social
and economic history researchers. Calculations (earnings versus expenditures) presented in the text use the unique data drawn from the Edict, They are based on the
R.C. Allen’s model of consumption basket, deployed in comparative studies of living
standards. The article doesn’t offer a clear answer to the question on diet, it deals
with purchasing power (affordability) instead. Unskilled Roman labourers earned
just enough to survive and without help from the state (e.g. food allowances, cash
benefits to children) and/or private donators they wouldn’t be able to support their
families. Numerous labourers were attracted by commensality practiced by various associations (e.g. funeratic, religious, professional). They feasted on scheduled
meeting days, on patrons’ birthdays, they participated in sacrificial feasts etc. The
habit of eating and drinking within associative frameworks remains a very promising area of investigation.

Keywords: Edict of Diocletian, purchasing power, consumption basket, labourers
in the Roman Empire, commensality

Zofia Rzeźnicka

Procedury dietetyczne w kuracji gorączki ciągłej
(sýnochos pyretós [σύνοχος πυρετός])
na podstawie wybranych traktatów medycznych
antyku i wczesnego Bizancjum
Termin dieta wywodzi się z greckiego słowa díaita (δίαιτα). W starożytności, w odróżnieniu od czasów współczesnych, w mowie potocznej nie nadawano mu znaczenia ograniczającego się wyłącznie do spożywania należycie dobranych pokarmów
i napojów, ponieważ na równi mieścił on w sobie także inne codzienne aktywności, jak chociażby ćwiczenia fizyczne, kąpiele czy masaże1. Przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego był więc przede wszystkim rozumiany jako tryb życia,
typowy dla danej jednostki, który przy utrzymaniu odpowiedniej proporcji między
wspomnianymi praktykami sprzyja zachowaniu zdrowia2. Ideę tę odzwierciedla
fragment z De vita Pythagorica Jamblicha (III/IV w. n.e.), w którym opisuje on
dietetyczne praktyki pitagorejczyków. Filozof przekazuje, że przykładali oni szczególną wagę do określenia ilości spożywanych pokarmów i napojów, zdefiniowania
roli odpoczynku oraz jako pierwsi podnosili problem sposobów przygotowywania
pożywienia. Przypuszczam, że omawiany passus sugeruje również, iż dopiero wobec
braku skuteczności rzeczonych praktyk zwolennicy Pitagorasa przechodzili do procedur, uwzględniających środki, które nazwać można byłoby zdobyczami ówczesnej
farmakologii. Warto zauważyć, że także wówczas odwoływali się oni do zdrowotnych właściwości pokarmów, ponieważ rekomendowali głównie kuracje z wykorzystaniem kataplazmów, a więc nieskomplikowanych środków przygotowywanych
przede wszystkim na bazie powszechnie dostępnych produktów spożywczych3.
Natomiast medykamentów o silniejszym działaniu używali głównie w przypadkach
1
E. Tsiompanou, S.G. Marketos, Hippocrates: timeless still, „Journal of the Royal Society of
Medicine” 2013, t. 106, nr 7, s. 291.
2
H.G. Liddell, R. Scott (red.), A Greek-English lexicon, Oxford 1996, s. 396. Na temat interpretacji tego pojęcia, por. H. Bartoš, Philosophy and dietetics in the Hippocratic „On Regimen”.
A delicate balance of health, Leiden–Boston 2015, s. 21, 38-39.
3
Kataplazmy jako proste środki przygotowane na bazie produktów spożywczych: np. K. Jagusiak, Pszenica. Ocena dietetyczna, [w:] M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część I, Zboża i produkty zbożowe
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wyraźnie widocznych (i zapewne bolesnych) zmian, określanych terminem helkóseis (ἑλκώσεις). Dodatkowo, autor podkreśla, że orędownicy poglądów Pitagorasa
najrzadziej odwoływali się do najbardziej radykalnych procedur, to znaczy zabiegów
wymagających interwencji chirurgicznej i kauteryzacji4.
Tradycyjnie początki dietetyki łączy się z postacią Hipokratesa z Kos5, który miał
pozostawić po sobie szereg pism z tej dziedziny zaliczanych do tak zwanego Corpus
Hippocraticum. Choć jest wątpliwe, że wszystkie wyszły spod pióra Ojca Medycyny,
to niezaprzeczalnie legły one u podstaw starożytnego lecznictwa, a ponieważ łączyły
zarówno teorię, jak i porady praktyczne, z czasem stały się punktem wyjścia dla
dalszych rozważań praktykujących później medyków. W pracach tych odnajdujemy
pierwotny zarys teorii humoralnej, której ostateczny kształt został nadany przez Galena z Pergamonu (II/III w. n.e.). Lekarz ten dopracował i uszczegółowił ją do tego
stopnia, że była ona traktowana jako obowiązująca wykładnia wiedzy medycznej
przez kolejne stulecia6. W jej ramach wyłoniła się koncepcja humorów, których właściwa proporcja warunkowała prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu7.
Galen wyróżnił cztery główne humory (soki), którym przypisał konkretne właściwości, krew była gorąca i wilgotna, żółć – gorąca i sucha, flegma – zimna i wilgotna,
czarna żółć – zimna i sucha8. Zgodnie z doktryną ilość każdego z nich ewoluowała
w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), Łódź 2014, s. 79, 94; K. Jagusiak, Rola pszenicy zwyczajnej i twardej w procedurach medycznych, [w:] ibidem, s. 189, 191-192.
4
L. Deubner (red.), Iamblichi de vita Pythagorica, 29, 163, 4 – 164, 1, Lipsiae 1937. Na ten
temat, por. H. Bartoš, op. cit., s. 24.
5
Opinia ta nie jest jednak podzielana przez wszystkich autorów starożytnych. Na przykład
Porfiriusz genezę dietetyki wiąże z działalnością Herodikosa z Selymbrii. Natomiast Hipokratesowi
(jak również Praksagorasowi i Chryzypowi) przypisuje rozwój tej nauki, por. H. Scharder (red.),
Porphyrii Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquias, XI, 515, 4–5, fasc. 1-2,
Lipsiae 1880–1882. Na ten temat, por. H. Bartoš, op. cit., s. 19.
6
Na przykład, por. R.M. Stelmack, A. Stalikas, Galen and the humour theory of temperament, „Personality and Individual Differences” 1991, t. 12, nr 3, s. 260-262; J. Jouanna, Un pseudoGalien inédit: Le Pronostic sur l’homme. Contribution à l’historie de la théorie quateraire dans
la médecine grecque tardive: l’insertion des quarte vents, [w:] S. David, E. Geny (red.), Troïka.
Parcours antiques. Mélanges offerts à Michel Woronoff, t. I, Besançon 2007, s. 303; Z. Gajda,
Do historii medycyny wprowadzenie, Kraków 2011, s. 362. Na temat teorii humoralnej w Corpus Hippocraticum na przykład, por. M. Bujalková, S. Straka, A. Jureckova, Hippocrates’ humoral
pathology in nowaday’s reflections, „Bratislavske Lekarske Listy” 2001, t. 102, nr 10, s. 289-492;
J. Jouanna, La postérité du traité hippocratique de la Nature de l’homme: la théorie des quatre
humeurs, [w:] C.W. Müller, Ch. Brockmann, C.W. Brunschön (red.), Ärzte und ihre Interpreten.
Medizinische Fachtexte der Antike als Forschungsgegenstad der Klassischen Philologie. Fachkonferenz zu Ehren von Diethard Nickel, München–Leipzig 2006, s. 117-141.
7
Zachwianie równowagi humoralnej jako przyczyna choroby, por. np. Z. Gajda, op. cit., s. 147.
8
Por. R.M. Stelmack, A. Stalikas, op. cit., s. 258. Podane cechy zostały ujęte w formie zbiorczej
np. we fragmentach De naturalibus facltatibus i De temperamentis. Por. Claudii Galeni de naturalibus facultatibus, 129, 5 – 131, 6, [w:] C.G. Kühn (red.), Claudii Galeni opera omnia, t. II, Lipsiae
1821 (dalej: Galen, De naturalibus facultatibus); Galeni de temperamentis libri III, 603, 8–12, [w:]
C.G. Kühn (red.), Claudii Galeni opera omnia, t. I, Lipsiae 1821, (dalej: Galen, De temperamentis).
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wraz z wiekiem człowieka, stopniowo zmieniając jego konstytucję z gorącej na
zimną9. Wpływ na ilość i jakość poszczególnych soków miały też takie czynniki jak
wykonywane na co dzień zajęcia, miejsce zamieszkania, a nawet warunki atmosferyczne związane z porą roku10. Ważnym elementem pozwalającym na bieżąco regulować równowagę humorów były odpowiednio dostosowane pożywienie i napoje,
które zgodnie z prezentowaną koncepcją, po właściwym strawieniu przeistaczały się
w jeden ze wspomnianych powyżej płynów organicznych. W praktyce zakładano, że
przyjmowanie należytego pokarmu, w połączeniu z innymi praktykami przywracającymi balans humoralny, mogło być wystarczające w kuracji rozmaitych schorzeń,
w tym gorączek11.
Warto pochylić się nad typowym dla antycznej, a później także bizantyńskiej
terapeutyki rozumieniem tego rodzaju dolegliwości. W interesującym nas okresie
gorączka nie była uznawana za jeden z symptomów towarzyszących schorzeniu, lecz
traktowano ją jako osobną jednostkę chorobową12. Z literatury źródłowej dowiadujemy się, że rozróżniano wiele odmian gorączek, którym przypisywano rozmaite
etiologie. W częściowym zrozumieniu tego problemu pomocne jest zestawienie fragmentów traktatów medycznych spisanych w różnych epokach, dzięki czemu możemy prześledzić stopniową ewolucję poglądów dotyczących genezy wybranych typów
tej choroby13.
Stosunkowo wiele danych na ten temat odnajdujemy w traktacie De natura hominis14, którego autor łączy źródło gorączek z oddziaływaniem na organizm żółci.
Tego rodzaju przesłanie zawarte jest chociażby w traktacie De temperamentis. Na przykład
Galen, De temperamentis, 582, 5–18, t. I (starość); 583, 1 – 584, 3, t. I (dzieciństwo, przy czym
typowa dla tego wieku duża ilość wilgoci zasygnalizowana została poprzez użycie słowa „krew” [haíma {αἷμα} – 583, 7, t. I], której wilgotność [obok ciepła] była immanentną cechą). Analogiczną
informację (tym razem podaną w obrazowy sposób) oraz tezę, że życie ludzkie jest procesem, które
z punktu widzenia teorii humoralnej definiowane jest jako zmiana od przewagi krwi, a zatem dominacji ciepła i wilgoci, ku melancholii, czyli konstytucji zimnej i suchej, odnajdujemy w innym
fragmencie tego samego dzieła. Autor porównuje w nim życie ludzkie do pór roku, z których wiosna
jest wilgotna i ciepła, a jesień – zimna i sucha, por. Galen, De temperamentis, 522, 8 – 523, 10, t. I.
10
Por. Galen, De naturalibus facultatibus, 118, 3–4, t. II.
11
Por. V. Nutton, Ancient medicine, London–New York 2004, s. 82.
12
I. Yeo, Hippocrates in the context of Galen: Galen’s commentary on the classification of fevers in Epidemics VI, [w:] Ph.J. van der Eijk (red.), Hippocrates in context. Papers read at the XIth
International Hippocrates Colloquium University of Newcastle upon Tyne 27–31 August 2002,
Leiden–Boston 2005, s. 434. Na temat gorączek w antyku, por. V. Nutton, op. cit., s. 31-32; R. Sallares, A. Bouwman, C. Anderung, The spread of malaria to Southern Europe in antiquity: new
approaches to old problems, „Medical History” 2004, t. 48, s. 311-328.
13
Ewolucja poglądów na temat gorączek od antyku po epokę nowożytną, por. M. George, Institutionalizing illness narratives, Singapore 2017, s. 29-48. Wpływ nauki antyku na poglądy na
temat gorączek w renesansie, por. I.M. Lonie, Fever pathology in the sixteenth century: tradition
and innovation, „Medical History” Supplement 1981, nr 1, s. 19-44.
14
Autorstwo traktatu wchodzącego w skład Corpus Hippocraticum przypisywane jest jednemu
z uczniów Hipokratesa, Polibosowi (V/IV w. p.n.e.), por. J. Jouanna, Un pseudo-Galien inédit…,
9
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Swoje rozważania rozpoczyna on od opisu gorączki ciągłej (sýnochos [σύνοχος]),
o której pisze, że jest wywoływana przez nagromadzenie się w organizmie żółci
w najczystszej postaci, to znaczy bez domieszki innych humorów. Z omawianego
passusu dowiadujemy się, że (zgodnie z nazwą) w tego rodzaju chorobie nie występują okresy chwilowego spadku temperatury, co sprawia, że ciało pacjenta niezwykle rozgrzewa się i odwadnia. Nadmiar tej samej substancji miał też powodować
gorączki periodyczne, polegające na cyklicznych atakach choroby, między którymi
następowały okresy remisji, a nazwy gorączek powstawały w zależności od liczby
dni zamykających tę całą sekwencję chorobową. Oznacza to, że w przypadku gorączki jednodniowej (afemerinós [ἀφημερινός]) wzrost i spadek temperatury następował w ciągu jednej doby i cykl ten odnawiał się przez kolejne dni. Natomiast
gorączka trzydniowa (tritaíos [τριταῖος]) charakteryzowała się całodziennym atakiem choroby, po którym następował dzień remisji, a po nim ponowny atak i cykl
ten powtarzał się przez około dwa tygodnie15. W myśl przedstawionej logiki tego
rodzaju schorzenia utrzymywały się dłużej niż gorączki ciągłe. Te ostatnie trwały
bowiem nieustannie do momentu definitywnego zakończenia choroby (lub zgonu
chorego), podczas gdy typowe dla gorączek periodycznych interwały powodowały
wydłużenie okresu trwania schorzenia. Na podstawie analizowanego fragmentu
możemy wywnioskować też, że o czasie trwania remisji w każdym z typów gorączek
periodycznych decydowała ilość skumulowanej w ciele żółci. Okres spadku temperatury był tym dłuższy, im mniej tego soku zgromadziło się w organizmie. Wspomniana zależność miała także wpływ na sam przebieg choroby, ponieważ większe
interwały sprzyjały regeneracji pacjenta, a nieduża ilość żółci (przy zastosowaniu
odpowiednich środków) była stosunkowo łatwa do usunięcia z organizmu. Z tekstu
wynika jednak, że zasada ta nie sprawdzała się w kuracji gorączek czterodniowych
(tetartaíos [τεταρταῖος]), które, mimo iż przebiegały w cyklu: atak – dwa dni remisji – atak i były wywoływane przez najmniejszą ilość żółci, uchodziły za szczególnie uciążliwe oraz trudne do wyleczenia16. Działo się tak z powodu dodatkowego
udziału czarnej żółci (mélaina cholé [μέαινα χολή])17, która jako sok o dużej lepkos. 303; D. Manetti, Polubos, [w:] P.T. Keyser, G.L. Irby-Massie (red.), The encyclopedia of ancient
natural scientists. The Greek tradition and its many heirs, London–New York 2008, s. 681-682.
15
Por. Aphorismi, IV, 59, 1–2, [w:] É. Littré (red.), Oeuvres complètes d’Hippocrate, t. IV, Paris
1844 (dalej: Aphorismi). Wyróżniano też inny, groźniejszy typ gorączki trzydniowej, którą nazwano
hemitritaíos (ἡμιτριταῖος). W tym przypadku atak choroby trwał przez ok. 36 godzin, a czas remisji
(podczas którego gorączka spadała lecz nie ustępowała całkowicie) 12 godzin, por. F. Marx (red.),
A. Cornelii Celsi quae supersunt, III, 3, 2, 1–7, Lipsiae–Berolini 1915 (dalej: Celsus, De medicina). Na
temat tej choroby, por. De morbis popularibus, I, 3, 11, 9–13 [w:] É. Littré (red.), Oeuvres complètes
d’Hippocrate, t. II, Paris 1840 (dalej: De morbis popularibus); Celsus, De medicina, III, 8, 1, 1 – 2, 6.
16
Na temat czasu trwania poszczególnych gorączek periodycznych, por. Celsus, De medicina,
III, 3, 1, 6 – 6, 6.
17
Na temat czarnej żółci, por. P. Toohey, Some ancient histories of literary melancholia, „Illinois Classical Studies” 1990, t. 15, nr 1, s. 143-161; J.-M. Jacques, La bile noire dans l’antiquité
grecque: médecine et littérature, „Reuve des Études Anciennes” 1998, t. 100, nr 1-2, s. 217-234.
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ści powodowała blokady uniemożliwiające wyeliminowanie powodującej gorączkę
żółci (cholé [χολή]). Autor tekstu zaznacza, że najbardziej narażone na to schorzenie są osoby o konstytucji melancholicznej, a więc pomiędzy dwudziestym piątym
a czterdziestym piątym rokiem życia, ponieważ wtedy właśnie czarna żółć stanowi
substancję dominującą w ciele człowieka. Tacy ludzie są podatni na chorobę przez
cały rok, a nie tylko jesienią, która dodatkowo sprzyja produkcji wspomnianego
soku18. Wykaz gorączek periodycznych możemy uzupełnić na podstawie pierwszej
księgi De morbis popularibus, w której wymieniona została gorączka pięciodniowa
(pemptaíos [πεμπταῖος]), siedmiodniowa (hebdomaíos [ἑβδομαῖος]) i dziewięciodniowa (enataíos [ἐναταῖος])19. Warto też dodać, że okresowość nie była jedynym
kryterium, według którego klasyfikowano gorączki. Z szóstej księgi tego samego
dzieła20 dowiadujemy się bowiem, że ich nazwy wywodzono również od stopnia ich
intensywności, który określano dotykając ciała pacjenta. Autor omawianego tekstu
podzielił gorączki na ostre (daknódes [δακνώδης]) i łagodne (preýs [πρηΰς]). Zauważył, że przy tych pierwszych temperatura może maleć, bądź utrzymywać się na tym
samym poziomie przez całą chorobę. Przy drugich jej natężenie również może nie
ulegać żadnej zmianie, ale może też zacząć wzrastać. Dodatkowo rozróżnił on gorączki suche, słone oraz wilgotne, które to objawy łączył prawdopodobnie z potliwością pacjenta. Oprócz tego wspomniał o istnieniu gorączek powodujących widoczne
zmiany w wyglądzie chorego, takie jak pojawienie się pęcherzy, zaczerwienienie,
sinienie albo bladość skóry21.
Zaprezentowane powyżej wywody stanowią jedynie pojedyncze przykłady informacji na temat gorączek zawartych w Corpus Hippocraticum22. Wydaje się, że
teorie te z powodzeniem funkcjonowały jako ważne źródło wiedzy medycznej w tym
zakresie jeszcze w czasach Galena, który nie tylko był z nimi zaznajomiony, ale
też opatrzył je obszernymi komentarzami23. Rozważania nad zagadnieniem gorączek z czasem pozwoliły mu na wypracowanie własnej koncepcji, którą przedstawił w De differentiis febrium. W traktacie tym lekarz wyprowadza między innymi
18
De natura hominis, 15, 1–29, [w:] É. Littré (red.), Oeuvres complètes d’Hippocrate, t. VI,
Paris 1849 (dalej: De natura hominis). Por. A. Zemełka, Jak Grecy odkryli mózg? Wielki transfer
myśli w świecie (neuro)nauki współczesnej, Oświęcim 2016, s. 115.
19
De morbis popularibus, I, 3, 11, 1–19. We fragmencie tym została też wyszczególniona gorączka nocna (nykterinós [νυκτερινός]).
20
Obie anonimowe księgi wspomnianego traktatu również wchodzą w skład Corpus Hippocraticum. Przyjmuje się, że księga pierwsza powstała ok. 410 r. p.n.e., natomiast szósta (podobnie jak
druga i czwarta) w okresie od 427/426 do 373/372 r. p.n.e. Por. V. Langholf, Hippocratic Corpus,
Epidēmiai, [w:] P.T. Keyser, G.L. Irby-Massie (red.), The encyclopedia of ancient natural scientists…, s. 409-410.
21
De morbis popularibus, VI, 1, 14, 1–6, [w:] É. Littré (red.), Oeuvres complètes d’Hippocrate,
t. V, Paris 1846. Por. I. Yeo, op. cit., s. 438-439.
22
Na temat gorączek w Corpus Hippocraticum na przykład, por. Aphorismi, IV, 31, 1–2; IV,
34, 1 – 37, 2; IV, 43, 1 –74, 5; De morbis popularibus, I, 2, 4, 36–126; I, 3, 11, 19–36; III, 3, 6, 1–22.
23
Na ten temat na przykład, por. I. Yeo, op. cit., s. 433-443.
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genezę każdej z gorączek periodycznych od innego humoru. Jego zdaniem przyczyną gorączki jednodniowej była flegma, gorączki trzydniowej – żółć, a gorączki
czterodniowej – czarna żółć24. Natomiast z traktatu De methodo medendi dowiadujemy się, że etiologię gorączki ciągłej lekarz identyfikuje z nagromadzeniem się
krwi (polyaimía [πολυαιμία]) wskutek zablokowania (émfraksis [ἔμφραξις]) jej odpływu z powodu zbyt dużej ilości pokarmu dostarczonego do tkanek (diá tó pléthos
tón sarkón stegnósei [διὰ τὸ πλῆθος τῶν σαρκῶν στεγνώσει])25. W tym samym dziele
czytamy, że choroba ta atakowała całość układu krwionośnego, w tym szczególnie
główne arterie i mogła przeobrazić się w sepsę26, której warunkiem wstępnym, jak
podaje autor na przykład w De differentiis febrium, było zapoczątkowanie procesu
rozkładu bądź psucia się krwi (anánke […] kaí tó haíma sépesthai [ἀνάγκη {…} καὶ
τὸ αἷμα σήπεσθαι])27.
Wypracowana przez Pergamończyka teoria dotycząca gorączki ciągłej nie uległa
radykalnym zmianom w czasach wczesnego Bizancjum, o czym możemy przekonać
się na podstawie fragmentów pism zaczerpniętych z piątej księgi Iatricorum libri
Aecjusza z Amidy (VI w. n.e.). Choć on sam w swoich rozważaniach nie odwołuje
się bezpośrednio do ustaleń Galena, to zestawienie ich z passusem pochodzącym
z De methodo medendi dowodzi, że jego tekst jest streszczeniem głównych tez zawartych w tym właśnie traktacie28.
Zgodnie z teorią medyczną obowiązującą w VI w. n.e., przyczyną wspomnianej
gorączki jest zaburzenie wymiany gazowej odbywającej się przez kanały zwane porami (póroi [πόροι]). Aecjusz z Amidy tłumaczy, że mogą utrudniać ją niestrawione
resztki pokarmów, przyrównane przez medyka do dymu lub sadzy, które, jak możemy przypuszczać, przylgnąwszy do porów, blokowały swobodny przepływ gazów.
Z tekstu dowiadujemy się, że czas trwania choroby zależy właśnie od stopnia wspomnianej niedrożności, a także od szybkości interwencji lekarza. Jeśli blokada nie
jest duża, przy podjęciu właściwych działań, gorączka powinna ustąpić w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie może trwać dłużej, przeradzając się w jakiś typ gorączki prowadzącej do dekompozycji humorów, jak na przykład w gorączkę ciągłą.
24
Galeni de differentiis febrium libri II, 336, 8–12, [w:] C.G. Kühn (red.), Claudii Galeni opera
omnia, t. VII, Lipsiae 1924 (dalej: Galen, De differentiis febrium). Por. I. Yeo, op. cit., s. 437. Na
temat gorączek w pismach Galena, por. S.P. Mattern, Galen and the rhetoric of healing, Baltimore 2008, s. 155-158; D. Manetti, Galen and Hippoctratic medicine: language and practice, [w:]
Ch. Gill, T. Whitmarsh, J. Wilkins (red.), Galen and the world of knowledge, Cambridge 2009,
s. 163-164.
25
Galeni de methodo medendi, 610, 17 – 611, 2, [w:] C.G. Kühn (red.), Claudii Galeni opera
omnia, t. X, Lipsiae 1825 (dalej: Galen, De methodo medendi).
26
Ibidem, 616, 15 – 617, 16. Na temat znaczenia pojęcia sepsa, por. dalszą część tekstu.
27
Galen, De differentiis febrium, 374, 11–12, t. VII.
28
Galen, De methodo medendi, 753, 1 – 762, 11, t. X. Ten sam passus został wykorzystany
przez Orybazjusza (IV w. n.e.), por. Oribasii Synopsis ad Eustathium filium, VI, 7, 1, 1 – 8, 6, 8,
[w:] I. Raeder (red.), Oribasii Synopsis ad Eustathium filium et libri ad Eunapium, t. VI, 3, Lipsiae
1964.
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Następnie czytamy, że przyczyną ograniczeń w przepływie gazów mogą być też takie
czynniki jak zwężenie porów (spowodowane ściągnięciem skóry) lub nadmierna
gęstość i lepkość nagromadzonych w ciele soków. Do podwyższenia naturalnej ciepłoty ciała prowadzi też zbytnie skumulowanie się w organizmie wspomnianych już
resztek pokarmów. W ten sposób dochodzi do nienaturalnego podwyższenia temperatury całego ciała, która prowadzi do zupełnej dekompozycji poszczególnych elementów składających się na ludzki organizm, które to zjawisko Grecy nazwali sépsis
(σῆψις). Zgodnie z przekazem w procesie tym najpierw rozkładowi ulegają humory,
następnie tłuszcze i tkanki miękkie, a na końcu twarde.
W następnej części swojego wywodu Aecjusz podaje, że soki w stanie dekompozycji, w zależności od ich rozlokowania w ciele, są przyczyną różnego rodzaju
gorączek. Te, znajdujące się w zamkniętych i wydzielonych częściach ciała nazywanych przez Greków angeíon (ἀγγεῖον), wywołują gorączki ciągłe, natomiast soki,
które wydostały się z nich i rozprzestrzeniły się po całym ciele są odpowiedzialne
za gorączki periodyczne (autor wymienia tu gorączkę trzydniową, czterodniową,
jednodniową i im podobne). Na zakończenie tej części wykładu Aecjusz porównuje
sposób leczenia sepsy do czynności mających na celu uzdatnianie do ponownego
użytkowania nieożywionej materii. Chociaż na podstawie analizowanego passusu
nie jesteśmy w stanie precyzyjnie stwierdzić, jakiego rodzaju przedmioty autor miał
na myśli, to jego dalsze rozważania pozwalają domniemywać, że mogło mu chodzić
o takie produkty jak na przykład tkanina lub pergamin. Wyjaśnia bowiem, że w takich sytuacjach zbutwiały element jest oddzielany od całości, a część nadająca się do
użycia jest wietrzona na świeżym powietrzu poprzez wprowadzenie jej w ruch, tak,
aby umożliwić swobodną wymianę gazową. Analogiczną metodą z ludzkiego ciała
usuwa się sepsę. Najpierw wszelkimi sposobami doprowadza się do opróżnienia organizmu z nadpsutych soków, a następnie stosuje się metodę aióra (αἰώρα), polegającą na umiarkowanym wprowadzeniu ciała w ruch poprzez kołysanie na świeżym
powietrzu, co ostatecznie służy przywróceniu wewnętrznej harmonii organizmu29.
Dalej autor przechodzi do szczegółowej charakterystyki gorączek ciągłych. Ich
etiologię przypisuje psującej się ciepłej krwi, zamkniętej w angeía (ἀγγεῖα), do
których zaliczył on na przykład gruczoły pachowe i pachwinowe. Dodaje też, że na
chorobę tę szczególnie narażeni są sangwinicy, osoby otyłe oraz inni przejawiający
tendencję do gromadzenia w organizmie ciepłych, niestrawionych resztek pokarmów. Z analizowanego przekazu dowiadujemy się, że opisywana gorączka objawia
się silnym, przyspieszonym pulsem, który rośnie wraz ze wzrostem temperatury.
29
A. Olivieri (red.), Aetii Amideni Libri medicinales I–VIII, V, 74, 1–33, Lipsiae–Berolini
1935–1950 (dalej: Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri). Na temat aióra, por. M. Kokoszko, Medycyna bizantyńska na temat aiora (αἰώρα), czyli kilka słów o jednej z procedur terapeutycznych
zastosowanych w kuracji cesarza Aleksego I Komnena (na podstawie pism medycznych Galena,
Orybazjusza, Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy), [w:] P. Krupczyński, M.J. Leszka (red.), Cesarstwo bizantyńskie. Dzieje, religia, kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, Łask–Łódź 2006, s. 87-111.
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Oznak zachorowania nie można natomiast wyczytać z obserwacji żył pacjenta, które
nie różnią się od tych typowych dla zdrowych ludzi, to znaczy, jak pisze autor, nie
są one ani zbyt twarde, ani też zbyt miękkie30. Za to wyraźne symptomy choroby są
dostrzegalne w moczu, pulsie i typowym dla tego rodzaju schorzenia podwyższeniu
temperatury. Autor zaznacza, że aby właściwie zdiagnozować chorobę, należy wziąć
pod uwagę siedem czynników, to znaczy: ilość nagromadzonego soku, jego gęstość
i lepkość, miejsce, w którym doszło do blokady, fakt zatrzymania wymiany gazowej,
sepsę oraz brak okresu remisji w procesie chorobowym31. Każdy z wymienionych objawów wymagał leczenia na zasadzie przeciwieństw. Przy nadmiarze soków – usuwano je, zbyt gęste – rozcieńczano, a lepkich pozbywano się stosując środki zmywające, natomiast blokady likwidowano środkami odblokowującymi. Jeśli utrudnienia
w wymianie gazowej spowodowane były ściągnięciem skóry (pílesis [πίλησις]) – rozluźniano ją (stosując środki z grupy chéonta [χέοντα]), a jeśli zgrubieniem (pýknosis [πύκνωσις]) – używano środków odblokowujących pory (araíonta [ἀραίοντα]).
Gdy chodzi o sepsę, to leczono ją za pomocą substancji oczyszczających (rhýptonta
[ῥύπτοντα]), zmieniających (alloíonta [ἀλλοίοντα]) i przekształcających (metabállonta [μεταβάλλοντα]). Natomiast dla zmniejszenia samej gorączki zalecano użycie
środków ochładzających (empsýchonta [ἐμπσύχοντα]). Oprócz tego Aecjusz doradza
również przeprowadzenie flebotomii, zaznacza jednak, że należy zastosować ją pod
warunkiem, że pacjent jest w pełni sił i nie cierpi na apepsję. Z wywodu Aecjusza
wynika zatem jasno, że do wspomnianego zabiegu należało odwoływać się jedynie
wtedy, gdy organizm pacjenta zostanie oczyszczony z nagromadzonych w nim resztek pokarmów. W przeciwnym razie upuszczanie krwi mogło okazać się ryzykowne,
gdyż nie tylko osłabiało chorego, ale też wymuszało podanie mu jedzenia, co wiązało
się ze spowodowaniem wzrostu temperatury32. Co do pokarmu trzeba było zmniejszyć udział produktów stanowiących pożywienie dla krwi w częściach ciała objętych
gorączką. Pacjent powinien zatem spożyć nieco jęczmiennego krupniku zwanego
ptisáne (πτισάνη)33 oraz napić się melíkraton (μελίκρατον), pamiętając, że pokarm
30
W analogiczny sposób (przyspieszony puls oraz brak zmian w wyglądzie żył) objawiają się
gorączki niespowodowane dekompozycją soków, por. Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, V, 75,
10–11.
31
W ten sposób autor stwierdza, że występowanie wszystkich powyższych symptomów jest
wyznacznikiem gorączki ciągłej.
32
Apepsja powodowała zwolnienie procesu trawienia, na skutek czego niestrawiony pokarm
przyczyniał się do podwyższenia temperatury, a podanie kolejnej porcji pożywienia było kolejnym
czynnikiem stymulującym wzrost gorączki. Autor zaznacza też, że w czasie gorączki odżywianie
pacjenta było niewskazane, a uwaga ta sugeruje, że podanie jedzenia powodowało wzrost temperatury, por. Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, V, 75, 41–45.
33
Na temat ptisáne, por. M. Kokoszko, K. Jagusiak, Zboża Bizancjum. Kilka uwag na temat
roli produktów zbożowych na podstawie źródeł greckich, „Zeszyty Wiejskie” 2012, z. 17, s. 31;
M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Kilka słów o zupie zwanej pisane (πτισάνη), „Zeszyty Wiejskie” 2013, z. 18, s. 282-292; K. Jagusiak, Jęczmień. Ocena dietetyczna, [w:] M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna…, s. 348-350.
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ma pełnić przede wszystkim funkcję lekarstwa. Jeżeli, z jakichś względów, flebotomia nie została wykonana, choremu należało podawać małe ilości pożywienia, aby
umożliwić pełne strawienie humorów i zmniejszyć ich gęstość. Gdy gorączka osiągnęła szczytową fazę (i jeśli nie wystąpiły żadne przeciwwskazania) chory powinien
pić wyłącznie zimną wodę. Natomiast gdyby z jakiegoś powodu nie można było zastosować tego środka ochładzającego, trzeba odwołać się do innych, mających moc
usuwania blokad i nadmiaru soków, oraz zmniejszania temperatury34.
W kolejnym fragmencie Aecjusz poszerza katalog praktyk dietetycznych, tym
razem przybliżając zabiegi związane z kuracją wszystkich rodzajów gorączek wywołanych przez sepsę. Na podstawie zgromadzonego materiału możemy stwierdzić, że
kluczowe w tym przypadku było przeprowadzenie procedur katarktycznych. Początkowo obejmowały one oddawanie moczu, oczyszczanie żołądka i wywoływanie potów. Następnie, po wykorzystaniu tych naturalnych metod, doprowadzano pacjenta
do wymiotów. W analizowanym passusie czytamy jednak, że nie powinno się zmuszać do nich chorego, ponieważ proces ten osłabia (szczególnie ważną w tego typu
terapii) zdolność żołądka do samooczyszczania. Dlatego też rekomendowano środki
pobudzające pracę tego narządu pozbawione mocy rozgrzewającej i wysuszającej,
jak kleik z ptisáne, melíkraton (bez dodatków), napój apómeli (ἀπόμελι) i wywar
z korzenia selera35. Autor szczególnie zaleca podawanie melíkraton, które w tego rodzaju terapii uchodziło za najskuteczniejszy środek, ponieważ miało zdolność „rozcinania” (témnein [τέμνειν]) zbyt gęstych soków i zmywania tych, które odznaczały
się lepkością oraz ułatwiało ich wydalanie. Możemy przypuszczać, że wspomniane
właściwości sprawiły, że napój ten był uważany za skuteczny zarówno w kuracji gorączek spowodowanych zablokowaniem porów, jak i tych wywołanych przez sepsę
(szczególnie ciągłych). Natomiast uchodził za szkodliwy w przypadkach podwyższenia gorączki, toteż zastępowano go wtedy zbożowym kleikiem. Z kolei gdy powstałe
w ciele blokady wydawały się być nie do usunięcia, chorym zalecano picie mieszaniny octu z miodem, zwanej oksýmeli (ὀξύμελι). Aecjusz przestrzega jednak, że środek ten nie powinien być aplikowany w zbyt dużych dawkach, ponieważ podrażnia
on narządy wewnętrzne, powoduje kaszel i jest szkodliwy dla ścięgien36. Dla osób
podatnych na wspomniane dolegliwości medyk rekomenduje kleik zbożowy, który
podawano pacjentom do czasu aż byli oni w stanie przyjmować pokarm o stałej konsystencji. W sytuacji, gdyby opisane zabiegi nie doprowadziły do opróżnienia żołądka, autor rekomenduje lewatywę z mieszaniną melíkraton i oliwy (bez dodatków).
Oczyściwszy organizm od wewnątrz, można było zastosować procedury związane
Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, V, 75, 1–55.
Wprawdzie w tekście czytamy o korzeniu selera gotowanym w pitnej wodzie, ale z kontekstu
fragmentu, w którym wymienione są jedynie płynne produkty spożywcze, możemy wywnioskować,
że autor miał namyśli wywar z tego warzywa.
36
Z tekstu wynika, że oksýmeli z reguły było uważane za środek skuteczny i bezpieczny. Zdarzało się jednak, że z powodu dodatkowych czynników chorobowych mógł okazać się on szkodliwy
dla pacjenta, por. Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri, V, 76, 19–21.
34
35
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z przeprowadzeniem diaforezy całego ciała37, podając pacjentowi wino rozcieńczone
wodą, ponieważ wierzono, że tego typu napój skutecznie stymuluje wszelkie formy wydalania. Gdy pokarm został już całkowicie strawiony (czego oznaki były widoczne w moczu), chory powinien obmyć się słodką, pitną wodą o zrównoważonych
właściwościach38.
Niektóre z powyższych zaleceń doskonale korespondują z jednym z fragmentów zaczerpniętym z De methodo medendi Galena, analiza passusu umożliwia nam
prześledzenie w jaki sposób, niemal krok po kroku, rekomendacje te były wcielane w życie w kuracji konkretnego przypadku gorączki ciągłej. We wspomnianym
traktacie Pergamończyk odwołuje się do własnych doświadczeń, kiedy to leczył z tej
choroby pewnego młodego człowieka. Z przytoczonej opowieści dowiadujemy się,
że młodzieniec, który zwykle z upodobaniem oddawał się ćwiczeniom fizycznym,
zaniechał ich na trzydzieści dni, a trzydziestego pierwszego poddał się krótkiej, lecz
intensywnej gimnastyce, po której zjadł obfity posiłek. Około pierwszej w nocy pojawiła się u niego gorączka, której stan lekarz mógł ocenić dopiero około godziny
trzeciej następnego dnia. Stwierdził, że jest ona wysoka, choć ciało pacjenta nie parzyło jeszcze dłoni medyka. Badanie pulsu wykazało, że jest on równomierny, bardzo silny, przyspieszony, częsty i gwałtowny, a obserwacja moczu dowiodła, że pod
względem gęstości i koloru nie odbiega on zbytnio od normy. Dodatkowo Galen
przeprowadził też wywiad, z którego dowiedział się, że chory miał objawy spowolnienia trawienia. Jako że skóra młodzieńca była zaczerwieniona39, a nadto on sam
przyznał, że czuje się pełen40, lekarz doszedł do wniosku, że wszelkie gwałtowne
metody, jak upuszczanie krwi (którą sugerowali ludzie z otoczenia chorego), należy
odłożyć do czasu aż pacjent strawi pokarm. Zwłoka ta była również potrzebna, aby
sam Galen mógł zorientować się czy ma do czynienia z którąś z gorączek periodycznych, czy też z gorączką ciągłą41. Skoro wysoka temperatura utrzymała się do
wieczora lekarz zaczął podejrzewać, że pacjent zapadł na tę drugą chorobę42. Następnego dnia wszyscy medycy doglądający młodzieńca doszli do wniosku, że należy zastosować flebotomię, ale większość spośród nich zadecydowała, aby odłożyć
zabieg jeszcze o jeden dzień. Tymczasem gorączka nie słabła, w nocy stan chorego
37
Lekarz przeciwstawia się jednak stosowaniu tego rodzaju zabiegów, jeśli organizm nie został
oczyszczony od środka, por. Ibidem, V, 76, 25.
38
Ibidem, V, 76, 1–30.
39
Symptom ten wskazywał na fakt, że w ciele młodzieńca zgromadził się nadmiar krwi.
40
Chory miał na myśli przepełnienie wcześniej zjedzonym pokarmem.
41
Wspomniane objawy sygnalizowały, że pacjent prawdopodobnie cierpi na gorączkę ciągłą,
nie było to tylko odczucie samego Galena, ale też konsylium lekarskiego czuwającego przy chorym.
Możemy też podejrzewać, że choroba została wywołana przez nieodpowiednie zachowanie dietetyczne młodego człowieka, a więc zbytnią intensywność wykonanych ćwiczeń i ich krótkotrwałość,
przy przyjęciu zbyt wysokiej dawki pokarmu.
42
Brak remisji w tym czasie dowiódł, że pacjent nie cierpi na żadną z gorączek periodycznych.
Natomiast kolor skóry pacjenta wyraźnie wskazywał na nagromadzenie się w jego ciele nadmiaru
krwi, która wywoływała gorączkę ciągłą.
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pogorszył się, a wraz ze wzrostem temperatury pojawiło się u niego silne napięcie
mięśniowe, pulsowanie skroni, a on sam rzucał się na łożu nie mogąc zasnąć. Około
ósmej godziny nocnej młodzieniec (nie mogąc znieść dłużej dyskomfortu) wysłał
jednego ze swoich sług po Galena, który natychmiast przybył na miejsce i zdecydował o bezzwłocznym przeprowadzeniu flebotomii, ratując w ten sposób chorego
przed początkiem sepsy. Lekarz upuścił tyle krwi, że młodzieniec zemdlał, co miało ten dobry wpływ, że doprowadziło do spadku temperatury. Wkrótce, co typowe
w reakcji na tego rodzaju zabieg, nastąpiło też wypróżnienie i wymioty (w których
dało się wykryć żółć), a następnie poty. Po dwóch godzinach od upuszczenia krwi
medyk zaordynował choremu nieco jedzenia i zaleciwszy odpoczynek oddalił się.
Z dalszej relacji wynika, że pacjent przez długi czas pozostawał w stanie głębokiego
snu, nie ocknąwszy się nawet wtedy, gdy jego słudzy ocierali mu pot. Chory został
wybudzony dopiero kolejnej nocy, gdy Galen uznał, że kryzys chorobowy już minął.
Medyk podał mu wówczas kleik z ptisáne, a następnego dnia młodzieniec czuł się
już na tyle dobrze, że był w stanie (zgodnie z zaleceniem lekarza) udać się do łaźni43.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że zaprezentowany materiał źródłowy ukazuje, iż w antyku i w epoce wczesnego Bizancjum termin dieta rozumiano w znacznie szerszym zakresie niż w czasach współczesnych. W interesującym nas okresie
nie był on kojarzony bowiem wyłącznie z pokarmem, ale odnosił się do całego zespołu zachowań człowieka składających się na jego tryb życia.
Zakłócenie tej rutyny przyczyniało się natomiast do dysharmonii w działaniu organizmu, a zatem do utraty balansu humoralnego, co w efekcie skutkowało powstaniem stanu chorobowego. W takiej sytuacji znawcy sztuki medycznej uważali, że
powrót do zdrowia nie musi koniecznie wiązać się z podawaniem pacjentowi silnych
środków farmakologicznych, lecz jest możliwy przede wszystkim dzięki częściowej
zmianie codziennych praktyk, a więc poprzez odpowiednią modyfikację diety.
Przeanalizowane teksty dowodzą, że wykorzystanie tego rodzaju procedur było
szczególnie rekomendowane w terapii gorączki ciągłej. W ramach kuracji stosowano
początkowo nieinwazyjną metodę wspomagającą trawienie (polegającą na zaprzestaniu przez chorego wybranych form wysiłku fizycznego składającego się na jego
43
Galen, De methodo medendi, 609, 16 – 613, 13, t. X. Analizowany tekst, oprócz danych ściśle związanych z przebiegiem terapii, zawiera również szereg informacji pozwalających odtworzyć
warunki, w jakich rozgrywała się opisywana sytuacja. Na podstawie fragmentu możemy bowiem
wywnioskować, że zdarzenie miało miejsce w dużym mieście (prawdopodobnie w Rzymie), a młodzieniec cierpiący na gorączkę wywodził się z wyższej klasy. O jego pozycji świadczy chociażby
wzmianka o regularnych ćwiczeniach fizycznych (609, 17, t. X; 610, 6–7, t. X) sugerująca, że nasz
bohater mógł oddawać się ulubionemu zajęciu nie troszcząc się o swoje utrzymanie. Tezę tę zdaje
się też potwierdzać wiadomość o grupie lekarzy (bądź osób mających doświadczenie w lecznictwie)
czuwających nad zdrowiem pacjenta (610, 13–14, t. X; 611, 4–5, t. X). Warto również zwrócić uwagę
na element autokreacji Galena. Przedstawia on siebie jako tego, który przybywszy na miejsce przejmuje inicjatywę w prowadzeniu kuracji (610, 14–15, t. X), nadto, wspominając o opuszczeniu domu
pacjenta w celu odbycia wizyt lekarskich u innych podopiecznych, daje do zrozumienia, że dzięki
swej wiedzy i umiejętnościom cieszy się dużym autorytetem wśród chorych (613, 7–8, t. X).
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díaita)44, czekając aż dowody jej skuteczności, w postaci niestrawionych resztek pokarmowych, będą widoczne w charakterystyce moczu pacjenta. Objawami samooczyszczania były też poty i wymioty, które w razie potrzeby można było stymulować.
Dopiero w obliczu pewności, że proces tworzenia się krwi został zakończony,
odwoływano się do rozwiązania bardziej radykalnego, jakim było jej upuszczanie45,
po którym jednak powracano do stricte dietetycznych praktyk, obejmujących m.in.
dalsze zażywanie wypoczynku. Równie ważną rolę pełniło w nich pożywienie, które wzmacniało nadwątlone flebotomią siły chorego. W tej kwestii dbano przede
wszystkim, aby przyjmował on jedynie nieduże porcje płynnych46 pokarmów, ponieważ takie jedzenie było uważane za bardziej lekkostrawne. Z kolei, jego ograniczona
ilość nie doprowadzała do intensyfikacji procesu trawienia, której skutkiem byłoby ponowne podwyższenie temperatury. Jednocześnie rekomendowane produkty
spożywcze posiadały właściwości odblokowujące47, a zatem przywracały swobodny
przepływ krwi w organizmie, stymulując także wydalanie chorobotwórczych elementów. Dopiero w wyniku terapii opartej o wspomniane procedury chory odzyskiwał zdrowie. Wówczas znów mógł on spożywać pokarmy o stałej konsystencji,
a także wznowić regularne kąpiele w łaźni i inne formy aktywności fizycznej.
Dotychczasowe rozważania prowadzą zatem do konkluzji, iż wykorzystanie procedur dietetycznych w leczeniu gorączek pozwalało pacjentowi na nowo podjąć dietę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Dietetic procedures in the treatment of continued fever
(sýnochos pyretós [σύνοχος πυρετός]) according to
selected ancient and early Byzantine medical treatises.
Summary
The present article deals with the role of dietetics in curing continued fever. First
the author explains that in antiquity, as well as in Byzantine times, the term “diet”
(Greek díaita) was understood as a way of life of an individual. Next, she shows
that the typical pattern of person’s behaviour was determining humoral balance
44
Zarówno Galen, jak i Aecjusz z Amidy w swoich tekstach kładą nacisk na potrzebę doprowadzenia do końca trawienia pokarmu, którego naturalną konsekwencją było zakończenie procesu
powstawania krwi.
45
Flebotomia miała na celu, po pierwsze, zmniejszenie ilości krwi w ciele pacjenta, po drugie,
ochłodzenie organizmu. Jedno i drugie działanie zmniejszało niebezpieczeństwo powstania sepsy.
46
Współtworząca je woda w dodatkowy sposób powodowała obniżenie temperatury. Oprócz
wody podawano też inne substancje o właściwościach ochładzających, jak ocet, wchodzący w skład
oksýmeli. Na temat wspomnianej właściwości octu, por. M. Wellmann (red.), Pedanii Dioscuridis
Anazarbei de materia medica libri V, V, 13, 1, 1, t. I–III, Berolini 1906–1914.
47
Oznacza to, że rozcieńczały one substancje zatykające pory.
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in the human body. However, a rapid change of daily routine might have caused
humoral imbalance, which was responsible for diseases, such as fevers. In the text
there are presented two main groups of this illness, i.e. periodic (e.g. the quotidian,
the tertian, the quartan) and continued fevers. Having clarified the main differences
between them, the author focuses on the latter, describing in detail its treatment according to passages taken from Iatricorum libri by Aetius of Amida (6th c. AD) and
De methodo medendi by Galen of Pergamum (2nd/3rd c. AD).
In conclusion the author writes that both texts show that in the therapy of continued fever there were used no strong medicaments, since the treatment was based
on modification of patients daily habits, i.e. his individual diet (díaita).

Keywords: dietetics, fever, ancient medicine, Byzantine medicine

Tadeusz Srogosz

Dieta w czasie pokoju i na wojnie
żołnierzy armii koronnej i litewskiej
w XVII w.

Dobra kondycja fizyczna i psychiczna żołnierzy była i jest niezwykle istotna na polu
walki oraz w trakcie szkolenia. Szczególną rolę odgrywała ona w okresie nieomal
ciągłych wojen prowadzonych przez Rzeczypospolitą w XVII w., z czego rzadko
zdajemy sobie sprawę, czytając o znakomitych wyczynach armii koronnej, często
liczebnie słabszej, a odnoszącej zwycięstwa nad wojskiem przeciwnika. Najczęściej
różni autorzy podkreślają talent dowódców i zalety staropolskiej sztuki wojennej.
W przypadku niepowodzeń historycy wojskowości wskazują na błędy w sztuce
operacyjnej, czasem na błędne decyzje polityczne, niedomogi organizacyjno-skarbowe etc. Z wszystkimi wyżej wymienionymi (i nie wymienionymi) okolicznościami, warunkującymi rozmiary sukcesów lub porażek należy się oczywiście zgodzić,
mając jednak na uwadze zagadnienia może bardziej prozaiczne, ale równie istotne dla sprawności armii, jej możliwości mobilizacyjnych, a później strategicznych
i taktycznych. Czynnik ludzki, a więc żołnierze, ich aktualne predyspozycje fizyczne
i psychiczne decydowały także o rozmiarach sukcesów lub niepowodzeń. Rozmaite
okoliczności, związane z warunkami bytowymi i stanem biologicznym, motywowały
zachowania, mentalność, kształtowały psychikę. Zbigniew Kuchowicz tak ujął ten
problem w ramach swojej koncepcji biologicznego wymiaru historii: „Postulujemy
poszerzenie badań nad psychicznymi źródłami zachowań, szukanie biologicznych
uwarunkowań osobowości i zachowania, co w coraz szerszym zakresie uwzględnia
współczesna psychologia. Mniemamy, że nie należy m. in. zapominać o wpływie patologii na postawy, zachowania czy reakcje ludzkie”1.
W pracy analizowana będzie dieta żołnierzy armii koronnej w XVII w. w zależności od sytuacji polityczno-militarnej (wojna i pokój) oraz pozycji socjalno-materialnej. Pominę istotne zagadnienie spożycia alkoholu, palenia i żucia tytoniu oraz
innych używek, co niejednokrotnie analizowane było wprawdzie w piśmiennictwie,

1

Z. Kuchowicz, O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji, Warszawa 1985, s. 105.
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ale wciąż stanowi problem badawczy, którym interesują się historycy2. Zwłaszcza
konsumpcja piwa, kształtująca się w środowisku wojskowym na bardzo wysokim
poziomie3, może być w tym miejscu dyskusyjna. Piwo traktowano wówczas jako
przede wszystkim napój gaszący pragnienie, w mniejszym zaś stopniu jako napój
wyskokowy.
W dziedzinie kwaterowania i zaopatrywania wojsk, czyli pewnego obszaru tak
zwanej logistyki, Rzeczpospolita została zdystansowana przez inne państwa, zwłaszcza dotknięte wojną trzydziestoletnią, podczas której wprowadzono stałe siedziby
dla żołnierzy (koszary) oraz magazynowy system zaopatrywania4. Logistykę zagraniczną podziwiali mieszkańcy Rzeczypospolitej, podróżujący po krajach Zachodniej
Europy. Na przykład Stefan Pac, będący w orszaku królewicza Władysława Wazy,
napisał w 1624 r. o organizacji obozu pod Bredą: „Wszędzie obaczyć można było
fortyfikacyje potężne tak od miasta, jako i od pola, porządek wielki, w obozie skromność, cichość nie naszym kształtem polskim. Jechaliśmy potem widzieć prowizyją
żywności, gdzie na każdy dzień 17 000 chlebów pieczono, które żołnierzowi w pieniądzach dawano. Tamże było 8 browarów wielkich, co w nich ustawicznie piwo
warzono na żołnierza, a piece żelazne za obozem zawsze jeździły dla pieczenia chleba. Jaki tam około tego porządek, zdziwić się trzeba było. Starszy nad tą żywnością
był człowiek zacny, co go Hiszpani zowią general de los biuzes, jakoby hetman nad
żywnością. Ten zaś miał pod sobą oficyjały, którzy ad amusim porządek ten w zasięganiu i rozdawaniu na wojsko tej żywności odprawowali, wszystko ludzie roztropni i stipendiati”5. Trzeba jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu podstawową formą
zakwaterowania żołnierzy były leża zimowe w miastach i wsiach, a magazyny dostarczały zwykle tylko niektóre produkty. Gustaw Adolf w okresie poprzedzającym
wkroczenie do Rzeszy narzucił mieszkańcom Prus obowiązek żywienia żołnierzy,
a system ten doprowadzony został do perfekcji przez Albrechta Wallensteina, według którego mieszkańcy mieli dostarczać nie tylko żywności i furażu, lecz również
opłacać armię6. Układ taki w założeniach dowódców wojny trzydziestoletniej powinien zapewnić utrzymanie wojsku, a ponadto ograniczyć, przynajmniej w założeniach, rabunki i nadużycia. System kontrybucji, kredytu, subsydiów i wymuszeń
nie stanowił novum, ale podziw wzbudzała skala ich stosowania oraz wzajemne,
Na przykład: T. Ciesielski, Kilka uwag o alkoholu i tytoniu w życiu żołnierzy polskich
w XVII w. i w pierwszej połowie XVIII w., [w:] A. Stroynowski (red.), Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, Częstochowa
2017, s. 227-245.
3
T. Srogosz, Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku, Warszawa 2010, s. 116.
4
E. Razin, Historia sztuki wojennej, t. 3, Warszawa 1964, s. 415; J. Sikorski, Zarys historii
wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1972, s. 329.
5
Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625
w świetle ówczesnych relacji, oprac. A. Przyboś, Kraków 1977, s. 187.
6
J. Maroń, Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław – Racibórz 2008,
s. 143-144.
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strukturalne powiązania, dlatego model Wallensteina wprowadzono powszechnie, niezależnie od barw walczących stron. Jerzy Maroń napisał o logistyce wojny trzydziestoletniej: „Wytworzyła się więc sytuacja, w której społeczeństwo wraz
z zamieszkiwanym przez siebie obszarem z jednej strony stanowiło teatr działań
wojennych, z drugiej zaś – było traktowane jako rezerwuar środków niezbędnych
dla utrzymania żołnierzy”7. Żadne państwo nie posiadało wystarczających środków, dlatego też funkcjonował w większości skomplikowany system „finansowania
alternatywnego”8.
Główną przyczyną dezercji z wojska był nie tyle strach przed nieznanym i śmiercią, co głód. W celu zwiększenia karności, uniknięcia zjawiska dezercji, zaczęto
przykładać większą wagę do aprowizacji armii. Wojna trzydziestoletnia korzystnie
wpłynęła na organizację zaopatrywania wojsk, gdyż starano się w ten sposób przeciwdziałać pustoszeniu własnego kraju. Widzimy wówczas próby centralnego zaopatrywania. W historiografii wskazuje się zazwyczaj na Francję, gdzie w drugiej
połowie XVII w. mało ruchliwy charakter działań militarnych (oblężenia twierdz)
powodował rozwój intendentury. Według zasad francuski żołnierz miał w plecaku
trzydniowy zapas chleba, w taborach pułkowych przechowywano sześciodniowy zapas pieczywa, a w magazynach armii organizowano piekarnie polowe, które dysponowały zapasem mąki na dziewięć dni. W 1672 r., przed uderzeniem na Holandię,
na szlaku przewidywanych operacji wojsko francuskie miało przygotowane magazyny z żywnością i furażem9.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że francuska intendentura opierała się w części na
magazynach wojskowych, w części na działalności prywatnych przedsiębiorców, ale
także na dawnym systemie, czyli na samodzielnym zdobywaniu pożywienia i furażu
przez żołnierzy drogą zakupu lub rekwizycji. Mimo wyraźnego postępu w dziedzinie aprowizacji wojska, żołnierze ustawicznie skarżyli się na nieuczciwość służb,
których zadaniem było zaopatrzenie. Dostawcy żywności należeli do grupy przedsiębiorców, którzy zarabiali głównie na niskiej jakości produktów10. Problem zaopatrzenia armii podobnie przedstawiał się w innych państwach, nie tylko w Europie
Zachodniej, lecz także na wschodzie, na przykład w Turcji.
W dziedzinie zaopatrywania wojska Rzeczpospolita nie dorównywała przodującym państwom, dbającym o wielkie armie. W ograniczonym stopniu zaprowadzono tutaj podobny system, jednak warunki nie motywowały tak rządzących do

7
Idem, Wokół problematyki wojny i społeczeństwa w dobie wojny trzydziestoletniej, „Acta
Universitatis Wratislaviensis”, Historia CIX, 1993, s. 44.
8
G. Parker, Żołnierz, [w:] R. Villari (red.), Człowiek baroku, Warszawa 2001, s. 58.
9
J. Wimmer, Z problemów zaopatrzenia wojska w 2. połowie XVII wieku, [w:] Z dziejów
wojny i polityki. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dra
Janusza Wolińskiego, Warszawa 1964, s. 173.
10
A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej,
Warszawa 1986, s. 109.
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działania11. Chociaż Rzeczpospolita posiadała znaczny potencjał ludnościowy oraz
rozległe terytorium, to jednak liczebność armii w ciągu całego XVII w. oscylowała
przeciętnie od kilku do kilkunastu tysięcy żołnierzy. W związku z tym w armii koronnej (a tym bardziej w litewskiej) nie potrzebowano natychmiastowych reform
w dziedzinie prowiantowania, tak jak na przykład we Francji, prowadzącej podczas
panowania Ludwika XIV liczne wojny (w okresie pokoju redukowano stan armii).
Można wskazać na jeszcze jeden czynnik hamujący tworzenie centralnego zaopatrywania armii w Rzeczypospolitej, a mianowicie na charakter działań wojennych.
Staropolska sztuka wojenna hołdowała działaniom ruchowym oraz starała się doprowadzić do jak najszybszego kontaktu z nieprzyjacielem, rozbicia jego sił i zakończenia konfliktu militarnego. Wobec takich zasad sztuki wojennej nie widziano
konieczności radykalnego reformowania intendentury. Mimo to zauważyć można
dążenie w pewnych okolicznościach do tworzenia centralnego systemu zaopatrywania wojska. Okoliczności te zachodziły w momentach długotrwałych działań militarnych, zwłaszcza związanych z obleganiem twierdz, oraz zwiększania komputu armii.
W Rzeczypospolitej żołnierze w dalszym ciągu zdani byli przeważnie na własne
siły. Obowiązek stacji, czyli dostarczania kwater i żywności, odnosił się tylko do
dóbr królewskich i duchownych. Józef Putek twierdził, że stacje obciążały królewszczyzny już za panowania Kazimierza Wielkiego12. W przypadku nabywania żywności
i furażu przez żołnierzy w dobrach królewskich i duchownych cennik na te artykuły
ustalał hetman. W dobrach szlacheckich ceny zależały od umowy między sprzedającymi a kupującymi. W przypadku kiedy hetman nie ustalił cennika, podobne postępowanie obowiązywało także w dobrach królewskich. Sposób zdobywania pożywienia przez wojsko regulowała między innymi konstytucja sejmowa z 1609 r., która
potwierdziła wcześniejsze przepisy prawa: „Żywności nie mają gwałtem brać wedle
konstytucyjej anni 93 i 91 i 1609, kupować ją mają i płacić wedle ustawy, ktoby ją
gwałtem brać chciał, będzie karan wedle rozsądku hetmańskiego”13. W tych samych
przepisach określono, że o rozdziale żywności między poszczególne poczty decyduje rotmistrz. W myśl ustaw nie wolno było żołnierzom wyławiać ryb ze stawów,
wybierać miodu z pasiek, zabierać zwierząt gospodarskich etc. Ta sama zasada zdobywania żywności i furażu obowiązywała w czasie obozowania, przemarszów i leż
zimowych.
W trakcie działań wojennych zaopatrzenie w żywność w pewnym stopniu poprawiały bazary, funkcjonujące zresztą również w okresach pokoju. Markietanie zobowiązani byli do dostarczania produktów z terenów nie zniszczonych przez przemar11
T. Srogosz, Aprowizacja wojska polskiego w XVII wieku, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 2001, nr 27 (8), s. 183.
12
J. Putek, Pod brzemieniem starodawnego militaryzmu. Wojskowe stacje, konsystencje, egzakcje i rekrutacje od połowy XVI do XVIII wieku na terenie Księstwa Zatorskiego, Kraków 1936,
s. 5.
13
Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1937,
s. 179.
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sze i kwaterunki wojsk oraz sprzedawać je, pod groźbą utraty całego towaru, według
stałych cen. W praktyce potrafili jednak ominąć te przepisy. Bardzo dużo siedemnastowiecznych relacji informuje o drożyźnie, która szalała w armii. Na przykład
w obozie pod Beresteczkiem w 1651 r. cena bochenka chleba dochodziła do 12 gr
(normalnie 1,5 gr), zaś kufla piwa do jednego talara14. Prawo wojskowe zabraniało
sprzedaży żywności wiezionej w taborach osobom cywilnym. Działalność bazarników dawała rezultaty, zwłaszcza w drugiej połowie XVII w.15 Dostawami dla wojska zajmowali się między innymi bazarnicy żydowscy, aczkolwiek dopiero później
zdominowali oni ten zakres handlu. Na przykład Kazimierz Sarnecki wspomniał,
że podczas wyprawy w 1691 r. w rzece Prut utonęło 20 wozów i dwóch bazarników
żydowskich16. Żołnierze kupowali też żywność i inne produkty od kupców na targowiskach miejskich: „Żywności dostatek wielki w stolicy za pieniądze miewaliśmy
i tanio. Rynków 14cie, gdzie z osobna na każdym, czego jeno potrzeba było, dostał
na każdy dzień, bo targ zawsze, co dzień. Rzemieślnik wszelaki wyśmienity, bardzo
dobry, a tak dowcipny, że choć czego jak żyw nie widział, nie tylko wyrabiał, tedy za
wejrzeniem, pierwszego razu czyni tak dobrze, jakby na tem wzrósł, a zwłaszcza tureckie rzeczy jako: czołdury, rzędy, siodła, szable, złotem nabijane wszystkie rzeczy,
nie inaczej jako w Turczech samych”17.
Lesław Dudek podał, że istniały trzy systemy organizacji wyżywienia wojska
w Rzeczypospolitej: indywidualny, zbiorowy w ramach pocztu towarzyskiego i zbiorowy w ramach pododdziału18. Pierwszy stosowano w jednostkach, gdzie obowiązywał zaciąg z tak zwanego wolnego bębna. Polegał on na wypłacie żołdu na rękę
żołnierzowi, który samodzielnie dbał o zakup i przyrządzanie strawy. Drugi system
rozpowszechniony był w zaciągu towarzyskim, gdzie dowódca pocztu pobierał gotówkę na wystawianą liczbę pocztowych i pachołków oraz organizował prowiantowanie podwładnych. W oddziałach autoramentu cudzoziemskiego dowódcy chętnie
wprowadzali trzeci system, a to z uwagi na możliwość uzyskania zysku. System ten
polegał na zatrzymaniu połowy żołdu przez rotmistrza w zamian za organizowanie
żywienia stanu osobowego jednostki.
W Rzeczypospolitej już w XVI w. podejmowano próby centralnego prowiantowania wojska, zwłaszcza przez hetmanów Jana Tarnowskiego i Jana Zamojskiego,
którzy postulowali utworzenie urzędu prowiantmagistra. Działania, jakie starano
R. Romański, Beresteczko 1651, Warszawa 1994, s. 143.
J. Michałowski, Księga pamiętnicza, wyd. A.Z. Helcel, Kraków 1864, s. 180; A.M. Fredro,
O porządku wojennym i pospolitem ruszeniu małem, wyd. K.J. Turowski, Sanok 1856, s. 20.
16
K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego, t. 2, oprac. J. Woliński, Wrocław 2004,
s. 356.
17
Pamiętniki historyczne do wyjaśniania spraw publicznych w Polsce XVII wieku posługujące w dziennikach domowych Obuchowiczów i Cedrowskiego pozostałe, wyd. M. Baliński, Wilno
1859, s. 35.
18
L. Dudek, Rozmieszczenie i zakwaterowanie wojsk w dawnej Polsce, „Przegląd Kwatermistrzowski” 1972, nr 1, s. 88.
14
15
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się przeprowadzić, kończyły się przeważnie na etapie projektów i prób, bowiem sejm
nie uchwalił stałych środków na ten cel. W 1622 r. król Zygmunt III Waza wyznaczył
pierwszego w dziejach prowiantmistrza litewskiego Stanisława Brolnickiego, który
początkowo miał zaopatrzyć w żywność tylko piechotę cudzoziemską, a później całą
armię litewską19. W czasie wojny ze Szwecją sejmy z lat 1626 i 1629 zalecały centralne zaopatrzenie, ale nie używając nazwy funkcji. W 1634 r. Komisja Hibernowa we
Lwowie postulowała utworzenie urzędu prowiantmagistra generalnego, którego kadencja miała trwać między sejmami (dwa lata)20. Prowiantmagister generalny składałby sprawozdanie ze swojej działalności sejmowi. Do pomocy przydzielony byłby
mu pisarz skarbowy, odpowiedzialny za dysponowanie pieniędzmi, zaś w każdym
województwie i ziemi podlegli mu prowiantmagistrowie. Jednak w dalszym ciągu
podstawowym sposobem zdobywania pożywienia i furażu był zakup lub rabunek dokonywany przez tak zwanych picowników i furierów21. W 1649 r., w czasie powstania
Chmielnickiego na Ukrainie, zakupiono prowiant za pieniądze uzyskane z podatku
łanowego, który Andrzej Firlej miał wydawać wojsku przebywającemu na zniszczonym Podolu za potrąceniem z żołdu. Z akcji tej chyba nic nie wyszło, bowiem Firlej
został odcięty od świata w oblężonym Zbarażu22. W czasie „potopu” szwedzkiego
w latach 1658-1659 armia koronna, wzmocniona posiłkowymi oddziałami, działała
na Pomorzu. W trakcie oblężenia Torunia, uporczywie bronionego przez Szwedów,
żołnierze musieli otrzymywać dostawy żywności z terenów położonych poza teatrem
działań wojennych. Z uwagi na znaczne siły zgromadzone na Pomorzu władze musiały zastosować nadzwyczajne środki, ponieważ zaszła wówczas sytuacja podobna
do wojen prowadzonych na zachodzie Europy, gdzie długotrwałe działania oblężnicze zmuszały do wysiłków zmierzających do poprawy intendentury. Całą operację
na Pomorzu przeprowadzono na dużą skalę. Generalnym prowiantmagistrem został Marcin Dębicki, wspomagany przez prowiantmagistrów wojewódzkich23. Na cel
zaopatrzenia wojska wprowadzono nadzwyczajne podatki, ściągane ze wszystkich
kategorii dóbr. W okresie hetmaństwa Stanisława Jabłonowskiego zachodził proces centralizacji służb logistycznych, a także próby rozbudowy centralnych urzędów
wojskowych (na przykład generał-kwatermistrza, rozszerzenie uprawnień stanowniczego i oboźnego), ale działania te zmierzały w kierunku wzmocnienia logistyki na

19
H. Wisner, Prowiantmistrz w Wielkim Księstwie Litewskim 1621-1622, [w:] T. Chynczewska-Hennel (red.), Między Zachodem a Wschodem. Rzeczpospolita XVI-XVIII wieku. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1993, s. 87-92;
idem, Rzeczpospolita Wazów, t. 2: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia,
Warszawa 2004, s. 48, 139.
20
Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646,
oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005, s. 694.
21
J. Wimmer, op. cit., s. 174-176.
22
Ibidem, s. 176.
23
Ibidem; T. Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936, s. 21.
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szczeblach dowodzenia jednostek i związków taktycznych24. Hetman Jabłonowski
interesował się zwłaszcza stanem rozlokowania i zakwaterowania armii na leżach
i w obozach wojskowych25.
Dużą wagę do zapewnienia żywności wojsku przywiązywał Jan Sobieski. Po
zdobyciu Kamieńca Podolskiego przez Turków, podczas sprawowania przez Sobieskiego urzędu hetmana wielkiego koronnego, zażądał on na aprowizację armii
100 000 zł, na co sejm wyraził zgodę i polecił założyć dwa magazyny, w tym jeden
we Lwowie26. W następnych latach, przed podjęciem kolejnych działań przeciwko
Turkom, gromadzono również duże zapasy żywności. W czasie wyprawy do Mołdawii w 1691 r. organizacją zaopatrzenia zajmował się także nuncjusz Opisio Pallavicini, który korzystał z subsydiów papieskich. Uznano wtedy, że piechota ma większe trudności w zdobyciu pożywienia i w związku z tym otoczono ten rodzaj wojska
szczególną opieką.
Charakterystyczne, że byli uczestnicy walk, pisząc swoje wspomnienia po latach,
zapominali często o niektórych wydarzeniach militarnych, natomiast doskonale pamiętali o sprawach związanych z aprowizacją. Na przykład żołnierze podczas wyprawy wiedeńskiej z 1683 r. z zadowoleniem odnotowali fakt przygotowania magazynów z żywnością i furażem, co znakomicie oddziaływało na samopoczucie oraz
umożliwiało zachowanie niezwykłej ruchliwości i karności27. Problemy zaopatrzenia
w żywność odgrywały w świadomości żołnierzy niezwykle istotną rolę.
Wysiłki państwa w zakresie aprowizacji armii koronnej były niezadowalające.
Poprawiały one niewątpliwie sytuację bytową żołnierzy, ale nie miały charakteru
ciągłego. Do końca XVII w. nie udało się stworzyć na dłuższą metę centralnego systemu zaopatrzenia, ponieważ nie wyasygnowano na ten cel stałych środków. Urząd
wojskowego prowiantmagistra generalnego, jako pomocnika hetmana, utworzony
został na stałe dopiero za panowania Jana III Sobieskiego, ale jego działalność nie
przynosiła wielkich efektów z powodu trudności skarbowych. Doraźnie organizowane akcje w niewielkim stopniu zmieniały obraz prowiantowania armii koronnej.
W świadomości historycznej utarło się przekonanie, że żołnierz staropolski
zwykle głodował. Cudzoziemiec Gaspard Tende de Hauteville podał, że pospolity
żołnierz żywił się korzonkami, kapustą i mięsem końskim. Wygłodzeni maruderzy
czekali tylko na okazję, aby złapać konia, który okulał lub oddalił się od oddziału,

M. Wagner, Przemiany organizacyjne w armii koronnej końca XVII wieku. Wybrane problemy wojskowości polskiej w okresie hetmaństwa Stanisława Jabłonowskiego, [w:] Z. Karpus,
W. Rezmer (red.), Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), Toruń 1998, s. 114-116.
25
Idem, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce 1997, s. 159.
26
K. Zając, Wojsko Rzeczypospolitej w latach 1668-1673, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1960, t. 5, s. 217-218.
27
M. Dyakowski, Diariusz wiedeńskiej okazyi, wyd. J. Długosz, J.A. Kosiński, Warszawa 1983,
s. 154; Akta do dziejów króla Jana III, sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, [w:] Acta historica, t. 6, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1883, s. 84-85.
24
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po czym w mig rozrywali go na kawałki28. Niewątpliwie Hauteville opisał sytuację
żywnościową, jaka panowała w trudnych, wojennych warunkach. Z reguły wygłodzenie żołnierzy podczas przemarszów i wojen zaciążyło na niskiej ocenie przez
pisarzy polskich i cudzoziemskich. Za oddziałami ciągnęły wprawdzie wozy przekupniów, u których można było nabyć potrzebne produkty, jednak nie zawsze towarzysze i szeregowi żołnierze piechoty dysponowali wystarczającą gotówką. Ówcześni
statyści bardzo obawiali się niedostatku w czasie marszu przez wyniszczone tereny.
Na przykład Andrzej Maksymilian Fredro uważał, że duża liczba wozów (gdy jeden
towarzysz ma ich kilka) jest przeszkodą w ciągnieniu. Ale przy braku innej możliwości aprowizacji: „Lepiej ten frasunek z głowy hetmanowi zdjąwszy, żeby każden
towarzysz swoim wozem żywność sobie prowadził. Tenże porządek wozowy i w piechotę wprowadza się, aby w obozie głodem nie ginęła, gdy się na bazarników tylko żywność spuszczają, swoich wozów nie mając (…) lepiej tedy przywiększy tabor
prowadzić z żywnością, zwolna postępując, niż prędko spiesząc się prędzej z niczym
powrócić, albo przez ogłodzenie zwojowanym zostać, w ciasne zwłaszcza i głodne
zaszedłszy kraje”29. Zdaniem ówczesnych ludzi (i nie tylko) brak żywności w wojsku
przyczynił się do niejednej klęski i nieudanej kampanii.
W 1564 r. w Krakowie ukazało się dzieło Antoniego Schneebergera De bona militium valetudine conservando liber, będące pierwszym nowożytnym podręcznikiem
higieny wojskowej30. Pożywienie żołnierzy według zaleceń Schneebergera zanalizowała Anna Odrzywolska-Kidawa31. Lekarz w swoim dziele omówił następujące
kwestie: racje żywnościowe żołnierzy, jadłospis, sposoby zaspokajania głodu w warunkach wyprawy wojennej, pora spożywania posiłków, rola chleba oraz produktów
mącznych w diecie żołnierskiej, konsumpcja warzyw, owoców, ziół i przypraw, rodzaje mięs uznane za jadalne, spożycie ryb. W siedemnastowiecznych źródłach nie
spotkałem się z wykorzystaniem dzieła w praktyce funkcjonowania armii koronnej.
Być może recepcja dzieła Schneebergera miała miejsce, ale w ograniczonym stopniu. Nie posiadał on doświadczenia wojskowego, swoją wiedzę o higienie wojskowej
czerpał głównie z autorów starożytnych i średniowiecznych, w mniejszym stopniu
sobie współczesnych. Surowce, które wymieniał, niekiedy nie występowały na ziemiach polskich, na przykład daktyle32.
W czasie działań wojennych piechocie niewątpliwie powodziło się gorzej pod
względem zaopatrzenia. Żołnierze jazdy mieli większe możliwości poruszania się
niż piechurzy, mogli oddalić się od reszty armii w poszukiwaniu pożywienia na nie
Cudzoziemcy w Polsce. Relacje i opinie, t. 1, oprac. J. Gintel, Kraków 1971, s. 318.
A.M. Fredro, op. cit., s. 19.
30
A. Schneeberger, De bona militium valetudine conservanda liber. Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy, tłum. R.A. Sucharski, red. S. Ilnicki, Warszawa 2008.
31
A. Odrzywolska-Kidawa, Pożywienie żołnierzy według zaleceń Antoniego Schneebergera
zawartych w „Księdzie zachowania zdrowia żołnierzy” z 1564 r., [w:] A. Stroynowski (red.), Historia na źródłach oparta…, s. 181-197.
32
Ibidem, s. 184.
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zniszczonych wojną terenach. Piechota takich możliwości nie posiadała, co rozumieli doskonale współcześni. Dlatego dowódcy wydawali decyzje o organizowaniu
wozów w poszczególnych oddziałach i magazynowaniu żywności na wyprawę, nawet
na okres sześciu miesięcy.
Życie siedemnastowiecznego żołnierza armii koronnej (i nie tylko) charakteryzowało się w okresie działań wojennych dużą zmiennością warunków bytowania.
Świetny obraz na przemian biedy i dostatku w czasie wojen z połowy XVII w. pozostawił Niemiec, Hieronim Chrystian Holsten, służący najpierw jako najemnik
w armii szwedzkiej, a następnie polskiej. Pisał on, że na Pomorzu Gdańskim, po
zdobyciu Torunia w 1658 r., w magazynach początkowo znajdowały się duże zapasy
żywności. Gdy jednak zaczęła się zima nastał krótki okres wielkiej biedy: „Nasza piechota rozbiegła się na kilka mil wokół obozu szukając w pustych ogrodach korzeni
lub rzepy, by ratować się przed śmiercią z głodu. Znajdowali jednak tylko psie i końskie mięso (padlinę), które zjadali z wielkim apetytem […] Zdarzyło się wówczas
naprawdę, że pewien muszkieter wyszedł parę mil za obóz, by dla podtrzymania
życia wygrzebać z ziemi korzenie lub rzepę. Chwycił mróz. Trzech innych muszkieterów siedząc pod starym płotem paliło zamiast tytoniu suszone liście kapusty. Nie
odczuwali oni niczego prócz głodu – on nimi kierował i podsunął myśl, by czwartego
kolegę, który przyszedł się ogrzać przy ogniu, zabić i zjeść z apetytem i przyjemnością. Ten srogi głód nie trwał nawet ośmiu dni”33.
Głód opisywany przez Holstena wynikał z ogołocenia Żuław, ale wkrótce, po
przerzuceniu mostów przez Wisłę, nastąpił znów okres dobrobytu. Po wojnie ze
Szwedami Holsten wraz z oddziałem, w którym służył, pomaszerował w 1660 r. na
Ukrainę, gdzie Rzeczpospolita toczyła walki z Rosją. Nasz bohater i jego koledzy byli
wtedy bardzo dobrze zaopatrzeni. Mieli pod dostatkiem mąki i chleba, przy każdej
kompanii znajdowało się po dwóch markietanów z wozami wyładowanymi miodem,
piwem i gorzałką. Żołnierze prowadzili z sobą bydło, przeznaczone w trakcie działań
wojennych na rzeź. Ale już po kilku dniach musieli kupować u markietanów nawet
wodę. Sytuacja stawała się krytyczna: „Noc była zimna, całą noc poprzednią maszerowaliśmy, a dzień nas tak rozpalił i do tego byliśmy głodni, spragnieni i wiele
nam brakowało do szczęścia. Ranni prosili kolegów o wodę do ugaszenia pragnienia. Rajtarzy wyruszyli więc i przywieźli ją z niedaleka w kapeluszach. Była to jednak
woda żółta, mocno bagnista i trzeba było cedzić tę wilgotną ciecz przez sukno. Gasiła
jednak pragnienie”34.
Podobnie przedstawiał się stan wyżywienia w większości działań militarnych
prowadzonych przez armię koronną, co zależało od wielu czynników: stopnia wyniszczenia terenu, przez który maszerowali żołnierze; zaopatrzenia przez markietanów; działań kwatermistrzowskich dowództwa etc. Żołnierze z zasady uzupełniali zapasy żywności i furażu rekwizycjami i rabunkami. Gorsza sytuacja panowała
33
34

H.Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, oprac. T. Wasilewski, Warszawa 1980, s. 53.
Ibidem, s. 60.
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podczas oblężenia, na przykład pod Chocimiem w 1621 r., gdzie od samego początku
szwankowała aprowizacja. Bazarnicy sprzedawali żywność po bardzo wysokich cenach. Wojsko polsko-litewskie głodowało, zwłaszcza Kozacy. Kiedy jednak brakował
żywności, próbowano ją zdobyć, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie nieprzyjaciela:
„Przed tygodniem wyszedł był dla żywności p. Kossakowski starosta wiski w tysiącu
koni i we dwu stu piechoty i niż się nieprzyjaciel postrzegł, z obozu do Kamieńca
się przemknął, ale zaraz nieprzyjaciel ruszył, tak Tatarowie, jako i Turcy, i dział do
tej strzelby przeprawiwszy nie mało: a prawie wszystko zdrowie wojska naszego na
dodaniu tej żywności nam należało. Pan starosta wiski przenocowawszy i żywności
nabrawszy, przy Kamieńcu taborem stanął, i yak pod miastem na każdą noc pogotowiu w wielkiej ostrożności stał, patrząc okazijej, jakoby się mógł przemknąć; aż do
dnia dzisiejszego tę rezolucyą uczynił, że poszedł nocą lasem na około do Czarnokozic w inszą stronę, to jest w prawo się mając, gdzie się nieprzyjaciel nie spodziewał, tabor porządnie sprawiwszy i do Dniestru przemknąwszy, także lud wojenny
w kilka rzędy wozów taborem szedł, a z drugiej strony od rzeki był bezpieczny; i tak
z Czarnokozic do Żwańca przyszedł i zdrowo, że wszystkim przez Dniestr tylko od
obozu naszego stanąwszy i strzelbe obozową po sobie mając stanął sobie, i potem
powoli przechodził”35. Zawarcie rozejmu z Turkami przyszło w ostatniej chwili, kiedy w obozie skończyły się resztki zapasów. W drodze przez wyniszczone przemarszami Tatarów okolice wielu żołnierzy umarło z głodu.
Również głód powodował tragiczne wręcz następstwa. Znamienne, że byli wojskowi w swych wspomnieniach przelewanych na papier, często po latach, nie zapominali nawet w lakonicznych relacjach poinformować o dniach głodu bądź obfitości towarzyszących im w czasie służby. Ciężkie dni przeżywano w zasadzie jedynie
w czasie marszu przez spustoszone tereny i w trakcie oblężeń, których zresztą nie
było tak wiele. Taki los spotkał na przykład obrońców i ludność cywilną zgrupowaną
w Zbarażu w 1649 r., kiedy głód skłonił niektórych do wyjścia z twierdzy. Błagali oni
Kozaków i Tatarów o umożliwienie opuszczenia terenu działań, ci jednak obeszli się
z nimi z całym okrucieństwem. Patrzyli na to nie tylko żołnierze, ale i część ludności,
która została jeszcze z obrońcami. Wkrótce jednak niewymowne cierpienia z głodu
i pragnienia skłoniły pozostałe osoby cywilne do wyjścia poza umocnienia, a tym
samym podzielenia tragicznego losu poprzedników. Pod koniec oblężenia głód był
straszny, zjadano dosłownie wszystko: końską padlinę, chwytano koty i szczury, gotowano rzemienie i skóry zerwane z oporządzenia i wozów36. W 1673 r. po zwycięstwie chocimskim chłód i głód skłoniły Jana Sobieskiego do zawieszenia dalszych
działań37.
Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621, wyd. Ż. Pauli, Kraków 1853, s. 31.
Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, wyd. K.W. Wójcicki, Warszawa 1846, s. 73. O konsumpcji koni i kotów wspomniał także Mikołaj Jemiołowski [Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 65].
37
Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, t. 2, wyd. A. Grabowski, Kraków
1845, s. 249.
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Wspomniany wcześniej Schneeberger dużą uwagę przywiązywał do radzenia
sobie w przypadku głodu38. Zdawał sobie sprawę, że głód ma negatywny wpływ na
karność, wolę walki i lojalność żołnierzy. Zalecał potrawy zastępcze (na przykład
spożywanie liści drzew, myszy etc.), ćwiczenie wzorem starożytnych organizmów
żołnierzy w znoszeniu głodu, zabiegi socjotechniczne polegające na odciągnięciu
myśli od głodu. Wprawdzie z olbrzymią dezaprobatą, ale dopuszczał w sytuacjach
najwyższej konieczności kanibalizm.
W armii koronnej nie zdarzały się raczej przypadki kanibalizmu, aczkolwiek dopuszczano się tego w Europie, a czasem obserwowano ten proceder również w Rzeczypospolitej39. Nie chodzi tutaj o rysowanie przerażających, apokaliptycznych wizji.
Głód przynosił różnorakie, głębokie konsekwencje, ponieważ powodował nie tylko
strach, lecz również pękanie wszelkich norm moralnych, skrajny egoizm, postępowało zdziczenie obyczajów. Malała odporność i wydolność organizmów, osłabieni
głodem ludzie łatwiej ulegali chorobom, szczególnie zakaźnym. W sytuacjach krytycznych przetrwać mogły jedynie najsilniejsze jednostki, a wspomniane wyżej
okoliczności prowadziły do bezlitosnej, naturalnej selekcji słabszych organizmów.
Dowódcy armii koronnej zdawali sobie sprawę, że wydolność żołnierzy dość gwałtownie maleje po mobilizacji, dlatego dążyli do szybkiego kontaktu z nieprzyjacielem i szukania rozstrzygnięcia w pierwszym starciu, co nie zawsze było możliwe.
Warunki bytowania w czasie pokoju kształtowały się inaczej. Przede wszystkim
nie było takiej jak podczas wojny zmienności bytowania, czyli na przemian głodu
i względnego dobrobytu, żołnierze odżywiali się lepiej i systematyczniej. Nie można w sposób bezpośredni kojarzyć z wojskiem okresowych głodów, występujących
wśród uboższych grup ludności, ponieważ w takich przypadkach władze wojskowe kierowały oddziały w inne rejony lub żołnierze egzekwowali siłą potrzebne im
produkty.
W piśmiennictwie powszechnie się przyjmuje, że wyżywienie uzależnione było
od pozycji socjalno-majątkowej40. Wyżywienie żołnierzy zależało od miejsca w hierarchii i to nie tylko zwyczajowo, lecz również formalnie. Jerzy Maroń podał, że
w czasie wojny trzydziestoletniej kadrze przysługiwały wyższe stawki chleba i mięsa,
a mianowicie pułkownik – wachtmeister dostawał 12 porcji chleba i 7,5 porcji mięsa
(1 porcja – 2 funty chleba, 1-1,5 funta mięsa i 1-3 kwarty piwa dziennie); dowódcy kompanii (rotmistrz lub kapitan) 6-8 porcji chleba i 5 mięsa; porucznik 4 porcje chleba i tyleż mięsa; chorąży i wachmistrz po 3 porcje chleba i mięsa; kaprale,
Szerzej: A. Odrzywolska-Kidawa, op. cit., s. 184-187.
S. Namaczyńska, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach
1648-1696, Lwów 1937, s. 12, 31. O kanibalizmie na Białorusi i w Inflantach w latach 1656-1657
wspominał Jan Cedrowski (Dwa pamiętniki z XVII wieku Jana Cedrowskiego i Jana Floriana
Drobysza Tuszyńskiego, wyd. A. Przyboś, Wrocław 2006, s. 16). Są również doniesienia o przypadkach kanibalizmu w oblężonych miejscach, na przykład w czasie obrony Kremla w 1612 r.
40
Na przykład: M. Bogucka, Między obyczajem a prawem. Kultura sarmatyzmu w Polsce
XVI-XVIII wieku, Warszawa 2013, s. 179.
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kurierzy, pisarze i trębacze po 2 porcje chleba i mięsa, a prości żołnierze 1 porcję
tych produktów41. Podobne różnice występowały też przy rozdziale piwa.
W armii koronnej konsumpcja żywności inaczej przedstawiała się w dowództwie,
inaczej zaś wśród pachołków (czeladzi wojskowej). Dostojnicy wojskowi wywodzili
się z magnaterii i bogatej szlachty, a w związku z tym odżywiali się podobnie jak te
grupy społeczne. Wiadomo, że magnaci i przedstawiciele bogatej szlachty spożywali urozmaicone i drogie potrawy, a ich stoły uginały się pod ciężarem półmisków
wypełnionych różnymi rodzajami mięs, ryb, jarzyn, owoców (także południowych),
przypraw, cukrów, piwa i zagranicznych win42. Stoły przykrywano obrusami, a potrawy podawano na drogiej zastawie stołowej, o obsługę troszczyła się liczna służba.
Częste obżarstwa prowadziły do negatywnych konsekwencji zdrowotnych. W czasie
wypraw wojennych dostojnicy wojskowi potrafili zadbać o zapewnienie sobie licznej
służby, wystawnych stołów, a nawet uczt. Jan Sobieski pisał 25 lipca 1665 r. z obozu
do Marysieńki: „Ciokolatę jeśli Wć masz, tylko by garnuszka potrzeba, choćby wziąć
ten u M. des Noyers, a taki mu odrobić kazać; także i to drewno do kłócenia albo
zamieszania. Cytryny, pomarańcze, kasztany jeżeliby były, przyślij mi Wć moja duszo”43. Dowódcy czasem tylko, aby dać przykład żołnierzom i podnieść morale armii,
ograniczali swoje potrzeby.
Pachołkowi (ciurze), najniżej stojącemu w hierarchii wojskowej, powodziło się
całkowicie odmiennie, gdyż towarzysze w niewystarczający sposób dbali o wyżywienie swoich podwładnych. Niedostatek często doprowadzał głodnego pachołka do
rabunków. W jednym z utworów, pochodzącym z kręgu kultury ludowej, czytamy
o doli pachołka w wojsku:
„Muszkiet dźwigam z tłumokiem, hajducką tobołę,
Często ściany podpieram i chłopską stodołę,
Przydzie obiad, cóż masz jeść, ty pachołku chudy,
Musisz ryczeć od głodu, jako ruskie dudy…”44
Jednocześnie przez cały XVII w. nie brakowało chętnych do zaciągnięcia się pod
sztandary wojskowe. Widocznie nawet dla żołnierza piechoty cudzoziemskiej, który
nie otrzymywał hiberny i miał trudności aprowizacyjne z powodu małej ruchliwości,
warunki bytowe w wojsku były lepsze niż nędza w chłopskiej chałupie, mieszczańskim domku lub los ludności luźnej. Jedna z najważniejszych przyczyn, oczywiście
oprócz nadziei na zdobycie łupów, tkwiła w lepszym wyżywieniu, przynajmniej
w okresie pokoju i stacjonowania na leżach.
J. Maroń, Wojna…, s. 153.
W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa
1976, s. 114-118.
43
J. Sobieski, op. cit., s. 49-50.
44
Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966, s. 605.
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W XVII w. król, hetmani lub komisje hibernowe, przy okazji rozdziału jednostek
na leża zimowe i przydziału hiberny, wydawali normy wyżywienia dla jazdy polskiego autoramentu. Na przykład proponowana przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego na sejmie 1616 r. ustawa przewidywała: „żywności i furażu na jedną ćwierć na
jednego konia kładzie: owsa trzcinników 6, trzcinnik po 8 gr, żyta ½ trzcinnika po
25 gr, pszenicy ćwierć jedną po 26 gr, jagieł ½ trzcinnika, trzcinnik po 40 gr, grochu
ćwierć, ćwierć 40 gr, jęczmienia trzcinnik 1 po 20 gr, baranów 3 po gr 16, jagniąt 3
po 8 gr, pół połcia słoniny, połeć po 30 gr, gęsi 13 po 1 ½ grosza, kurów 26 po 1 gr,
masła kwart 6 po 2 gr, serów 13 po 1 groszu”45. Hetman wielki koronny Stanisław
Potocki ustanowił na okres leż zimowych w starostwie sieradzkim na przełomie lat
1654 i 1655 normy dla chorągwi chorążego koronnego Aleksandra Koniecpolskiego:
„Strawa na koń jeden żyta półmiarków cztery, jęczmienne trzy, pszenne jeden, krup
tatarczanych jeden, jagieł półmiarek jeden, grochu półmiarka, mięsa ćwierci, słoniny połeć, masła kwart sześć, serów sześć, kur czworo, gęś jedną, soli kubek, dwieście
jarzyn”46. Podobny asortyment i wielkości produktów spożywczych dla wojska zawierał uniwersał króla Jana Kazimierza ze stycznia 1650 r.47 Czasem również w uniwersałach królewskich i hetmańskich do furażu dodawano siano, a także drewno na
opał lub inne produkty48.
Oficjalne wykazy nie zawierały pełnego asortymentu produktów spożywczych,
jak również liczby w nich zawarte były z reguły zaniżone. Wykazy podają również
miary produktów, niemniej określenia takie jak półmiarka, kwarta etc. są nieprecyzyjne. Miary w tym czasie nie były ujednolicone. W różnych okolicach używano
wprawdzie te same nazwy, lecz krył się za nimi inny rząd wielkości (na przykład
kwarta – od 0,525 litra do 0, 975 litra). Bez podania typu tych miar historyk nie
może dokładnie ocenić dziennej wartości energetycznej spożywanych pokarmów49.
Wobec braku precyzji przy podawaniu miar oraz rozbieżności między normami żywienia w uniwersałach królewskich i hetmańskich a rzeczywistą konsumpcją
produktów spożywczych przez żołnierzy należy oszacować dzienną wartość energetyczną metodą porównawczą. Oczywiście szacunki te będą dotyczyć warunków
pokojowych, kiedy armia koronna stacjonowała na leżach zimowych lub szkoliła
się latem w obozach. Można przyjąć, że towarzysze jazdy odżywiali się podobnie
jak szlachta, co wynikało chociażby ze składu społecznego wojska. Jak wiadomo,
45
S. Żółkiewski, O chowaniu żołnierza kwarcianego. Traktat na sejmie anno 1616, oprac.
K. Tyszkowski, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1930, R. 2, z. 2, s. 292-293.
46
AGAD, Sieradzkie grodzkie rel. nr 32, k. 182.
47
J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 242.
48
M. Nagielski, Źródła dotyczące zniszczeń wojennych w połowie XVII w. w świetle regresu
demograficznego Rzeczypospolitej po potopie, [w:] J. Wijaczka (red.), Między Zachodem a Wschodem, t. 4: Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Materiały konferencji naukowej, Toruń 2007, s. 119.
49
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towarzysze w większości wywodzili się ze stanu szlacheckiego. Wyżywienie tak zwane typowe szlacheckie do połowy XVII w. wynosiło 5346 kalorii dziennie50. Jest to
znaczna nadwyżka, gdyż u ciężko fizycznie pracującego mężczyzny o wadze 70 kg
dzienne zapotrzebowanie energetyczne wynosi 4500 kalorii.
Inaczej sprawa przedstawiała się wśród pocztowych i żołnierzy piechoty. Towarzysz decydował, jak będzie dzielona żywność w jego poczcie. W tym przypadku historyk staje znów przed trudnością ustalenia rodzajów produktów oraz wysokości
spożycia dziennego dla pocztowych. Nie można tego dokonać także dla żołnierzy
piechoty, ponieważ zachowane wykazy i rachunki są niepełne. Niewątpliwie piechota odżywiała się gorzej niż towarzysze jazdy, co wynikało z jej plebejskiego charakteru i z mniejszej ruchliwości, powodującej trudności aprowizacyjne także w czasie
pokoju. Żołnierze piechoty nie otrzymywali hiberny, musieli więc zadowalać się lenungami, które wpływały z reguły nieregularnie. Można przyjąć, że pocztowi i piechurzy spożywali dziennie 3500 kalorii, czyli co najmniej tyle, co personel folwarczny i ludność chłopska do połowy XVII w.51 Wyżywienie ich było więc wystarczające
pod względem ilościowym, ponieważ tak zwany wzorcowy mężczyzna potrzebuje
3100 kalorii na dobę.
Po wojnach z połowy XVII w. nastąpiły zmiany w odżywianiu się ludności Rzeczypospolitej. Trudności z zaspokajaniem potrzeb konsumpcyjnych, szczególnie
uboższych grup społeczeństwa staropolskiego, rzutowały niewątpliwie na aprowizację armii koronnej, tym bardziej, że miały miejsce zalegania skarbu państwa
z wypłatą żołdu. Wojsko zabezpieczało swoje potrzeby bytowe dokonując rabunków
wśród ludności cywilnej. Mimo to nastąpił wówczas spadek ilości produktów spożywanych przez żołnierzy (o około 300-500 kalorii). Wśród towarzyszy występowała
zatem dalsza nadwyżka ilościowa. Wśród pocztowych i piechurów istniały niewielkie niedobory ilościowe w związku z zajęciami wojskowymi, wymagającymi wysiłku
fizycznego.
Jerzy Maroń przyjął, że żołnierz wojny trzydziestoletniej miał zapewnione 2500-2900 kalorii i 100-160 protein dziennie, a jeśli już uznać różnice w obliczeniach
kaloryczności niektórych produktów spożywczych, to i tak dzienna racja żywnościowa nie przekraczała 2900-3000 kalorii52. Mieściło się to poniżej minimum zapotrzebowania ciężko fizycznie pracującego mężczyzny. W diecie żołnierzy wojny
trzydziestoletniej brakowało produktów o dużej zawartości witamin (z wyjątkiem
piwa), uodporniających na zachorowania. Normy te były narzucane ludności obszarów, na których kwaterowało bądź przechodziło wojsko, dlatego w ich dotrzymaniu
mogły pojawić się problemy. Prowadziło to do wygłodzenia żołnierzy, a zatem mu50
A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie
XVII w., Warszawa 1969, s. 129. Potoczne użycie kaloria znacznie odbiega od faktycznego znaczenia tej jednostki fizycznej. Mimo że używane jest słowo kaloria, to wartości kaloryczne produktów
żywnościowych są podawane nie w kaloriach, ale w kilokaloriach, czyli tysiącach kalorii.
51
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52
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siało dojść do rabunków. Pozornie mogłoby się wydawać niemożliwym, aby żołnierz
armii koronnej odżywiał się lepiej niż jego odpowiednik walczący w wojnie trzydziestoletniej. Jednak Fernand Braudel zwrócił uwagę na paradoksalne zjawisko,
polegające na tym, że wysokokaloryczna dieta dzienna mogła być spowodowana
względnym zapóźnieniem cywilizacyjnym Europy Wschodniej, które przejawiało się
między innymi w zaskakująco bogatym i urozmaiconym wyżywieniu nawet niższych
grup ludności53.
W pożywieniu podstawowej masy wojska, to jest towarzyszy, pocztowych i piechurów, najważniejszą rolę odgrywały produkty pochodzenia zbożowego. Żołnierze
spożywali wystarczającą ilość chleba, różnego rodzaju kasz, klusek etc. (mowa jest
w dalszym ciągu o warunkach pokojowych). Były to produkty podstawowe, podawane na stoły ogółu ludności staropolskiej. Dodatnią stronę stanowiło grube mielenie
zboża, stąd chleb miał większą wartość odżywczą. Wysoki poziom konsumpcji produktów pochodzenia zbożowego w normalnych warunkach mógłby powodować otyłość, jednak wobec dużego wysiłku fizycznego i niedoboru tłuszczu ulegał z reguły
pełnemu spalaniu. Ludzi z nadwagą nie spotykało się prawie wcale wśród piechoty
i pocztowych, a rzadko w gronie towarzyszy.
Dużą rolę w pożywieniu żołnierzy odgrywały też różnego rodzaju warzywa, rekwirowane lub nabywane na drodze zakupu. Chorobą z niedoboru witamin, gnębiącą ówczesne armie w różnych krajach Europy, był gnilec, czyli szkorbut. Na ziemiach polskich spożywano natomiast duże ilości kiszonej kapusty, której walory
odżywcze chroniły organizmy przed tą chorobą. W okresie stacjonowania na leżach
wystarczające ilości kiszonej kapusty jedzono też w wojsku.
Mleko nie było w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej tak powszechnym napojem jak obecnie, dlatego też w wojsku jego spożycie kształtowało się również na
niskim poziomie. Żołnierze jedli natomiast spore ilości serów, jak również spożycie
jaj w środowisku wojskowym przedstawiało się z pewnością dostatecznie.
Oficjalne dokumenty wskazują na niskie spożycie mięsa przez żołnierzy. Na
przykład z rachunków prowiantowych generalnego prowiantmagistra Marcina Dębickiego z 1659 r. wynika, że na kwartał dla regimentu (około 1000 osób) wypadało
10 połci mięsa (duży kawał słoniny lub mięsa, ważący 15-16 kg) i dwie jałowice54.
W porównaniu do zapotrzebowania organizmów było to bardzo mało. Nie jesteśmy
w stanie podać nawet przybliżonych liczb, dotyczących spożycia mięsa w wojsku,
możemy natomiast przypuszczać, że nie kształtowało się ono na tak niskim poziomie, jak wskazują na to rachunki prowiantowe. Wiadomo, że żołnierze w zagrodach
rabowali mięso lub inwentarz żywy, przeznaczony następnie na ubój. W okresie staropolskim satyrycy często drwili z „wojen kokoszych” prowadzonych przez szlachtę
z pospolitego ruszenia lub armię koronną:
53
F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. I: Struktury
codzienności. Możliwe i niemożliwe, tłum. M. Ochab, P. Graff, Warszawa 1992, s. 168-170.
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„Ale kokosza wojna i gęsia utarczka,
Na którą ci kokosi gdy ciągną żołnierze,
O mój Boże, jako więc ubogim dokuczą”55.
Pożywienie armii koronnej ubogie było w tłuszcze, spożywano je niewspółmiernie mało w stosunku do potrzeb organizmów. Zjawisko to dotyczyło ogółu ludności
staropolskiej, w tym także szlachty. Skromne ilości masła, słoniny, sadła i oleju jedli nawet towarzysze, którzy przecież odżywiali się lepiej niż pocztowi i piechurzy.
Tymczasem w kuchniach magnackich, w tym także dostojników wojskowych, tłuszczem zbytnio szafowano.
W XVII w. w Rzeczypospolitej nastąpił upadek dobrze poprzednio rozwiniętej
gospodarki stawowej, stąd w wojsku ryby w jadłospisie pojawiały się rzadko. Jedzono je tylko wówczas, gdy żołnierze zatrzymywali się w miejscowościach, w których
utrzymały się jeszcze tradycje hodowli ryb. To samo odnosi się do spożycia miodu.
Przy zagrodach chłopskich i mieszczańskich można było spotkać drzewa owocowe, przeważnie jabłonie i śliwy, również wiśnie i grusze. Będąc na kwaterach żołnierze korzystali z owoców, zrywając je z drzew lub nabywając od gospodarzy. Mimo
to konsumpcja owoców była z pewnością niewielka. Prawdopodobnie w pewnym
stopniu uzupełniano ją zbiorami jagód, poziomek, jeżyn, malin i innych owoców
z krzewów i drzew dziko rosnących. Rejestry szkód dokonanych przez wojsko wspominają czasem o rabunku orzechów i grzybów.
W armii koronnej spożywano niewątpliwie zbyt dużo płynów, co było zjawiskiem
powszechnym wśród społeczeństwa staropolskiego. Piwo (rzadziej wino) konsumowano dla ugaszenia pragnienia, czasem tylko traktując te napoje jako wyskokowe.
Mimo pewnych ograniczeń, w licznych miastach każdy mieszczanin mógł produkować piwo na własny użytek lub nawet na sprzedaż detaliczną. Znano wówczas
różnego rodzaju gatunki piwa, w zależności od tradycyjnego dla danej miejscowości sposobu warzenia oraz od wody, która – jak wiadomo – ma duży wpływ na
smak tego napoju. Na wsi prawie każdy właściciel dóbr posiadał browar (mielcuch),
a piwo sprzedawano w dworskich karczmach. Żołnierze pili piwo między innymi
ze względów sanitarnych, dla obrony organizmów przed chorobami zakaźnymi. Na
przykład pod Chocimiem w 1621 r. wybuchła wśród armii polsko-litewskiej, szczególnie wśród żołnierzy pochodzenia niemieckiego, biegunka krwawa z powodu spożywania nie przegotowanej, bakteryjnie skażonej wody, podczas gdy uczestnicy tych
walk przyzwyczajeni byli do picia piwa56. Niewątpliwie konsumpcja tego napoju
chroniła stacjonujące we wsiach lub miastach oddziały, abstrahując od świadomości tego faktu w społeczeństwie staropolskim, przed spożywaniem zakażonej wody
z sadzawek, strumieni i płytkich studni (studnie były zresztą w ówczesnej Rzeczypospolitej rzadkością).
55
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Miód pitny nie cieszył się wzięciem w szeregach armii koronnej. Mimo jego stosunkowo niskiej ceny żołnierze woleli pić inne rodzaje alkoholu. Być może miało to
związek z upadkiem bartnictwa na ziemiach polskich, przy jednoczesnym niedorozwoju pasiecznictwa. Zresztą, wbrew rozpowszechnionym schematom, zwłaszcza
w literaturze pięknej, w XVII w. miód pojawiał się rzadko na stołach wszystkich
grup społecznych. Częściej niż miód żołnierze pili wino, zresztą również służące częściowo do ugaszenia pragnienia. Podstawowa masa wojska przedkładała wódkę nad
inne rodzaje trunków.
Żołnierze używali do jedzenia i picia powszechnie przyjętych w społeczeństwie
staropolskim naczyń stołowych, czasem modyfikowanych na potrzeby obozowe. Cudzoziemiec Wilhelm de Beauplan, służący w armii koronnej za panowania Władysława IV, zostawił między innymi opis rynsztunku rotmistrza Deczeińskiego (Derczyńskiego?) w którym znalazł się nóż, 6 srebrnych łyżek i miękki, skórzany mieszek
o pojemności szklanki, służący do czerpania wody w polu57. Nie jest to pełny wykaz
naczyń używanych do spożywania posiłków i picia napojów. Rodzaj zastawy stołowej zależał od miejsca w hierarchii wojskowej. Dostojnikom podawano w naczyniach srebrnych i szklanych. Jeśli w użyciu były naczynia cynowe, to chodziło tutaj
o obawę przed częstymi kradzieżami zastawy w czasie uczt58. Wśród oficerów i towarzyszy powszechnie używano zastawy cynowej, rzadziej srebrnej lub szklanej. W rejestrach ruchomości towarzyszy z armii litewskiej znajdowały się rozmaite naczynia
kuchenne i stołowe (czasem po kilka sztuk, ale na cały poczet): kotły piwne, kotły
mniejsze, kociołki, patelnie, garnki większe i mniejsze, garnuszki, misy, półmiski,
talerze, flasze, czary59. Niższe grupy żołnierzy jadały często w naczyniach glinianych,
prostszych w swej formie. Na wyprawę wojenną zabierano podstawowe naczynia
stołowe: nóż, łyżkę, talerz, skórzany bukłak na płyny. Na kwaterach spożywano posiłki z zastawy gospodarzy.
Higiena i ogólna kultura jedzenia przedstawiała się do końca XVII w. z dzisiejszego punktu widzenia bardzo źle, co dotyczyło całej Europy i wszystkich grup społecznych60. W armii koronnej higiena pożywienia była podobna, jeśli nie gorsza. Na
kwaterach żołnierze korzystali z posiłków przygotowanych przez gospodynie. Jak
wiadomo higiena chłopów i mieszczan pozostawiała wiele do życzenia. Jeszcze gorzej było w czasie obozowania lub przemarszów, kiedy warunki zmuszały na przykład do korzystania z zanieczyszczonej wody, czerpanej z sadzawek lub strumieni.
Sytuację dodatkowo pogarszał fakt braku podstawowych nawyków higienicznych.
Często jedzono z jednej miski, nie myto rąk przed jedzeniem (ówcześnie sądziło
Cudzoziemcy w Polsce…, t. I, s. 267.
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59
A. Rachuba, Poszedł żołnierz na wojnę… Rejestry ruchomości żołnierzy litewskich z XVII
wieku, [w:] M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzyński (red.), Świat pogranicza, Warszawa 2003,
s. 195, 197.
60
Z. Kuchowicz, Wpływ odżywiania na stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w XVIII
wieku, Łódź 1966, s. 98.
57

58

Tadeusz Srogosz

74

się, że lepiej jest obmyć ręce po jedzeniu), spożywano posiłki rękoma (widelec nie
wszedł jeszcze w powszechne użycie). Przyczyną dyzenterii w armii Jana III Sobieskiego w czasie kampanii wiedeńskiej było to, że żołnierze dla ugaszenia pragnienia
jedli brudne jabłka, gruszki i winogrona61.
Przyjmuje się, że istnieje ścisła zależność między wydajnością pracy a sposobem
odżywiania. Żołnierze armii koronnej też wykonywali swoją pracę, a mianowicie
udział w wyprawach wojennych i szkoleniu. Zajęcia te wymagały szczególnej odporności i wytrzymałości na trudy. Stale niedożywiony żołnierz nie mógłby wykonywać
swoich obowiązków. Znosił trudy służby wojskowej dzięki temu, że jego pożywienie
było ilościowo wystarczające, a strukturalnie nie wykazywało jaskrawych niedoborów, które mogłyby mieć wyraźnie szkodliwy wpływ na wydolność organizmu. Wystarczający stan odżywiania w czasie pokoju pozwalał żołnierzom przetrwać okresowe niedostatki podczas działań wojennych.

Dietary of soldiers of the Crown and Lithuanian armies
during peacetime and wartime in the 17th century.
Summary
It is assumed that there is a close relationship between work performance and diet.
Soldiers of the Crown army also did their job, namely it was participation in military
expeditions and training. These activities required particular strength and resistance to hardships. The soldier endured the hardships of military service due to the
fact that his food was quantitatively sufficient, and structurally showed no glaring
deficiencies that could have a clearly detrimental effect on the body’s efficiency.
Adequate nutritional status during peacetime allowed soldiers to survive periodic
shortages during warfare, although cases of extreme hunger also occurred.

Keywords: dietary, diet, the Crown army, Lithuanian army, XVII century
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Reguły i zwyczaje żywieniowe staroobrzędowców

I. Wprowadzenie
W staroprawosławiu związek religii z rygorami, regułami i zwyczajami żywieniowymi jest szczególnie silny, z uwagi na religijno-bytowy układ życia tej wyjątkowej formacji etnokonfesyjnej, co z kolei wynika z holistycznego ujmowania przez
nią rzeczywistości, czyli z braku podziału świata na sacrum i profanum. Sacrum
jest wszędzie, jeśli nie w swej substancji, to przynajmniej w znaku. Z sacrum wiąże
się pojęcie czystości zagrożonej przez skażenie, które jest dziełem sił zła, zakłócających harmonię Bożego stworzenia. Chrześcijanin winien więc zachowywać czystość
i wszelkimi sposobami chronić się przed skażeniem. W rezultacie zwykłe czynności
życia ujęte są w znacznym zakresie w system znaczeń, a więc nie tylko coś symbolizują, ale też muszą być wykonane według określonego schematu. Także przygotowanie pokarmu i jego spożywanie nie jest zwykłą czynnością, gdyż wiąże się z podtrzymywaniem życia, które przecież jest święte. Z tej też przyczyny cała ta sfera bytu
jest wyjątkowo silnie religijnie nacechowana. Nie ma w niej czynności neutralnych.
Główną cechą diety wyznawców staroprawosławia jest rygorystyczne zachowywanie postów, których liczba dni w roku przekracza 190 oraz całkowite wykluczenie
spożywania niektórych pokarmów. Radykalne odłamy staroprawosławia wykluczają również spożywanie pokarmów przygotowanych nie przez siebie lub nie przez
współwyznawców. Specyfiką diety w staroprawosławiu jest znaczne ograniczenie
pokarmów mięsnych, co wynika z monastycznego etosu (egipski anachoretyzm)
przejętego przez wiele staroprawosławnych wspólnot, który w zasadzie wyklucza
mięso zwierzęce z jadłospisu.
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II. Wszechobecność impulsu religijnego
Specyfiką rosyjskiego staroprawosławia jest wszechobecność impulsu religijnego
w życiu wiernych. Obecny jest on również w sferze żywieniowej, która nota bene
prawie we wszystkich religiach w mniejszym lub większym stopniu nasycona jest
sakralnością. Pozaobrzędowe rytuały, zachowania i gesty symboliczne na równi ze
zmaterializowanymi konfesjonalnymi symbolicznymi przedmiotami, takimi jak
krzyże, ikony, księgi religijne, lestowka i podruczniki, służą konsolidacji starowierskiej tożsamości, towarzysząc wiernemu od wczesnego dzieciństwa.
„Ich (starowierców – przyp. S.P.) całem usiłowaniem, ich całą dążnością, ich
najgłówniejszem zadaniem jest tylko połączenie religii z życiem, wcieleniem wszystkich zasad wiary w rzeczywistość podczas codziennego życia i w każdym wypadku”1 – pisał publicysta Michał Gorzkowski (1830-1911), po wizycie w Białej Krynicy
na Bukowinie. Oddzielenie się staroprawosławia od rosyjskiej Cerkwi państwowej
wynikło z jego radykalizacji religijnej, którą niektórzy badacze biorą za fanatyzm.
Jest to w istocie dążenie do źródeł, a zarazem poszerzenie obszaru życia religijnego.
Ta „społeczna twórczość” objęła również sferę obrzędową, wyprowadzając ją poza
mury świątyni. Teokratyczna eschatologia zawarta w idei Trzeciego Rzymu zrodziła z kolei specyficzne traktowanie obrzędu przez naród ruski. „Kościół bizantyński,
wychodząc od nauki Chrystusa i Apostołów, wypracował system obrzędów, które
wyrażały tę naukę w sposób symboliczny. Na Ruś obrzęd dotarł już w gotowej formie i sam proces jego tworzenia był tu nieznany. Wiedziano jednak, że stanowi on
symboliczny zapis wykładni wiary. Dlatego też obrzęd stał się dla Rusinów równie
ważny i święty, jak Ewangelie i dogmaty. Według tego ujęcia, zmiana w dogmatach
musiała z konieczności modyfikować obrzęd i odwrotnie. Jakakolwiek, nawet najmniejsza zmiana w księgach liturgicznych i rytuałach, była równoznaczna z poprawkami w Credo, co oznaczało herezję. Różnica w obrzędzie wskazywała na różnicę
w wierze, stąd ochrona wiary w rozumieniu Cerkwi rosyjskiej była równoznaczna
z ochroną rytuału”2. „Szeroka rosyjska dusza” i raskolniczy radykalizm zrodziły więc
nowe chrześcijańskie zwyczaje i zachowania, które, podobnie jak obrzędy liturgiczne, miały być symbolicznym zapisem wykładni wiary. „Cechą charakterystyczną
rosyjskiego pojmowania problemów eklezjologicznych, a zarazem kluczem do zrozumienia duchowości prawosławnej w ogóle, jest świadomość odpowiedzialności.
Z poczucia odpowiedzialności za losy chrześcijaństwa i świata zrodził się ekskluzywizm rosyjskiego prawosławia3, który w konsekwencji wykształcił określony rodzaj
pobożności. Był to system spójny i konsekwentny, w którym każdy element rzeM. Gorzkowski, Szkice z Białej Krynicy stolicy metropolii starowierców rosyjskich, Kraków
1881, s. 30.
2
E. Przybył-Sadowska, Eklezjologiczne przyczyny rozłamu w Cerkwi rosyjskiej w połowie
XVII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiolica” 1996, z. 29, s. 71.
3
Przekonanie o „jedynej słusznej drodze” i zanegowanie wszystkich innych wyznań.
1
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czywistości miał swoje miejsce. Ludzie wiązali sens swojego życia ze świadomością
życia w przestrzeni sakralnej – «Świętej Rusi»”4.

III. Oddzielanie czystości od skażenia
Zwyczaje żywieniowe w staroprawosławiu są pochodną zarówno religijnego przedchrześcijańskiego procesu oddzielania czystości od skażenia, jak i chrześcijańskiej
zasady powściągliwości i umartwiania się. Choć zepchnięcie starowierców poprzez
prześladowania i marginalizację na pogranicze egzystencji społecznej „przyczyniło się znacząco do wypracowania ich własnych poglądów na czystość i skażenie”5,
to jednak przede wszystkim są one pochodną zarówno żydowskich, jak i wczesnochrześcijańskich, a później bizantyjskich regulacji w tym zakresie. „Początkiem tego
procesu był Synod w Jerozolimie, który odbył się w 48 roku i miał na celu pogodzić
żydowskie i chrześcijańskie poglądy na czystość”6. Już wtedy doszło do rozbieżności
między bardziej pobłażliwym, ale też praktycznym traktowaniem tej kwestii przez
Zachód, a bardziej rygorystycznym, doktrynerskim wręcz przez Wschód. „Z wyjątkiem mięsa świni – określanego jako czyste i jadalne, lecz pozostające w sprzeczności z prawem żydowskim – wschodni ortodoksyjny model czystości pożywienia
wywodził się głównie z Księgi Kapłańskiej”7.
W prawosławiu ruskim doszło do rozszerzenia rytualnych nakazów i zakazów.
Należy to potraktować „jako część społecznego ruchu, który rozszerza poszukiwanie
doskonałości i w ten sposób podkreśla przepaść pomiędzy dobrem a złem, kłamstwem i prawdą, skalaniem i czystością”8. Ruch ten, za sprawą izolowania się staroprawosławia w odgrodzonych od świata „wspólnotach wyspowych”, zintensyfikował „polaryzację swego rozumieniu Ortodoksji” i dopuścił do „znacznie większego
wzajemnego przenikania się teorii i praktyki moskiewskiego modelu zachowania
czystości niż miało to miejsce przed raskołem”9. Takim ekskluzywnym starowierskim zakazem, wynikłym z poszerzenia zakresu czystości, jest na przykład zakaz
spożywania cukru, gdyż przy jego produkcji w procesie oczyszczania stosowano
swego czasu popiół z kości zwierzęcych. Efektem tego zakazu stało się praktykowane do dziś słodzenie potraw miodem, co oczywiście jest zjawiskiem korzystnym dla
zdrowia.
W staroprawosławiu ukształtował się ostatecznie wspólny, choć z lokalnymi
odmianami, szeroki i rygorystycznie przestrzegany system wykluczeń i preferencji
4
5

E. Przybył-Sadowska, op. cit., s. 77.
D. Scheffel, Starowierski purytanizm (1), tłum. E. Jakubek, „Świat Inflant” 2015, nr 17,

s. 1-2.
6
7
8
9

Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 4.
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określonych produktów żywnościowych, połączony z systemem ograniczeń i postów. W ramach społecznej dążności do poszukiwania doskonałości staroprawosławie wypracowało oryginalną formę oddzielenia czystości od skażenia – (ros. czaszniczestwo). Jest to używanie odrębnych naczyń do posiłków dla chrześcijan, czyli
staroobrzędowców i nie-chrześcijan, czyli wszystkich innych. Naczynia te myte są
oddzielnie i przechowywane w oddzielnych szafkach. Radykalni wierzący nie zasiadają do wspólnego stołu z heretykami, a jeśli już, to stół dzieli się na sektory, które
symbolicznie oddziela się od siebie chustą. Czaszniczestwo uchroniło starowierców
służących w armii carskiej od wielu chorób. Po prostu godzili się oni na służbę wojskową pod warunkiem, że nie tylko będą nosić brody, ale że strawa będzie dla nich
gotowana w oddzielnych kotłach i podawana w oddzielnych naczyniach. Zatrucia
pokarmowe były więc u nich rzadsze.

IV. Specyfika wykluczeń
Podstawowe wykluczenia określonych pokarmów, obwarowane sankcją grzechu, ale
też sankcjami społecznymi z odłączeniem od wspólnoty włącznie, są literalnym powtórzeniem żydowskich, starotestamentalnych „Praw czystości”10. Precyzyjny „katalog obrzydliwości” został zawarty w Księdze Kapłańskiej (Kpł 11,1-47). Doszedł do
tego zakaz spożywania padliny i mięsa zwierząt rozszarpanych (Kpł 11,24-40; 17,15-16). Szczególny zakaz dotyczy krwi, jako że „życie ciała jest we krwi” (Kpł 11,10-14)11.
Z tego bierze się nakaz spuszczania krwi podczas uboju i zakaz spożywania zwierząt
uduszonych, a więc tych, którym po zabiciu nie spuszczono krwi12. Ubój rytualny
dokonywany był w staroprawosławiu tylko przez mężczyzn. Nacechowany jest on
bowiem religijnie, a wszelkie czynności kultowe wykonywać mogą tylko mężczyźni. Jeśli na obiad trzeba było zarżnąć drób, to nie mogła tego uczynić kobieta. Gdy
zachodziła potrzeba uczynienia tego, a w domu nie było akurat mężczyzny, winna
ona wyjść przed dom i poprosić o zabicie kury pierwszego z napotkanych współwyznawców, który mógł spełnić jej prośbę, odmówiwszy uprzednio krótką modlitwę13.
Do wykluczeń starotestamentalnych staroprawosławni dodali zakaz spożywania
gołębi, gdyż one symbolizują Ducha Świętego.
Wykluczenia, które można by nazwać odbiblijnymi zostały przez staroobrzędowców poszerzone również o używki, które skądinąd (głównie alkohol) mają ne10
Nie ulega wątpliwości, że sankcje religijne nałożone na żywność u Izraelitów miały na celu
uchronienie ich przed niezdrową, bądź łatwo psującą się w ciepłym klimacie żywnością.
11
Przez pewien czas błędnie uważano, że to dusza jest we krwi, jako że duszę utożsamiano
z życiem jako takim.
12
Obecnie zakaz spożywania krwi występuje u jehowitów i został rozszerzony na transfuzję
krwi.
13
E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa 1977,
s. 233.
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gatywną biblijną konotację jako substancje odurzające (Ef 5,18; 1Ts 5,7). Staroobrzędowcy przestrzegający religijnych zasad są abstynentami, spożywającymi
w czasie świąt jedynie w sposób umiarkowany piwo, wino gronowe lub bragę, czyli
alkoholizowany kwas chlebowy. Nie używają, a raczej nie używali herbaty i kawy,
również traktując je jako substancje odurzające. Trzecim typem wykluczeń były
potrawy nowe, czyli te, które wcześniej, w okresie Starej Rusi, były nieznane. W ten
sposób poszerzał się staroprawosławny kult tradycji i przeszłości, który w istocie
swojej ma źródło we wschodnim konserwatyzmie. Wszystko co określono mianem
„zamorskich jarzyn” (ros. zamorskije owoszczi) „zostało przez starowierców klasyfikowane jako czynnik skalania”14. Bardzo długo na przykład nie dopuszczane
były do spożycia ziemniaki nazywane czortowymi jabłokami. Pojawiły się one
w kuchni rosyjskiej późno, gdyż na początku XIX w. i to głównie w miastach i na
dworach szlacheckich. Władza stwierdziwszy, że uprawa ich może być bardzo efektywna i stać się antidotum na głód, który często przetrzebiał rosyjską wieś, zaczęła
je energicznie propagować wraz z Cerkwią synodalną, będącą jej instrumentem
społecznego oddziaływania. Fakt ten, a szczególnie udział w tej akcji znienawidzonych nikonian, stał się dodatkową – obok produktu nowości – barierą dla staroobrzędowców. Z wyjątkiem bardzo radykalnych wspólnot ziemniak, na równi
z innymi produktami rolnymi, pojawia się jednak obecnie na starowierskim stole.
Pomidory też napotkały na opór, ale już mniejszy, gdyż pojawiły się w Rosji i krajach ościennych już wtedy, gdy rygory żywnościowe w starowierskim kręgu coraz
częściej przestały być przestrzegane. Przez pewien czas jako zamorska jarzyna nie
był używany pieprz.
Czwarty typ wykluczeń, zróżnicowany lokalnie, wynika z różnego typu przesądów i tzw. ludowych mądrości. Starowiercy z Inflant, Litwy i Polski powstrzymywali
się na przykład od spożywania sałaty. Twierdzili, że „kto je sałatę, ten upodobnia się
do zwierząt żywiących się trawą. Zatem człowiek powinien uważać, by jedząc zielone liście nie przeobraził się w zwierzę”15. Na rosyjskim Centralnym Czarnoziemiu,
czyli w rejonie Kurska ukształtował się zwyczaj okresowego spożywania niektórych
potraw. Na przykład nowy miód spożywa się dopiero od 1 (14) sierpnia, a jabłka,
gruszki i winogrona po poświęceniu ich w święto Przemienienia Pańskiego czyli
6 (19) sierpnia16.

14
W.A. Unkrieg, Volkskundliche Beobachtungen aus dem Gonverment Kostrom, „Zeitschrift
fur Ethnologie” 1933, nr 65, s. 80-92.
15
E. Iwaniec, op. cit., s. 236.
16
A. G. Dubinin, Sowriemiennaja tradicionnaja kultura russkogo staroobriadczestwa (Kursk
i jego okriestrosti), [w:] I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, R. Artels Morris (red.), Skupiska staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce. Ich mapa i tradycje we współczesnym świecie, Warszawa 1994, s. 165.
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V. Posty
Posty u starowierców dzielą się na wielodniowe i jednodniowe, a te z kolei na stałe
(środy i piątki) oraz okazjonalne. W czasie postów jednodniowych (stałych i okazjonalnych) obowiązuje zakaz spożywania mięsa zwierzęcego, ryb i nabiału. Wyjątek
stanowią środy i piątki w okresie od niedzieli św. Tomasza (ros. Fomino woskriesienije, pierwsza niedziela po święcie Paschy) do Pięćdziesiątnicy, czyli Zesłania Ducha
Świętego, kiedy to można spożywać ryby. Tygodnie te nazywają się niepostnymi
(ros. spłosznyje siedmicy).
Posty wielodniowe to:
1. Wielki Post (ros. Wielikaja czeryrdiesiatnica) – 40 dni;
2. Post Piotrowy (ros. Pietrow post) – 12 dni, od 1 do 11 lipca;
3. Post Bogarodzicy (ros. Bogorodskij post lub Uspienskij post) – 14 dni, od
1 (14) do 13 (27) sierpnia włącznie;
4. Post Bożenarodzeniowy lub Filipowy (ros. Rożdiestwiennskij post lub Filipow post) – 40 dni, od 15 (28 listopada) do 24 grudnia (7 stycznia).
Ponadto są świąteczne dni postne: Święto Podwyższenia Krzyża, Święto Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela, Wigilia Święta Objawienia Pańskiego. W czasie postów
wielodniowych obowiązuje zakaz spożywania mięsa zwierzęcego i okresowo nabiału, zaś w czasie Wielkiego Tygodnia także ryb i nabiału. Zaleca się wówczas post
zupełny (ros. strogij post), sprowadzający się do spożycia w porze obiadowej jedynie chleba z solą i wody. Specyfiką staroprawosławnych postów jest podział na
dni, kiedy można jeść ryby, kiedy nabiał, kiedy tylko chleb i wodę. „Oprócz postów
wielodniowych i jednodniowych istniało szereg postów nakładanych przez nastawników jako swego rodzaju pokuta za różne przekroczenia współwyznawców przeciwko zasadom wiary. Tak np. według uchwał fiedosiejewskiego soboru z 1751 r.
nastawnik miał prawo karać 12 dniowym postem i 100 codziennymi pokłonami za
picie «goriełogo wina i piwa ot żydowskich ruk i ot inowiernych». Wobec powyższego liczba dni postnych u staroobrzędowców w ciągu roku przewyższała często
dni niepostne. Na przykład w 1930 r. obowiązywało staroobrzędowców 195 dni
bezmięsnych, z czego 129 przypadało na posty wielodniowe, a 66 na jednodniowe,
nie licząc postów specjalnych za różnego rodzaju przewinienia”17. W 2002 r. przypadało 197 dni postnych, bez doliczenia oczywiście postów pokutnych. W celu zorientowania wiernych w tym dość skomplikowanym systemie postów wydawane są
Ukazatielnyje kalendari (kalendari ukazatieli), często z ikonograficznymi znakami.
Kalendarze takie umieszcza się w kuchni. Określenie piszcza s ryboj oznacza potrawy rybne przygotowane na tłuszczu roślinnym, lecz bez nabiału, piszcza s masłom
oznacza potrawy z tłuszczem roślinnym, lecz nie potrawy mięsne, rybne i mleczne,
piszcza biez masła oznacza potrawy suche z wykluczeniem oczywiście potraw wyżej

17

E. Iwaniec, op. cit., s. 243.
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wymienionych18. Informacji o obowiązujących postach udziela też po nabożeństwie
kapłan lub nastawnik.
Posty pociągają za sobą konsekwencje dla zdrowia, zarówno pozytywne jak negatywne. Rygorystyczne przestrzeganie postów prowadzi do nie sprzyjającego zdrowiu zjawiska przejadania się przed okresami postów. „Wówczas spożywane są, niekiedy w nadmiarze, wszystkie te produkty, które są w poście zakazane. Podczas tych
dni je się dużo i tłusto. Niejednokrotnie na stole pojawia się alkohol, którego absolutnie wystrzegają się podczas dni postnych”19. Nastawnik Dimitrij Tierentijewicz
Kapłanow z Gabowych Grądów mówi: „W tym ostatnim tygodniu to bardzo dużo
jajek się je, pamiętając że przez cały post jaj nie można. Jedyną obawą było tylko,
czy jakiegoś uczulenia nie będzie”20. Idzie tu o tydzień przed Wielkim Postem, zwany maselnicą lub mleczewem, kiedy nie można już było spożywać mięsa, a jeszcze
pozostał nabiał. Zakonnicy i świeccy asceci chcąc się uchronić przed przedpostnym,
niezdrowym przejadaniem się, w zasadzie wykluczyli mięso zwierzęce i większość
nabiału ze swojego menu. Poprzestają na rybach i produktach roślinnych. Wierni
dążący do doskonałości chrześcijańskiej (ros. podwiżniki) postępują podobnie, jako
że reguły monastyczne przestrzegane są również przez gorliwych świeckich.
Religijne nacechowanie rygorów, reguł i zwyczajów żywieniowych wiąże się
z kontrolą przestrzegania tych ustaleń. Są trzy formy tej kontroli:
1. Samokontrola łącząca się z samodoskonaleniem;
2. Kontrola społeczna, przede wszystkim w rodzinie;
3. Kontrola prowadzona przez funkcjonariuszy cerkiewnych, głównie poprzez
spowiedź.

VI. Charakterystyka jadłospisu
Efektem wspomnianych wykluczeń i preferencji oraz ograniczeń i postów jest dominacja w starowierskim jadłospisie produktów opartych o rośliny ziarniste (zboża),
warzywa, owoce, grzyby, jagody, wyroby mleczne i ryby. Do połowy XX w. chleb
biały (pszenny) wypiekany był tylko z okazji świąt. Dominował chleb żytni. Z żyta
i jęczmienia wytwarzano kaszę, którą gotowano na wolnym ogniu, aby przygotować
gustiachę, lub guszczę, lekko okraszoną masłem lub tłuszczem wieprzowym. Z braku tej okrasy stosowano mleko21. Z mąki żytniej i kaszy jęczmiennej sporządzano
żurichę, najczęściej gotowaną na mleku. Oprócz tego w jadłospisie figurowały kasze
owsiane, gryczane i z prosa. Z mąki owsianej, gryczanej lub grochowej gotowano
„Driewleprawosławnyj Kalendar’ ” (Nowozybkow) 2002, s. 3.
K. Snarski, Potrawy postne u staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, „Twórczość Ludowa”
2012, nr 1-2, s. 17.
20
Ibidem, s. 17.
21
M.W. Kuwajcewa, Zastolica. Kuchnia starowierow Estonii, Dorpat 2010, s. 16.
18
19
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kisiel, który podawano zazwyczaj na zakończenie posiłku. „Przeważnie owsiany kisiel spożywano z sytą, to jest rozcieńczonym miodem lub śmietaną”22. Wymuszone ograniczeniami i postami bogate menu zachowało staroruską potrawę, jaką są
pampuszki, czyli maleńkie bułeczki oblane w zależności od okresu bądź tłuszczem
roślinnym, bądź przetartym makiem z miodem (wówczas nazywają się makarikami). Interesującą potrawą są bułeczki z masy ziemniaczanej, bez mąki i jajek, z nadzieniem z marchwi, kapusty lub grzybów, pieczone w piecu zwane bulbiniszkami.
Mamy też do czynienia z całą plejadą pierogów z ciasta drożdżowego żytniego lub
pszennego z farszem z grzybów, fasoli lub grochu. W dni mięsopostne (ros. skoromnyje) spożywa się różnego typu bliny.
Z warzyw najczęściej spożywa się kapustę, którą także się kisi, podobnie jak
ogórki, które zazwyczaj spożywa się ze skórką, także surowe. Popularny jest słodki
kapuśniak (ros. sładkije szczi) i kwaśny (ros. kisłyje szczi). Marchew spożywa się
w stanie gotowanym, okraszoną masłem lub śmietaną. Występuje zupa marchwiowa (ros. morkownica, barkannica). Z buraków sporządza się botwinkę (ros. botwinje), a ze szczawiu zupę szczawiową (ros. kislica). Typowymi napojami są kompoty, w tym także z suszonych owoców i jagód oraz kwas chlebowy. Specyficznym
napojem jest lemoniada z kiszonych buraków. Ta zbożowa dieta była urozmaicana
rybami, grzybami leśnymi, warzywami, mlekiem i bardzo rzadko – mięsem. Mięso
jako produkt codzienny (z wyjątkiem okresów postnych) weszło do jadłospisu starowierców z Nadczudzia w Estonii dopiero w czasach radzieckich23. Laicyzacja i ateizacja społeczeństwa radzieckiego odbywała się bowiem również w sferze obyczajów
poprzez lansowanie zunifikowanych wzorców. Nacisk obyczajowy zsowietyzowanego społeczeństwa na grupy odmienne był bardzo duży i zazwyczaj miał charakter
publicznego ośmieszania „odmieńców”.
Wprawdzie przy poszerzonym zakresie sacrum wszelkie sporządzanie i spożywanie posiłków ma charakter rytualny, to jednak można wyodrębnić szczególne potrawy obrzędowe. Specyficzną potrawą obrzędową jest kutia, spożywana w wigilię
Bożego Narodzenia i po nabożeństwach żałobnych (ros. panichida). Jest to gotowana pszenica z miodem (szklanka pszenicy, 7 łyżek płynnego miodu). „Ziarna pszenicy i miód mają znaczenie alegoryczne – ciało podobne jest do ziarna, które gnije
w ziemi dla nowego życia, miód znamionuje słodycz życia wiecznego”24. Drugim daniem kultowym jest pascha, czyli ciasto wielkanocne, formowane z trzech okrągłych
kawałków ułożonych piętrowo (ros. jarusno) na wzór budowli sakralnych. Czasem
paschę sporządza się z twarogu (ros. syrnaja pascha).
Wymagania postne zmusiły staroobrzędowców do podniesienia kunsztu i bogactwa kuchni jarskiej, aby była ona smaczna i urozmaicona. Dużą rolę w tej kuchni
odgrywają gotowane i smażone na oleju roślinnym warzywa oraz odpowiednie daw22
23
24

E. Iwaniec, op. cit., s. 238.
M.W. Kuwajcewa, op. cit., s. 16.
S. Pastuszewski, Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia, Bydgoszcz 2015, s. 110.
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kowanie soli i przypraw, w tym rzadko używanych w innych kuchniach. Wyłączenie
cukru i zastępowanie go miodem25 czyni potrawy słodzone zdrowszymi. Ograniczenie spożycia tłuszczy pochodzenia zwierzęcego spowodowało szerokie używanie olei
roślinnych: słonecznikowego, sojowego, gorczycznego, sezamowego, lnianego, orzechowego, konopnego, oliwkowego. Kuchnia starowierska wymusza przygotowanie
zapasów w formie kiszonych, solonych i suszonych warzyw, jagód i grzybów oraz
suszonych, marynowanych i zaprawianych owoców. Efektem gospodarczym stało
się rozwinięte ogrodnictwo i sadownictwo. Obecnie starowierskie wsie na ukraińskim Podolu to istne fabryki suszonych owoców, eksportowanych głównie do Rosji.
Swego czasu starowiercy mazurscy wynajmowani byli do zakładania i pielęgnowania sadów. Specyfikacją inflanckiej starowierskiej kuchni były grzyby solone. Każdy
rodzaj grzybów solono i osobno składowano w małych drewnianych faskach, a później w emaliowanych wiadrach lub małych beczułkach. Najpierw grzyby moczono
i podgotowywano, a potem, przesypane solą, składowano w naczyniu i przyciskano
ciężarkami. Gdy soli była wystarczająca ilość, to grzyby można było przechowywać
nawet przez dwa lata. Zimą grzyby solone z podrobioną cebulą i olejem roślinnym
podawano jako samodzielne danie. Solone grzyby też smażono i podawano z gotowanymi ziemniakami. Z suszonych i solonych grzybów gotowano zupę, którą w dni
niepostne zaprawiano mlekiem26.
Kuchnia staroobrzędowców cechuje się nie tylko bogactwem i specyfiką produktów, ale też sposobem ich przygotowania w tzw. rosyjskim piecu (ros. russkaja pieczka). W nim gospodynie gotowały, smażyły i piekły. Charakterystyczne
były garnki gliniane i żeliwne, które nagrzewały się ze wszystkich stron i dużą rolę
podczas gotowania w nich odgrywała para. Smażenie było rzadkie i pojawiło się
ono dopiero w latach trzydziestych XX w., kiedy do użytku weszły płyty kuchenne,
w tym gazowe i elektryczne. Wówczas to zaczęto też porcjować dania, co dotychczas
nie występowało w starowierskiej kuchni27. W efekcie stała się ona mniej zdrowa
i smaczna. Przestrzegający reguł staroobrzędowiec w czasie podróży spożywał głównie suchary i wodę, często prosząc o jej przegotowanie, jako że woda ciepła lepiej
zaspokaja pragnienie i jest zdrowsza niż zimna. Stosowanie tej zasady chroniło również przed niektórymi chorobami przewodu pokarmowego. Produkty żywnościowe
były przechowywane poprzez suszenie, wędzenie, zasolanie; owoce bywały kandyzowane i zatapiane w miodzie.

Pasieki są częstym elementem starowierskiego gospodarstwa, gdyż oprócz miodu potrzebny
jest pszczeli wosk do wytwarzania świec kultowych, jako że w świątyni nie można używać stearyny.
Większość wspólnot nie korzysta też ze światła elektrycznego do oświetlania świątyni.
26
M.W. Kuwajcewa, op. cit., s. 17.
27
Ibidem, s. 46.
25
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VII. Proces zmian
Religijnie motywowane ramy diety staroobrzędowców, głównie w kwestii postów
oraz wykluczeń opartych o starotestamentalną Księgę Kapłańską (Kpł 11,1-47;
17,10-16) wraz z dodawanym zakazem spożywania gołębi symbolizujących Ducha
Świętego, w zasadzie obowiązywały w całej średniowiecznej Rusi, której system społeczno-prawny miał wiele cech narodowej teokracji. Rozpoczęta w XVII w. okcydentalizacja Rusi, również za sprawą reform nikono-aleksiejewsko-piotrowych, które
legły u podstaw raskołu spowodowała, że zasady owej diety zaczęły być skrzętnie
przestrzegane tylko w sferach staroprawosławnych (1/3 ludności Rosji) oraz w późniejszych, powstałych pod wpływem protestantyzmu sektach. W swej gorliwości
religijnej grupy te zaczęły wprowadzać nowe rygory, jak przygotowywanie posiłków tylko w gronie współwyznawców, czy nieakceptowanie nowych potraw, w tym
ziemniaków. Surowe zakazy dotyczyły też używek. XIX wiek, zwany wiekiem rosyjskiego Oświecenia przyczynił się do łagodzenia rygorów w tym zakresie. Pierwszym w miarę powszechnym odstępstwem od religijnie nacechowanego kalendarza
kulinarnego była rezygnacja „z poszczania przed wymagającymi wysiłku pracami
polowymi, zapewniając o modleniu i zadośćuczynieniu Bogu za swój występek”28.
Miało to miejsce głównie podczas Postu Piotrowego, który wypadał w pierwszej połowie lipca. Notabene polscy ziemianie bardzo chętnie wynajmowali do prac polowych staroobrzędowców, bo byli oni pracowici (praca jako obowiązek wobec Boga),
rzetelni i uczciwi, a poszcząc w lipcu nie wymagali od najmującego zbyt obfitego
pożywienia. Eugeniusz Iwaniec prowadzący na początku lat 70. XX w. badania etnograficzne wśród staroobrzędowców z Polski odnotował: „Herbatę piją już teraz prawie wszyscy, ale jeszcze w niedalekiej przeszłości uważano to za grzech. Pojawiła się
ona na stołach staroobrzędowców w Polsce, najpierw u zamożnych kupców, dopiero
w drugiej połowie XIX w. Potem stała się powszechnym napojem, którym raczono
się zwłaszcza po wyjściu z łaźni. Mimo to mieszka jeszcze w Polsce kilku staruszków,
którzy twierdzą, że w ciągu całego życia nie dali się skusić do wypicia nawet kropli
herbaty”29. Badacz ten zaobserwował też wejście do staroobrzędowego jadłospisu
kaszanki, mimo że obowiązuje ich zakaz spożywania krwi. Zaczęto spożywać alkohol, nierzadko na granicy uzależnienia.
Obecne menu starowierców z Polski (około 1000 osób) niewiele różni się od
menu regionów wschodnich. Aby uchronić dorobek kulinarny swojej formacji grupa
młodych starowierców z Suwalszczyzny spisała receptury najważniejszych potraw
i opublikowała je w książce pt. „Z rosyjskiego pieca”30. Wyjątkowe są bliny bliny
rastworinnyje, z dodatkiem ziemniaków, guszcza czyli kasza jęczmienna gotowana 2 godziny w wodzie na wolnym ogniu, jożyki czyli kluski z twarogiem, kakora
28
29
30

K. Snarski, op. cit., s. 17.
E. Iwaniec, op. cit., s. 233.
O. Pogorzelska, Z rosyjskiego pieca, Suwałki 2009.
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– ziemniaki zapiekane z boczkiem oraz kartacze – wielkie pierogi z wieprzowym
farszem. Młodzi starowiercy z Polski, choć interesują się tradycją swego ojczystego
środowiska, to zazwyczaj odstępują od postów, tłumacząc to „zmieniającymi się czasami, bądź trudnością w przygotowaniu potraw postnych, bądź tym, że posty są im
do niczego niepotrzebne”31. Bez wątpienia ma to związek z osłabieniem roli, a w niektórych przypadkach wręcz ustaniem w sytuacji diasporalnej, kontroli społecznej,
a także – „silnym akcentowaniem indywidualnego, jednostkowego podejścia do
spraw własnej religijności”32. Obecnie w staroprawosławnych enklawach w Europie
w zasadzie nie przestrzega się tradycyjnych reguł żywieniowych, z wyjątkiem części
postów, a ci, którzy je indywidualnie przestrzegają traktowani są jako osoby szczególnie pobożne. Osoby te przestrzeganie reguł włączają w swój indywidualny system
chrześcijańskiego samodoskonalenia (ros. podwig). Ma także miejsce zjawisko pobłażliwego traktowania przestrzegania reguł żywieniowych przez prowadzących spowiedź. Równocześnie w wielu wspólnotach i rodzinach można zaobserwować nawrót
do tradycyjnej kuchni, która wiąże się z własnym ogrodem i samodzielnym zbiorem
runa leśnego. Mówi się, że „ze swoich produktów wszystko jest znacznie lepsze”33.

Rules and dietary habits of the Old-Believers.
Summary
Religion, mainly through the introduction of categories of religious purity, plays
a huge role in the preparation of menus of the particular religious communities, and
even entire nations. The codifiers of religious rules took into account what we call
today: the healthy dishes.
Old Believers movement, which is a preserved form of late medieval Russian
Orthodoxy, has incorporated new prohibitions and preferences into the diet from
the Old Testament.
According to the arrangements of the Council of Jerusalem in 48 A.D., pork
was allowed to be eaten. A characteristic feature of the Old Believers diet along
with a precise list of excluded dishes is a precise list of fasting, more than 190 days
a year, which are diverse in their quality.
Observing religiously determined eating rules is a measure of personal piety.

Keywords: Old Believers movement, eating habits, diet, fasting, rituals, religious
purity
31
32
33

K. Snarski, op. cit., s. 17.
Ibidem, s. 18.
M.W. Kuwajcewa, op. cit., s. 48.
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Kuchnia mieszczańska na ziemiach polskich
w XIX w.

I. Wprowadzenie
Rok 1795 stanowi znaczącą cezurę nie tylko w historii politycznej Polski, lecz także
w historii obyczajów i kultury. Wraz z utratą niepodległości przez I Rzeczpospolitą
została bowiem zachwiana niezaprzeczalna dotąd przewaga rodzimej polskiej arystokracji i szlachty w kształtowaniu zwyczajów i gustów1, które były w miarę możliwości ekonomicznych naśladowane przez członków pozostałych warstw społecznych, a wśród naśladowanych przez niższe warstwy kulturowych wzorców pojawiać
się zaczęły coraz częściej także wzorce obce, związane z kulturą warstw panujących
państw zaborczych. Naśladownictwo kultury życia codziennego szlacheckich elit
w obyczajowości niższych warstw społecznych nigdy nie było jednak dosłowne, ponieważ żadna z warstw o nieszlacheckim rodowodzie nie mogła sobie na to pozwolić, zarówno ze względu na brak odpowiednich ku temu zasobów materialnych, jak
i na nie dysponowanie w takim stopniu jak arystokracja i szlachta zasobami wolnego czasu. Ukształtowane w obu tych warstwach obyczaje stołowe2 były niemożliwe
1
Por. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997, s. 5-7; M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do roku 1918, Wrocław 1991, s. 261-262. Okres rozbiorów jest wyróżniany w historiografii jako wyodrębniona epoka w historii polskiego społeczeństwa, ponieważ – pomimo trwania
wypracowanych wcześniej tradycji kulturowych, zachowania powszechnego używania polskiego języka, publikowania książek i czasopism w języku polskim, istnienia szkolnictwa z polskim językiem
wykładowym (działającego w różnych okresach w poszczególnym zaborach) – zostało ono podporządkowane obcym wpływom politycznym. Za nimi podążał kierowany do Polaków przez władze
rosyjskie, austriackie i pruskie (a po 1871 r.) niemieckie instytucjonalny przekaz kulturowy, którego
celem było kształtowanie świadomości polskich poddanych w duchu zgodnym z ogólnym kierunkiem polityki państwowej danego zaborcy, akceptowanym w niej modelem stosunków społecznych
i zestawem wzorców kulturowych uznawanych za istotne.
2
Por. A. Chwalba, Obyczaje w Polsce, Warszawa 2004, s. 150 i in. Autor słusznie tu zauważa,
że sposobu odżywiania nie można oddzielić od ogółu wzorców charakterystycznych dla danej kultury. Należy więc podkreślić, że chociaż podstawowym czynnikiem kształtującym dietę są warunki
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do przejęcia w bezpośredni sposób przez członków zamożnych mieszczańskich elit,
w których rozkładzie dnia wiele czasu zajmowała praca. Mniej zamożni przedstawiciele mieszczaństwa nie mogli sobie natomiast na to pozwolić głównie ze względu na
koszty. W niniejszym artykule, który stanowi wprowadzenie do dalszych badań nad
tradycjami żywieniowymi ludności miejskiej w okresie rozbiorowym we wszystkich
trzech zaborach, chciałabym skoncentrować się na zaborze rosyjskim, w którym zostały wydane analizowane publikacje, przeznaczone też głównie dla mieszkającego
w jego granicach odbiorcy. W zaborze rosyjskim istniały w latach 60. XIX w. największe miasta, z których Warszawa i Łódź miały już charakter dużych ośrodków
o europejskiej skali, a przynajmniej kilkanaście innych można już scharakteryzować jako miasta średniej wielkości. Żyjąca w nich warstwa mieszczańska odróżniała się wyraźnie od arystokratyczno-szlacheckiej i chłopskiej, ze względu na sposób
osiągania dochodów, styl życia i możliwości konsumpcji3. Skupię się na wybranych
przykładach kształtowania zwyczajów żywieniowych polskiego mieszczaństwa, które w tym okresie odnotowało znaczący wzrost liczebny4 (w związku z nasilającym
się rozwojem gospodarczym Królestwa Polskiego5) i stało się adresatem coraz liczgeograficzno-klimatyczne, które decydują o strukturze upraw roślin traktowanych na danym obszarze geograficznym jako podstawowe surowce spożywcze i o typie hodowli, to dostęp do tych surowców (zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym) jest związany z miejscem danej rodziny
w strukturze społecznej, Rodziny znajdujące się w górnych warstwach tej struktury mają ze względów
ekonomicznych dostęp do pełnej gamy dostępnych w danej strefie geograficznej produktów (roślinnych i zwierzęcych), mają także zdolność ich uzupełniania o towary importowane. Przekłada się to
na rozbudowaną kulturę odżywiania, złożoną zarówno z produktów lokalnych, jak i importowanych,
na różnorodność potraw, obfitość przypraw itp. Rodziny plasujące się na dole struktury społecznej
mają ze względów ekonomicznych dostęp jedynie do produktów lokalnych, i to w ograniczonej przez
posiadane zasoby materialne ilości, w tym także tych złej jakości, które są przez nie nabywane ze
względu na niską cenę. Przekłada się to na mało rozbudowaną kulturę odżywiania, podporządkowanego przede wszystkim konieczności zaspokojenia głodu, a także ze spożywaniem prostych, monotonnych potraw o niewyszukanym smaku, często stale tych samych, łatwych przy tym do przygotowania i dłuższego przechowywania, a także możliwych do wielokrotnego wykorzystywania aż
do zakończenia zapasu danej potrawy. Jest ona podgrzewana, podsmażana, podawana z sosem lub
mlekiem, a także na zimno itp. Czynniki ekonomiczne decydują w związku z tym o wykształceniu się
w tych samych warunkach geograficznych niewspółmiernych względem siebie tradycji żywieniowych,
wpisanych w ogólny sposób funkcjonowania danej warstwy społecznej i dominujący w niej styl życia.
3
Por. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997; W. Puś, Rozwój przemysłu
w Królestwie Polskim, 1870-1914, Łódź 1997.
4
O kształtowaniu się polskiej warstwy mieszczańskiej w okresie zaborów por.: R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX wieku, szkice i rozprawy historyczne,
Warszawa 1979; M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie
Polskim 1865-1914, Warszawa 1986; A. Koprukowniak (red.), Lublin i lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa, Lublin 1996; M. Meducka, R. Renc
(red.), Miasteczko polskie w XIX i XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe, Kielce 1998.
5
Por. I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984; I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od
X do XX wieku, Warszawa 1988, s. 401-433.
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niejszych porad zdrowotnych6. Podejmującym tego rodzaju tematykę autorom wydawało się bowiem, że będą w stanie w racjonalny sposób ukształtować świadomość
zdrowotną czytelników, w tym ich zwyczaje żywieniowe7. Od czasów starożytnych
lekarze byli bowiem przekonani, że błędy dietetyczne należą do najważniejszych
przyczyn chorób8.
Podstawą źródłową niniejszego opracowania będą dwa wydawnictwa popularyzujące zasady prawidłowego odżywiania – książka niemieckiego klinicysty Christopha Wilhelma Hufelanda z 1797 r.9 i książka kucharska Lucyny Ćwierciakiewiczowej
z 1860 r.10 Pierwsza z nich została napisana w końcu XVIII stulecia dla niemieckiego
odbiorcy, ale od początku XIX w. aż do lat 60. tegoż stulecia (tj. do wydania książki
6
Porady tego rodzaju zamieszczały zarówno kierowane do szerokiej publiczności czasopisma
społeczne, jak i specjalistyczna prasa lekarska. Por. Z. Podgórska-Klawe, Badania zdrowotności
dużego miasta na przełomie XIX i XX wieki na przykładzie Warszawy, [w:] B. Płonka-Syroka,
A. Syroka (red.), Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności. Studia
z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, Wrocław 2003, s. 180-202; W. Berner, J. Supady, Działalność
lekarsko-społeczna na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi w latach 1870-1914, Łódź 2001.
7
Por. np.: S.A. Tissot, Medizinisches, praktisches Handbuch. Aus dessen sämtl. Schriften,
t. 1-3, Leipzig 1785-1786; Ch.W. Hufeland, Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern, Jena
1797. Od trzeciego wydania tytuł tej książki został przez autora poszerzony i brzmiał: Makrobiotik,
oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, Berlin 1805. Do 1860 r. ukazało się 8 wydań tej książki, a także wiele jej omówień przez innych autorów. Poglądy higieniczno-dietetyczne
Hufelanda przyczyniły się do racjonalizacji świadomości zdrowotnej niemieckiego mieszczaństwa,
wpajając czytelnikom przekonanie o odpowiedzialności człowieka za stan swojego zdrowia i powiązaniu racjonalnego stylu życia z zapobieganiem chorobom. Por.: B. Płonka-Syroka, Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda w kontekście historyczno-porównawczym,
[w:] Medycyna w historii i kulturze, Warszawa 2016, s. 342-423. Najważniejsze polskie przekłady Hufelanda z lat 1800-1860 to: Ch.W. Hufeland, Sztuka przedłużania życia ludzkiego, przez
Krzysztofa Wilhelma Hufelanda w niemieckim języku napisana, a na polski przez Jana Baudouina przełożona nakładem tłumacza, Warszawa 1800-1801, t. 1-2; idem, Prawidła zdrowego i długiego życia, krótkie zebranie z większego tegoż tytułu dzieła niemieckiego Hufelanda. Przydane
są przednieysze paragrafy z doświadczonych sposobów zdrowego i długiego życia D. Kornana
i Benjamina Franklina, nieomylne sposoby bogacenia się czyli pierwey ubogi, a teraz dobrze się
mający Rychard, z angielskiego, Lwów 1800; idem, Makrobiotyka czyli sztuka przedłużania życia
ludzkiego, dzieło w dwóch częściach, tłumaczone z języka niemieckiego przez Tomasza Krauze,
Warszawa 1828; idem, 500 środków domowych czyli najtańszy lekarz – wraz z przepisem urządzenia apteczki domowej, Warszawa 1861 (wyd. 2 – Warszawa 1877); idem, Trzy główne środki
sztuki leczeni z pism C.W. Hufeland, przełożył Konrad Dobrski. Dodatek do czasopisma „Klinika”
1870, t. 5.
8
Por.: B. Płonka-Syroka, Ch. W. Hufeland, [w:] Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa
1999, s. 265-274.
9
Poglądy Hufelanda będę omawiała na podstawie reprintu Makrobiotyki, opublikowanego
w 1975 r., pod redakcją K. Rotschuha.
10
Por. L. Ćwierciakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warszawa 1860. Książka ta miała
wiele kolejnych wydań. W niniejszym opracowaniu będę korzystać z wydania z 1897 r. O autorce
por: I. Wodzińska, Lucyna Ćwierciakiewiczowa kobieta niekonwencjonalna, Warszawa 2014.
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Ćwierciakiewiczowej) była wielokrotnie wydawana w całości lub we fragmentach
w języku polskim. Możemy więc uznać, że pochodzące w przełomu XVIII i XIX w.
zalecenia profilaktyczne berlińskiego klinicysty były nadal w latach 60. XIX w.
aktualne. Ich genezy możemy poszukiwać w ideologii europejskiego oświecenia,
a kontekst ich popularyzacji wśród polskich czytelników przebiega przez trzy epoki
kulturowe: oświecenie, romantyzm i pozytywizm. Jego pedagogika zdrowotna była
bowiem na tyle uniwersalna, że dała się pogodzić ze zmianami w standardzie medycyny klinicznej zachodzącymi na przestrzeni sześciu dziesięcioleci. Mimo przemian
w standardzie medycyny akademickiej, która w latach 60. XIX w. wkraczała już powoli w fazę związaną z koncepcją bakteriologii, zalecenia profilaktyczne Ch.W. Hufelanda dawały się z nią pogodzić tak samo dobrze, jak z osiemnastowieczną doktryną
medycyny akademickiej – patologią humoralną, zgodnie z której zasadami berliński
klinicysta pisał w 1797 r. swoją książkę. Drugie ze źródeł wykorzystywanych w niniejszym artykule – książka kucharska Lucyny Ćwierciakiewiczowej – była adresowana do polskiego odbiorcy. Miała wśród polskich czytelników tak samo „długie życie”, jak popularny poradnik medyczny Hufelanda. Ukazywała się do końca
XIX w. w licznych wznowieniach, kształtując gusta kulinarne i zwyczaje żywieniowe
polskich zamożnych warstw miejskich. Pomimo tego, że nie da się bez przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań stwierdzić, jak wielu czytelników miały w Królestwie Polskim analizowane w tym artykule źródła11, wieloletnie utrzymywanie się
dzieł Hufelanda i Ćwierciakiewiczowej w polskim obiegu wydawniczym pozwala
na postawienie dobrze udokumentowanej hipotezy, że były to dzieła czytane przez
czytelników, do których były przez ich autorów adresowane – to jest względnie zamożnych mieszkańców miast. Publikowane w tych dziełach porady dostosowane
były bowiem do standardu kultury mieszczańskiej, wewnątrz którego tworzył się
i funkcjonował w praktyce charakterystyczny styl „mieszczańskiej kuchni”.
Charakteryzując pojęcie „kuchni mieszczańskiej”, którym będę posługiwała się
w niniejszym artykule, chciałabym wyróżnić jej następujące cechy: 1) Wszystkie
produkty wykorzystywane w rodzinach mieszczan do celów spożywczych nie pochodziły (jak na wsi) z własnej uprawy w gospodarstwie rolnym, ale musiały być
nabywane na wolnym rynku; 2) O wyborze produktów kupowanych w celach spożywczych decydował w pierwszym rzędzie stan zamożności rodziny, który określał
także ilość i jakość nabywanych towarów; 3) Kupowane surowce były przygotowywane do spożycia wyłącznie w domu, a wytwarzane z nich potrawy były zgodne
upodobaniami kulinarnymi pana i pani domu; 4) Czas spożywania głównego dania
11
Badania tego rodzaju są możliwe do przeprowadzenia w standardzie tzw. antropologii czytelnictwa. Opierają się na kwerendzie bardzo obszernego materiału źródłowego, obejmującego źródła
prywatne (pamiętniki, listy) i piśmiennictwo popularne i specjalistyczne, w tym prasę lekarską. Wymagają prowadzenia w długim okresie i uczestnictwa w nich wielu autorów. Wnioski z tego rodzaju
badań nie prowadzą jednakże do jednoznacznych konkluzji dotyczących realnego upowszechnienia
treści analizowanych publikacji w świadomości społecznej, a przede wszystkim ich internalizacji
przez czytelników.
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w dziennej diecie rodziny był skorelowany z czasem pracy zawodowej pana domu,
który większą część dnia spędzał poza miejscem zamieszkania; 5) Niepracująca
żona i dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) spożywali także w innym czasie
potrawy przeznaczone specjalnie dla nich, w porach nie związanych z pracą zawodową wykonywaną przez pana domu ani przez nich samych – pracy tego rodzaju
bowiem nie wykonywali; 6) Nabywane i przetwarzane w domu produkty spożywcze
były wykorzystywane do celów konsumpcyjnych przede wszystkim przez domowników, rzadziej przez zapraszanych gości. Na tego rodzaju okazje przygotowywano specjalne potrawy, nie występujące zwykle w codziennym jadłospisie rodziny;
7) Istniał wyraźny podział potraw na dania codzienne i „na niedzielę”, a także na
potrawy stosowne w okresach świątecznych i postnych; 8) Przygotowaniem potraw
pani domu nie zajmowała się zwykle sama, korzystając z pomocy mniej lub bardziej
rozbudowanej liczebnie domowej służby. Sprawowała jednak nadzór nad zakupami,
doborem potraw na domowy stół, przygotowywaniem zapasów na zimę, organizacją
przyjęć dla gości itp. W zamożniejszych mieszczańskich domach zatrudniano obok
kucharki lub kucharza także pomoce kuchenne, a także tzw. kredensowe zajmujące
się estetycznym nakrywaniem stołu. Sprzyjało to kształtowaniu się coraz bardziej
rozbudowanej kultury odżywiania, której praktyka nie była powierzona tylko jednej
osobie.
Tak wyróżniony obszar „kuchni mieszczańskiej” odróżnia się znacząco od codzienności dziewiętnastowiecznych polskich rodzin robotniczych i chłopskich, których styl życia był (w zdecydowanej większości) zdeterminowany przez strukturalny
niedostatek, a zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, w tym odżywiania,
odbywało się w ramach „gospodarki niedoborów”12. W rodzinach tych pracę zawodową wykonywał nie tylko pan domu, lecz często także jego żona i dzieci. Rodziny
te zamieszkiwały często w jednoizbowych chatach lub małych mieszkaniach na wynajem, w których brak było możliwości rozwijania bardziej rozbudowanych obyczajów kulinarnych, ze względu na wielogodzinną pracę większości domowników poza
domem, brak środków finansowych, brak sprzętów i miejsc przeznaczanych na cele
konsumpcji i rekreacji. Spożywano w tych rodzinach tanie, monotonne potrawy, nie
dbając ani o ich estetykę, ani właściwości smakowe. Domownicy spożywali je często
osobno, w różnych godzinach, nie tworząc tzw. „kultury wspólnego stołu”. Nawet
gdy pewną część czasu kobiety z warstwy pracującej spędzały w domu, nie mogły go
poświęcić wyłącznie na przygotowanie potraw, ponieważ musiały wykonywać wiele dodatkowych czynności związanych z rozkładem przypisanych im codziennych
12
Por. M. Winiarz, Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Królestwie Polskim
w latach 1864-1914 jako kontekst sytuacji sanitarnej i zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne w XVIII-XX wieku…, s. 145-180;
A. Malara, Warunki życia chłopów na ziemiach polskich w latach 1795-1918 i ocena ich wpływu
na możliwości dostępu do profesjonalnej opieki lekarskiej, ibidem, s. 31-71; S.M. Krakowski, Robotniczy stół, ibidem, s. 246-255; J. Sztetyłło (red.), Nędza i dostatek na ziemiach polskich od
średniowiecza po wiek XX, Warszawa 1992.
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obowiązków, takich jak opieka nad licznym potomstwem, szycie, sprzątanie itp.13
Kobiety z warstwy robotniczej i wiejskie wyrobniczki nie miały zwykle do wykonywania tych prac pomocy ze strony innych kobiet, nie stać ich było na wynajęcie płatnej służby, ich matki często już nie żyły lub wspólnie z nimi nie mieszkały,
starsze córki wcześnie opuszczały dom, podejmując pracę lub wychodząc za mąż.
W tej warstwie także częściej niż w innych występowały rodziny, których głową była
kobieta – z powodu śmierci męża, porzucenia przez niego rodziny lub ze względu na
samotne, często wielokrotne, macierzyństwo. Ze względu na bardzo niskie zarobki
kobiet (niższe od uzyskiwanych za tę samą pracę przez mężczyzn o 30-40%), a także
na wykonywanie przez nie tzw. zawodów kobiecych, w których praca wszystkich
zatrudnionych była bardzo nisko opłacana, w rodzinach tych utrzymywał się permanentny niedostatek, nie sprzyjający nie tylko kształtowaniu się rozbudowanych
obyczajów stołowych, lecz także odżywianiu zgodnemu z ustalonymi przez dziewiętnastowiecznych lekarzy normami. Skutkiem tego był wysoki poziom śmiertelności
dzieci, wymierających we wczesnym dzieciństwie z powodu chorób zakaźnych,
których nie były w stanie zwalczyć z powodu braku odporności, i których nie były
w stanie uniknąć z powodu życia w stałym niedożywieniu i w sposób niezgodny
z reżimem higienicznym. Wysoki był także poziom śmiertelności kobiet, związany
zarówno z powikłaniami ciąży, w trakcie której nie przerywały one ciężkiej i wyczerpującej fizycznie pracy, jak i trudnym przebiegiem porodu, w trakcie którego
nie miały możliwości uzyskania pomocy lekarskiej. Wygłodzone kobiety z ubogich
warstw miejskich szybko po porodzie wracały do pracy, i równie szybko traciły pokarm. Ich dzieci w związku z tym często umierały z powodu karmienia sztucznym
pokarmem, niedostosowanym do organizmu dziecka lub nie przygotowanym w sposób higieniczny. Przedstawiona tu sytuacja była w licznych artykułach opisywana
przez lekarzy, którzy w pełni zdawali sobie sprawę z występujących w ubogich warstwach miejskich i wiejskich zagrożeń14. Ich staraniem wydawane były popularne
czasopisma i poradniki adresowane do biednych czytelników miejskich i wiejskich15,
13
Bogatsze kobiety z warstwy mieszczańskiej nie wykonywały zwykle czynności domowych
i opiekuńczych osobiście, korzystając z pomocy mamek, nianiek, pokojowych, szwaczek i innych
kategorii służby. Była ona tak rozpowszechniona, że ok. 30% mieszkańców miast w ten sposób zdobywało środki utrzymania. Sprzyjało to przejmowaniu wzorców z bogatych mieszczańskich domów
do rodzin drobnomieszczaństwa, zakładanych przez byłych pracowników służebnych po odłożeniu
stosownego kapitału.
14
Por. np. M. Winiarz, Obraz sytuacji sanitarno-higienicznej na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1885-1914 na podstawie miesięcznika „Zdrowie”, Wrocław 2004. Kwestie te poruszały
także takie czasopisma, jak „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” i kilkadziesiąt
innych, wydawanych w Warszawie w 2 połowie XIX w.
15
Por. wybór prac magisterskich na ten temat powstałych w latach 2000-2006 w Instytucie
Historycznym Uniwersyteckiego pod moją opieką promotorską: A. Malara, Popularyzacja oświaty
zdrowotnej i problematyki higienicznej na podstawie czasopisma dla ludu „Zorza” z lat 1866-1905; A. Kuźmińska, „Kłosy. Czasopismo ilustrowane tygodniowe poświęcone literaturze, nauce
i sztuce” i jego rola w kształtowaniu świadomości społecznej; M. Naumiec, Publicystyka społeczna
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podejmujące m.in. kwestie dotyczące prawidłowego żywienia. Ze względu jednak
na powszechnie panujący w Królestwie Polskim analfabetyzm (sięgał on w końcu
XIX w. ok. 85% populacji) skuteczność tego rodzaju profilaktyki była znikoma. Nie
przyczyniła się ona w większym stopniu do popularyzacji zasad prawidłowego żywienia wśród ubogich warstw miejskich i wiejskich, ani do modyfikacji ich stylu
życia w kierunku bardziej racjonalnym ze względów zdrowotnych16.
Sytuacja ekonomiczna i styl życia charakterystyczne dla ubogich rodzin miejskich i wiejskich były dobrze rozpoznane przez drobnomieszczaństwo, które pozostawało z nimi w bliskim kontakcie przestrzennym, zamieszkując często w tych samych dzielnicach, a nawet domach17. Pragnąc odróżnić swój status od statusu rodzin
plebejskich, podejmowano próby naśladowania stylu życia wyższych warstw społecznych w dostępny sposób. Jeszcze bardziej różnicę swojego statusu społecznego
w stosunku do warstw plebejskich próbowali podkreślić członkowie zamożniejszej
na łamach „Gazety Wiejskiej dla Górnego Śląska” w latach 1849-1850; R. Bosiak, Tematyka społeczna w publikacjach „Gazety Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego z lat 1795-1837;
T. Mikołajczak, Rola „Dziennika Wileńskiego” z lat 1806-1830 w popularyzacji wiedzy sanitarno-higienicznej i zdobyczy nowoczesnej nauki w Wileńskim Okręgu Naukowym; R. Tomalski, Popularyzacja oświaty zdrowotnej w Galicji w świetle lwowskiego czasopisma „Dzwonek. Pismo dla
Ludu” (1851-1871); A. Zemska, Rola „Pamiętnika Lwowskiego” z lat 1816-1819 w popularyzacji
oświaty zdrowotnej i idei poprawy warunków życia społeczeństwa; P. Ziulczyk, Problematyka
przyrodniczo-medyczna na łamach „Pamiętnika Warszawskiego” z lat 1809-1829. Por. też wybór
prac magisterskich napisanych w latach 2007-2015 pod moją opieką promotorską na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: O. Hołdys, Propagowanie zasad higieny w XIX
wieku na podstawie czasopisma „Przyjaciel Zdrowia” z lat 1861-1963; K. Jeżewski, Diagnostyka i terapia wybranych jednostek chorobowych i dolegliwości w świetle artykułów zawartych
w „Dzienniku Zdrowia dla Wszystkich Stanów”; E. Dziedzic, Popularyzacja wiedzy medycznej
i higienicznej wśród ubogich warstw społecznych w Królestwie Polskim w XIX w. na podstawie
czasopisma „Kmiotek” 1842-1850; P. Frysztak, Obraz medycyny w polskim piśmiennictwie lekarskim i czasopismach popularnych w okresie kształtowania się standardu bakteriologii; W. Mika,
Standardy leczenia wybranych chorób i problemów zdrowotnych w świetle czasopism „Lekarz
dla Włościan” i „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów”.
16
Nawet gdyby związane z dietą profilaktyczne zalecenia lekarzy dotarły w jakiś sposób do
ubogich czytelników miejskich i wiejskich, i tak nie mogły znacząco zmienić ich sposobu życia i odżywiania. Był on bowiem zdeterminowany przez „gospodarkę niedoborów”, tj. niski poziom dochodów, z których większa część była przeznaczana na zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych,
w tym odżywiania przy użyciu łatwo dostępnych i najtańszych produktów. Jednocześnie relatywnie
wysoki odsetek dochodów był w rodzinach warstw plebejskich, w tym szczególnie wiejskich, przeznaczany na alkohol. Traktowano go jako panaceum na wszystkie choroby, jak również jako ceniony
środek spożywczy, o wysokich odżywczych właściwościach. Był to produkt powszechnie nabywany
przez członków warstw plebejskich, ze względu na jego relatywnie niską cenę, nie stanowiącą bariery do jego zakupu. Napoje alkoholowe produkowano także powszechnie w domu.
17
Zamożniejsi ich mieszkańcy zajmowali większe mieszkania położone na pierwszym i drugim
piętrze, a ubodzy jednopokojowe, zlokalizowane na wyższych piętrach, w piwnicach lub w oficynach. Obie grupy nie utrzymywały wprawdzie ze sobą kontaktów towarzyskich, jednakże ze względu
na mieszkanie w pobliżu możliwa była dobra orientacja obu grup dotyczących różnic dochodów,
stylu życia, statusu społecznego, perspektyw życiowych itp.
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warstwy mieszczaństwa. Ze względu na wykonywaną pracę zawodową pana domu
oraz poziom zasobów materialnych nie mogli sobie jednak pozwolić na recepcję
stylu życia właściwego w Polsce dla rodzin szlacheckich i arystokratycznych18. Stąd
pewna ostentacja w okazywaniu znamion bogactwa (charakteryzująca szczególnie
osoby świeżo awansujące w hierarchii społecznej) właściwa dla mieszczaństwa na
ziemiach polskich była moderowana przez brak możliwości zrównania swojego
statusu i stylu życia z charakterystycznymi dla zamożnych przedstawicieli warstwy
szlacheckiej. Ostentacja w naśladowaniu w mieszczańskich domach widocznych
przejawów wysokiego statusu społecznego i materialnego charakterystycznego
w Królestwie Polskim dla szlachty nadawała tym zachowaniom pewną „sztywność”.
Przejmowane wzorce związane ze stylem życia powinny być wyraźnie rozpoznawalne jako elitarne zarówno przez osoby o tym samym materialnym statusie, jak
i przez osoby o mniejszych zasobach. Wizualne potwierdzenie wysokiego statusu
i jego atrybutów było więc w mieszczańskich rodzinach przedmiotem intensywnych
zabiegów oraz źródłem poważnych wydatków19.
Mieszczańskie zwyczaje stołowe różniły się jednak od szlacheckich. Odróżniało
je między innymi to, że bardzo niewiele z charakterystycznych dla tej warstwy praktyk kulturowych odbywało się w plenerze. Brak było w mieszczańskich sferach charakterystycznej dla szlachty atencji dla polowań, czy przyjęć w ogrodzie, ponieważ
Elementami tego stylu życia było nie wykonywanie płatnej/najemnej pracy zawodowej,
możliwość dowolnego gospodarowania swoim czasem, możliwość uczestniczenia w wielotygodniowych wyjazdach wakacyjnych lub długich pobytów leczniczo-rekreacyjnych w uzdrowiskach, udział
w polowaniach, prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego itp. Zabezpieczony przez posiadany
majątek ziemski lub lokaty bankowe status materialny nie wymagał także podejmowania nauki
w tzw. „zawodach praktycznych”, które wiązałyby się z systematycznym kształceniem w danym
kierunku, a następnie wieloletnim wykonywaniem pracy, nastawionej na osiągnięcie korzyści majątkowych. Edukacja młodzieży męskiej z warstw szlacheckich miała więc charakter erudycyjny (językowy i ogólny), a młodzież żeńska była kształcona w systemie domowym i na pensjach. Do końca
XIX w. kobiety nie miały w Królestwie Polskim prawa do wyższego wykształcenia, a te z nich, które
zamierzały je uzyskać zmuszone były wyjeżdżać za granicę. Było ich jednak niewiele w stosunku
do ogólnej liczebności omawianej warstwy. Styl życia zamożnych członków warstwy szlacheckiej
kształtował się w związku z tym w standardzie kultury czasu wolnego, nie poddanej zbyt wielu ograniczeniom i nastawionej na realizację wielu różnorodnych możliwości jego wypełniania. Bardzo
ważną rolę odgrywało w niej kultywowanie rozbudowanych praktyk kulinarnych i spędzania dużej
ilości czasu na czynnościach związanych z biesiadowaniem. Tego rodzaju styl życia był dla pracujących mieszczan niedostępny.
19
Elementami tych obyczajów, podkreślającymi status społeczny i ekonomiczny mieszczańskiej rodziny, były np. posiadanie w mieszkaniu specjalnego pokoju stołowego, wyposażonego
w meble umożliwiające wyeksponowanie kolekcji porcelany, spożywanie potraw na specjalnie przeznaczonych dla ich danego typu talerzach, używanie srebrnej lub posrebrzanej zastawy stołowej,
zawierającej m.in. specjalne widelce do serów albo do ryb, korzystanie z salaterek, miseczek do
lodów lub legumin, a także spożywanie różnych rodzajów alkoholi w specjalnie przeznaczonych
do tego kieliszkach. Korzystanie z tego rodzaju elementów miało duże znaczenie dla postrzegania
przez rodzinę własnego społecznego statusu. Przykładano więc bardzo dużą uwagę do ich nabywania i eksponowania.
18
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członkowie mieszczańskiej warstwy społecznej rzadko polowali, nie posiadali też
zwykle ogrodów ani ulokowanych w nich rezydencji. Obyczaje kulinarne mieszczańskich rodzin manifestowały się więc przeważnie pod dachem, zarówno we własnym
gronie, jak i w gronie zaproszonych gości. Tak charakterystyczne dla anglosaskiego
kręgu kulturowego, przeznaczone dla tylko dla mężczyzn z zamożnych warstw społecznych kluby, nie zdołały się w polskiej kulturze mieszczańskiej szerzej rozwinąć.
Polska mieszczańska kultura odżywiania była w związku z tym kultywowana przede
wszystkim w domu, skupiała się wokół rodziny i cechowała ją względnie wysoka
pozycja kobiet. Pomimo tego, że nie pracowały one zawodowo, odgrywały istotną
rolę kształtującą pozycję społeczną rodziny. Wnosiły do niej nie tylko posag, dysponowały też własnym majątkiem, który zapewniał im pewną samodzielność20, ich
rodzinne koneksje ułatwiały mężowi kontakty towarzyskie i biznesowe itp. Sprzyjało to ukształtowaniu się charakterystycznego dla polskiej mieszczańskiej „kultury stołowej” stylu, w którym najważniejszym posiłkiem był spożywany późnym
popołudniem lub wieczorem złożony z wielu potraw obiad, w którym uczestniczyli
wszyscy członkowie rodziny, a tylko czasem (np. w wyznaczonym dniu tygodnia)
zaproszeni goście. Tego rodzaju styl funkcjonowania rodzin powodował, że dziewiętnastowieczni popularyzatorzy racjonalnego odżywiania uznawali swoje porady
za możliwe do zrealizowania, miały one bowiem konkretnego adresata: panią domu
z mieszczańskiej rodziny, której pozycja społeczna wobec męża i dzieci była na tyle
silna, że mogła skutecznie wdrożyć je w domowej praktyce żywieniowej.
Porady zdrowotno-higieniczne adresowane w Królestwie Polskim do czytającej
publiczności miejskiej miały znacznie większe możliwości kształtowania świadomości czytelników, niż wspomniane wyżej pisma adresowane do warstw plebejskich.
Dostęp do nich nie był bowiem ograniczony przez ani przez barierę analfabetyzmu (w zamożniejszych warstwach miejskich problem ten nie istniał już ani wśród
mężczyzn, ani kobiet), ani przez barierę cenową (popularyzujące wiedzę medyczno-higieniczną poradniki nie były drogie, często dołączano je także jako nadbitki
do czasopism lekarskich lub drukowano w odcinkach w czasopismach o profilu
społeczno-kulturalnym, które mieszczaństwo dość często już w 2 połowie XIX w.
nabywało). Istotne było także to, że popularyzowany w nich standard odnosił się
do wzorców, które polskie mieszczaństwo postrzegało jako „swoje” – tj. do życia
opartego na własnej pracy, jej starannym i pilnym wykonywaniu, możliwości zwiększania dochodów dzięki sukcesom w pracy, a w rezultacie zwiększenia możliwości
życiowych rodziny, zarówno w sferze produkcji, jak i konsumpcji. Adresowane do
tego rodzaju publiczności poradniki kładące podstawowy nacisk na pracę i możliwe
Majątek ten pochodził np. ze spadków po rodzicach, kobiety dziedziczyły także po mężach,
stając się właścicielkami aptek, drobnych przedsiębiorstw, a nawet fabryk. Dysponowały także własnymi kosztownościami, często o bardzo znacznej wartości. W przypadku nieporozumień małżeńskich mogły pozwolić sobie na separację, albo na faktyczne rozdzielenie z mężem, wyjeżdżając na
wiele tygodni, miesięcy a nawet lat do uzdrowiska „w celu poratowania zdrowia”.
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do uzyskania dzięki jej wykonywaniu różne rodzaje satysfakcji opierały się na akceptowanej przez europejskie mieszczaństwo zasadzie: dobre efekty przyniesie wyłącznie praca dobrze zaplanowana, rzetelnie wykonywana i ogólnie w swoim kierunku racjonalna. Ten sam schemat, zastosowany w publikacjach popularyzujących
wzorce zdrowego życia, wydawał się mieszczańskim czytelnikom zarówno naturalny, jak i zrozumiały. Tworzyło to potencjalne przesłanki ich popularności.

II. Zalecenia żywieniowe Christopha Wilhelma Hufelanda
w kontekście systemu racjonalnej profilaktyki
Berliński klinicysta tworząc w 1797 r. swoją koncepcję racjonalnej profilaktyki oparł
ją na podstawowych cnotach i wartościach mieszczańskich, obecnych w świadomości europejskiej od kilku wieków. Należało do nich przede wszystkim nastawienie
na skuteczność podejmowanych przez człowieka działań, która może być osiągnięta jedynie wtedy, gdy zostaną one prawidłowo zaplanowane. Hufeland uważał, że
realizacja ludzkich celów życiowych, zarówno prywatnych, jak i publicznych, jest
możliwa wyłącznie przy zachowaniu przez człowieka dobrego stanu zdrowia. Za
jego zachowanie czynił tegoż człowieka odpowiedzialnym, głosząc, że większość
chorób i różnych zaburzeń zdrowia powstaje w wyniku błędnych zachowań człowieka, wynikających z niewiedzy, albo z lekceważenia wagi wiadomości, które człowiek
uzyskał, ale z różnych powodów nie chciał ich wprowadzić w życie. Zdaniem Hufelanda, który wpisywał się tutaj w główny nurt pedagogiki oświecenia, podstawą
prozdrowotnego stylu życia jest samokontrola, za pomocą której człowiek będzie
w stanie efektywnie panować nad swoją biografią. Człowiek nie powinien podporządkowywać się swojej fizyczności, ale powinien starać się ją opanować, kształtując
właściwy stosunek do swoich potrzeb cielesnych i namiętności21. W trakcie edukacji
szkolnej, a także w dorosłym życiu, człowiek powinien nabyć i stale uzupełniać racjonalną wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania swojego ciała, a także przyczyn
chorób i sposobu ich unikania. Nabycie tego rodzaju wiedzy Hufeland uważał za
obowiązek moralny każdego dorosłego człowieka, tylko wtedy bowiem będzie on
zdolny do aktywnego kształtowania swego życia i realizacji swoich planów. Każdy
człowiek stanie się kiedyś jednak pacjentem, ponieważ pomimo własnych starań
w celu zachowania zdrowia nie uda mu się uniknąć chorób związanych z wiekiem.
Pojawią się one nieuchronnie, prowadząc ostatecznie do śmierci. Aby nie nastąpiła
ona jednak za wcześnie, powinien kształtować swoje życie zgodnie z racjonalnym
planem, uwzględniającym zarówno swoje potrzeby, jak i czynniki określające kontekst ich realizacji. Berliński klinicysta zaliczał do tego kontekstu zarówno elementy
związane z ludzką cielesnością (takie jak wiek i płeć, i związane z nią zróżnicowanie
Por. B. Płonka-Syroka, Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda…, s. 400-401.
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w sposobie przekazywania życia następnym pokoleniom)22, jak i wpisane w obszar
ludzkiej kultury, takie jak styl życia. Te ostatnie uznał za główne czynniki mogące
potencjalnie prowadzić do pojawiania się chorób, których człowiek może skutecznie
uniknąć, o ile będzie zachowywał się racjonalnie.
Makrobiotyka Hufelanda, w której przedstawił swoje zalecenia profilaktyczne,
to dzieło złożone z dwóch części, teoretycznej23 i praktycznej24. W pierwszej z nich
berliński klinicysta podawał liczne przykłady z życia roślin oraz zwierząt, których
racjonalna uprawa i hodowla przez człowieka doprowadziły do oczekiwanych przez
niego rezultatów25. W ten sposób człowiek opanował i dostosował do swoich potrzeb
życiowych środowisko, w którym żyje i z którego czerpie surowce potrzebne mu do
przetrwania. W tym kontekście, poznając swoje ciało i zachowując o nie należytą
dbałość, a także unikając czynników, które lekarze uznają za szkodliwe, człowiek
może opanować także swoją cielesność. Racjonalna dbałość o ciało powinna być
przez ludzi traktowana w sposób tak samo naturalny, jak dbałość o otoczenie przyrodnicze, w którym żyją. Ludzkie ciało należy bowiem w biologicznym sensie do natury, podlega tym samym co ona zależnościom i daje się kontrolować w dostępnym
człowiekowi zakresie, należy więc z tego skorzystać. Człowiek podporządkowujący
otoczenie przyrodnicze swoim potrzebom i celom w XVIII stuleciu był już uważany za oczywistość. Tę samą zasadę Hufeland sugerował zastosować względem własnego ciała, które człowiek powinien poznać i w sposób umiejętny kształtować, co
umożliwi mu zrealizowanie jego życiowych celów.
Podstawą racjonalnego stosunku do własnej cielesności powinno być samoopanowanie. Człowiek powinien podejmować dla realizacji tego zamierzenia pewien
wysiłek. Powinien traktować to jako obowiązek. Zdrowie człowieka, podobnie jak
jego życie, nie należy bowiem tylko do niego samego, nie jest tylko jego problemem, lecz staje się problemem społecznym kiedy się pogarsza26. Autor podaje liczne
przykłady tego, kiedy wywołujemy choroby „na własne życzenie”, ulegając namiętnościom, różnego rodzaju skrajnym emocjom, wykazując nadmierną aktywność
lub poddając się rezygnacji i izolując się od świata. Przyczyną licznych chorób są
także pijaństwo i nadmierne objadanie, niezachowywanie zalecanej przez lekarzy
racjonalnej diety i folgowanie swoim upodobaniom dietetycznym bez uwzględniania ich potencjalnych skutków. Człowiek, który sam „wpędza się w chorobę” wiodąc życie nieumiarkowane i hulaszcze, nie poddane racjonalnej samokontroli, nie
tylko unieszczęśliwia sam siebie i nie jest zdolny osiągnąć celów, które przed sobą
22
Por. Ch.W. Hufeland, Zasady moralnego i fizycznego wychowywania młodzieży płci żeńskiej, przez Krzysztofa Wilhelma Hufelanda napisane, z niemieckiego na język polski przełożone.
Dzieło przez Kommisję rządową wyznań religijnych i oświecenia publicznego za użyteczne uznano, Warszawa 1824.
23
Ch.W. Hufeland, Makrobiotyka…, s. 25-224.
24
Ibidem, s. 225-482.
25
Ibidem, s. 25-98.
26
Ibidem, s. 99-224.
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postawił. Nie jest też w stanie wywiązać się z obowiązków, wynikających z życia
w społeczeństwie, takich jak założenie rodziny i troska o jej dobro, pomyślność oraz
trwałość. Zdaniem Hufelanda, człowiek powinien dbać o swoje zdrowie, aby zapewnić dobre warunki życia dzieciom i godną starość rodzicom, a także by skutecznie
prowadzić swoje interesy. Człowiek wiodący życie bezmyślne i hulaszcze na pewno
nie osiągnie swoich celów, zawiedzie także uzasadnione oczekiwania swoich bliskich
i stanie się obciążeniem nie tylko dla rodziny, lecz także dla państwa.
Omówione tu w skrócie antropologiczne podstawy profilaktycznej koncepcji Hufelanda wpisują się w protestancką etykę pracy. Człowiek jest w niej postrzegany
jako podmiot potencjalnie zobowiązany do efektywnej działalności, do korzystania
z życiowych szans, które się przed nim otwierają, do poszukiwania dróg do osiągnięcia planowanych celów i kształtowania tych celów w sposób dostosowany do swoich
realnych możliwości i zdolności, co chroni go przed zniechęceniem i zazdrością, gdy
widzi lepsze rezultaty osiągane przez innych. Jest to logika aktywności i samorealizacji osiąganej przez pracę, w której człowiek odnajduje sens życia, cieszy się z jej
wykonywania, ponieważ daje mu to satysfakcję wynikającą z możliwości okazania
swoich kompetencji. Nie jest to praca oparta jedynie na „logice obowiązku”, podejmowanego dlatego, że „tak trzeba”, ani logice wyczerpującego siły trudu, podejmowanego w warunkach przymusu albo dla zaspokojenia elementarnych potrzeb
życiowych. Praca i jej efekty mają doprowadzić do oczekiwanych przez człowieka
skutków, co wymaga jego pilności i aktywności, a także zachowania sprawności
umożliwiającej sprostanie przyjmowanym przez siebie zadaniom. Skoncentrowane
na pracy życie powinno doprowadzić człowieka do szczęścia, do odczuwania słusznej
dumy z prawidłowo zrealizowanych obowiązków i ze sprostania wyzwaniom. Tego
rodzaju ujęcie tworzy podstawy profilaktyki, umożliwiając człowiekowi – dzięki zachowaniu kontroli nad ciałem – realizację celów o charakterze nie tylko cielesnym.
Prawidłowo prowadzone życie powinno być szczęściodajne – zdrowe, owocne i na
tyle długie, aby człowiek był w stanie w starszym wieku skonsumować jego owoce.
W części praktycznej Makrobiotyki Hufeland rozważa dwa dość szerokie obszary tematyczne. W rozdziale pierwszym wymienia i analizuje realnie występujące we współczesnym mu społeczeństwie z końca XVIII w. czynniki prowadzące do
potencjalnego skrócenia ludzkiego życia27, natomiast w drugim rozważa możliwości uniknięcia związanych z nimi zagrożeń28. Czynniki wiodące do skrócenia życia
Hufeland dzieli na te związane ze stylem życia29 oraz z elementami o charakterze
biologicznym (takimi jak wiek i schorzenia charakterystyczne dla kolejnych okresów
ludzkiego życia)30. Te pierwsze uznaje za szczególnie poddające się modyfikacji31.
Ibidem, s. 225-298.
Ibidem, s. 299-484.
29
Ibidem, s. 225-227.
30
Ibidem, s. 228-333.
31
Zalicza do nich skutki nieprawidłowego wychowania i nieukształtowania w młodości postawy samokontroli (Ibidem, s. 234-239), skutki nadmiernej eksploatacji sił życiowych (Ibidem,
27
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Szczególne miejsce wśród zaleceń profilaktycznych berlińskiego klinicysty zajmują te związane z dietą i kulturą odżywiania32. Hufeland wyraźnie stwierdza, że
spożywanie nieodpowiednich pokarmów i płynów, sporządzonych z nieodpowiednich surowców, pokarmów źle przechowywanych i nieprawidłowo przygotowanych,
z użyciem nie zachowujących odpowiedniego poziomu higieny naczyń i zastawy stołowej, jest najczęstszą przyczyną powstawania chorób, w tym tych prowadzących do
szybkiej śmierci, zarówno jednostek, jak i większych grup społecznych (epidemii).
Jest to w 1797 r. już wiedza dobrze udokumentowana. Pomimo tego, że autor nie
zna jeszcze pojęcia bakterii. Wie jednak dobrze z obserwacji i statystyk lekarskich,
że biegunki stanowią najczęstszą przyczynę śmiertelności dzieci, a ich występowanie gwałtowanie zwiększa się po odstawieniu dziecka od piersi i po zastosowaniu
w jego żywieniu innych rodzajów pokarmu33. Zdaje też sobie sprawę, że choroby
przebiegające z biegunką są także jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelności dorosłych przed osiągnięciem wieku starczego. Jako remedium na to zagrożenie Hufeland zaleca racjonalizację diety i jej dostosowanie do potrzeb członków rodziny
w różnym wieku.
W żywieniu noworodków berliński klinicysta zalecał (tak długo, jak to jest możliwe) korzystanie z naturalnego pokarmu, z uwzględnieniem z mamek, co należało wówczas do normy w mieszczańskiej obyczajowości. Należało jednak starannie
dobierać mamki, dbając o to, aby były zdrowe i czyste. W żywieniu dzieci i nastolatków zalecał zapewnienie różnorodności dostarczanego im pokarmu. Nie należy ich jednak przekarmiać i zbyt wcześnie podawać im napojów alkoholowych,
ani okazjonalnie, ani stale, pod żadną postacią34. Nie przekarmianie i unikanie
zbyt obfitego spożywania napojów alkoholowych jest zaleceniem Hufelanda także
dla osób dorosłych. Szczególne zagrożenie związane z nadmiernym odżywianiem
i częstym spożywaniem dużych ilości napojów alkoholowych lekarz ten dostrzegał
u osób w starszym wieku, które już zakończyły pracę zawodową, przekazały swoje
interesy dzieciom, czasem owdowiały, a zwykle cierpią na wiele różnych schorzeń.
s. 255-264), skutki zamieszkiwania w miastach w złych warunkach, w dużym zagęszczeniu, wykonywania zbyt ciężkiej pracy i nadmiernego korzystania z miejskich rozrywek (Ibidem, s. 240-255).
Analizuje także skutki ulegania zbyt gwałtownym emocjom i namiętnościom, skutki nadmiernego
lęku o swoje zdrowie, skutki hipochondrii itp. (Ibidem, s. 265-293).
32
Ibidem, s. 247-254.
33
Por. Ch.W. Hufeland, Dobra rada dla matek względem fizycznego wychowania dzieci w pierwszych 7 latach. Na polski język przełożona przez Tomasza Szumskiego, Łowicz 1811.
Głównie z powodu biegunek bakteryjnych wiek 7 lat życia osiągało w XIX w. mniej niż 50% żywo
urodzonych dzieci.
34
Zalecenie to, dziś brzmiące nieco dziwnie, nawiązuje do częstej praktyki podawania małym
dzieciom smoczków lub gałganków nasączonych wódką. Dzieci w ten sposób uspokajano i usypiano, uznając to za zachowanie prozdrowotne. W XIX w. praktyka ta występowała jeszcze w polskiej
społeczności wiejskiej. Piszący w początkach tego stulecia Hufeland musiał ją stwierdzać nie tylko
na wsi, skoro uznał za celowe poddanie jej krytycznej ocenie, ze wskazaniem szkodliwych skutków
dla zdrowia dzieci.
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Nie mając w tym okresie życia zbyt wielu źródeł życiowej satysfakcji osoby starsze często zbyt dużo jedzą i spożywają zbyt dużo alkoholu, traktując to jako jedyne
dostępne im źródło rozrywki. Hufeland namawia swoich starszych czytelników nie
tylko do zmiany tego rodzaju wzorca konsumpcji, lecz także do zmiany ogólnego
nastawienia wobec starości. Uważa, że także w tym ostatnim okresie życia człowiek
nadal powinien oddawać się różnym rodzajom sprawiającej mu satysfakcję aktywności, nie koncentrując się wyłącznie na dogadzaniu ciału, ponieważ nieuchronnie
doprowadzi to do choroby. Pogodne i satysfakcjonujące przeżywanie starości jest
możliwe wtedy, gdy człowiek pracuje na to całe życie, założył w młodości rodzinę,
dobrze wychował dzieci, zgromadził odpowiedni majątek. Łatwiej jest mu wówczas
w starszym wieku zachować interesujące kontakty społeczne, nie koncentrować się
tylko na swoich chorobach, nie izolować się od otoczenia i nie zamykać w domu.
Człowiek starszy, po zakończeniu zawodowej aktywności, ma zdaniem berlińskiego
klinicysty prawo do korzystania z owoców swojej pracy. Nie powinien jednak w tym
czasie przejmować wzorców typowych dla utracjuszy35, ale nadal zachować nad sobą
racjonalną kontrolę.
Jako najlepszy i dostępny osobom starszym rodzaj aktywności Hufeland zaleca przebywanie w plenerze36, oraz poszukiwanie tam kontaktu z innymi ludźmi,
aby uniknąć izolacji i melancholii. Na łonie natury dojrzali i starsi pacjenci powinni wykonywać umiarkowane ćwiczenia fizyczne, do których zaliczył spacery, pracę w ogrodzie i podróże w celu zapoznania się z atrakcjami okolicy. Za szczególnie
prozdrowotne uznawał podróże na wieś i do kurortów, a dla tych, dla których jest to
dostępne, także do odległych krajów. Poznawanie otoczenia w podróżach wzbogaca
bowiem psychikę człowieka, osłabia jego poczucie osamotnienia i izolacji, utrzymuje naturalne zainteresowanie światem, ciekawość i zdolność do cieszenia się życiem37. W ostatnim okresie życia, zarówno w domu, jak i w podróży, człowiek powinien odżywiać się smacznie, ale nie nadmiernie, a przede wszystkim czysto, dbając
o higienę surowców i sporządzonych z nich potraw.

35
To jest nie ulegać nałogom, nie nadużywać alkoholu ani się nie objadać, nie tracić majątku
w grach hazardowych, ani folgować namiętnościom.
36
Ibidem, s. 357-383.
37
Zalecenia Hufelanda dla czytelników, którzy zakończyli już pracę zawodową wpisują się
w styl życia zamożnej szlachty i magnaterii, której członkowie w młodym wieku odbywali tzw.
Grand Tour. Dla mieszczan pracujących zawodowo odbycie takiej podróży było możliwe dopiero po
przekazaniu swoich interesów dzieciom. Podobnie jak młodzi synowie arystokracji i szlachty, mogli
wówczas poświęcić się poznawaniu świata i jego atrakcji, a nie typowo hedonistycznej aktywności
skupionej na prostych przyjemnościach cielesnych, w tym jedzeniu i piciu. Dla podróżników z zamożnych warstw społecznych przygotowywano i publikowano specjalne poradniki, umożliwiające
im zachowanie zdrowia. Por.: E. Kulak, Troska o zdrowie w podróży na przełomie XVIII i XIX
wieku – na podstawie „Guide des voyageurs en Europe” H.A.O. Reicharda, [w:] B. Płonka-Syroka,
A. Syroka (red.), Życie codzienne w XVIII-XX wieku…, s. 446-456. Wśród tych zaleceń poczesne
miejsce zajmowały instrukcje dotyczące bezpiecznego odżywiania się poza domem.
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Czytelnikom w każdym wieku Hufeland zalecał zakładanie tzw. książeczek stołowych (medizinisches Tischbuch), w których powinni w sposób systematyczny zapisywać ilość i rodzaj spożywanych pokarmów38. Systematyczne prowadzenie tych
książeczek miało umożliwić adresatom profilaktycznych zaleceń berlińskiego klinicysty przede wszystkim racjonalizację ich codziennej diety. Spisując spożywane
potrawy mogli bowiem kontrolować ich rodzaj i ilość, dostosowując je do wskazań
lekarzy, aby potrawy były jak najbardziej różnorodne i dostosowane do wieku, płci,
wykonywanej pracy, stanu zdrowia itp. Zamożni adresaci tych zaleceń żywieniowych nie powinni mieć problemów z ich stosowaniem w praktyce, nie występuje
tu bowiem bariera finansowa utrudniająca lub uniemożliwiająca racjonalizację zakupów produktów żywieniowych. Powinny być one kupowane w budzących zaufanie miejscach (sklepach, na targach itp.), zachowujących reżim higieniczny, a same
powinny być zawsze świeże. Już po zakupieniu tych produktów powinny być one
w domu prawidłowo przechowywane i konserwowane, co pozwoli uniknąć chorób
związanych z błędami w tym zakresie. Aby ukształtować w mieszczańskim domu
prawidłowe nawyki żywieniowe, oferowane domownikom potrawy powinny być
przede wszystkim smaczne. Hufeland zalecał, aby spożywać je w małych porcjach,
kilka razy dziennie, zachowując kilkugodzinne odstępy między posiłkami. Był to
postulat mający odróżnić mieszczańskie zwyczaje żywieniowe od „kultury stołu”
właściwej dla XVIII-wiecznej szlachty, w której odżywianiu występowały wielogodzinne biesiady, złożone z wielu potraw. Prowadziło to w rezultacie do nadwagi,
a następnie do otyłości i związanych z nimi chorób39. Hufeland zalecał spożywanie
pokarmów urozmaiconych, a nie codziennie tych samych, a w trakcie jednego posiłku złożonych z różnych składników.
Spisywanie spożywanych potraw w książeczkach stołowych miało umożliwić czytelnikom sprawowanie codziennej kontroli nad tym, co jedzą i w jakiej ilości. Mogło także pomóc opiekującemu się daną rodziną lekarzowi w postawieniu diagnozy
i określeniu kierunku terapii każdego z domowników. W przypadku wystąpienia
nagłych objawów chorobowych lekarz będzie mógł je powiązać z konkretnymi błędami diety, natomiast w przypadku objawów o charakterze trwałym, wskazujących
na istnienie choroby przewlekłej, będzie mógł zalecić pacjentowi zmianę diety. Po
wystąpieniu wiązanej z dietą choroby przewlekłej u jednego lub kilku domowników, lekarz będzie mógł bowiem zalecić zmianę sposobu odżywiania całej rodziny,
gdy jej ogólny styl odżywiania uzna za nieprawidłowy. W przypadku chorób związanych z błędami dietetycznymi Hufeland uważał za niezbędne szybkie zwrócenie się
do lekarza. Mimo tego, że w tym okresie nie znano jeszcze pojęcia bakterii, dobrze
Ibidem, s. 384-412. Dla dzieci książeczki te powinny zakładać i prowadzić matki.
Za najczęściej występującą w kontekście systematycznego przejadania się lekarze wymieniali
podagrę. Nadwaga powodowała też liczne dolegliwości związane z uszkodzeniami kręgosłupa i stawów, ograniczała zdolność poruszania się, co prowadziło do dalszego jej powiększania, a dalej m.in.
do apopleksji.
38
39
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rozpoznawano już zatrucia o etiologii pokarmowej, podejrzewano też, że w pożywieniu mogą znajdować się tzw. jady, to jest czynniki nie znajdujące się zwykle w danym rodzaju pokarmu, które jednak nagle w nim wystąpiły, np. w związku z jego
zepsuciem albo skażeniem miazmatami chorobotwórczymi40. Ponieważ objawy rozwijały się często szybko, a choroby przybierały postać gwałtowną, berliński klinicysta zalecał niezwłoczne wezwanie lekarza i okazanie mu książeczki stołowej danego
domownika, a przypadku większej liczby chorych książeczek całej rodziny. Lekarz
będzie mógł wówczas ustalić, czy choroba jest np. skutkiem omyłkowego spożycia
trujących grzybów, czy też mięsa, mleka lub owoców skażonych przez miazmaty
lub jady.
Swój system profilaktyki medycznej Christoph Wilhelm Hufeland określa mianem kultury duchowej i fizycznej41. Pojęcie to nawiązuje do szerokiego rozumienia
słowa kultura, odnoszonego nie tylko do twórczości artystycznej albo architektury, lecz także do bardziej praktycznych obszarów ludzkiej działalności (np. kultura
agrarna). Wg tego autora spójne traktowanie elementów duchowych i somatycznych i poddanie ich przez człowieka kontroli (samokontroli) czyni jego działania
potencjalnie skutecznymi. Umożliwi to realizację ludzkich celów i zapewni poczucie
szczęścia i spełnienia. Indywidualizm profilaktyki Hufelanda polega w tym ujęciu
na tym, że nie powinna być ona standardowa, ponieważ tych samych zaleceń prozdrowotnych nie można adresować do wszystkich czytelników, w różnym wieku,
różnej płci, wykonujących różną pracę itp. Ludzie różnią się także pod względem
cech budowy fizycznej i temperamentu, które warunkują ich naturalną aktywność.
Zalecenia profilaktyczne powinny być w związku z tym opracowywane indywidualnie dla każdego pacjenta i mieć charakter zindywidualizowanych programów,
w których treści bardzo istotną rolę będą odgrywać wskazania dotyczące racjonalnej
diety. Winna być ona smaczna, pożywna i przyjemna, stanowiącą jedną z atrakcji
codziennego ludzkiego życia, ale nie jego główny cel, zgodnie ze starożytną maksymą „Jemy, aby żyć, a nie żyjemy, aby jeść”.

Miazmatyczna teoria choroby zakładała, że niezwykle drobne zarodniki chorób znajdują się
zawieszone w powietrzu i wraz z wiatrem rozpowszechniają się w okolicy, osadzając się na wszystkich materialnych obiektach, z którymi się kontaktują (na domach, sprzętach, odzieży, pożywieniu, wodzie ). Uzasadniała tę teorię obserwacja, że ludzie chorują częściej w pobliżu wód stojących,
różnego rodzaju zanieczyszczonych rozlewisk, śmietnisk czy rynsztoków, z których wydzielał się
cuchnący fetor. Lekarze zalecali w związku z tym nie spożywanie wody z zanieczyszczonych źródeł
(studni, stawów, rzek). Za zdrową uznawali wyłącznie wodę pozbawioną smaku i zapachu, niezabarwioną i przejrzystą. Za zdatną do spożycia uważano deszczówkę zbieraną do specjalnych cystern,
wodę z dodatkiem wina, a także podgrzaną i następnie ostudzoną. Za zdrowe pokarmy uznawali te
przygotowane z produktów świeżych, których zapach nie wskazuje na ich skażenie (gnicie, fermentację itp.).
41
Ibidem, s. 468-482.
40

Kuchnia mieszczańska na ziemiach polskich w XIX w.

103

III. Zalecenia dietetyczne Lucyny Ćwierciakiewiczowej
Porady dietetyczne zawarte na kartach książki kucharskiej Lucyny Ćwierciakiewiczowej możemy uznać z jednej strony za osadzone w preferowanej w XVIII w.
przez polską szlachtę tradycji kulinarnej42, natomiast z drugiej za charakterystyczne dla obejmującego wszystkie warstwy społeczne na ziemiach polskich w XIX w.
nowego „stylu kulinarnego”43. Jego cechą było wcześniej upodobanie głównie do
potraw tłustych, ostrych w smaku (tj. z dodatkiem wielu przypraw), często kwaśnych lub słonych. Warstwy zamożne jadały w XVIII w. dużo i często, preferując
wielogodzinne biesiady złożone z wielu dań. Konwencja ta utrzymała się również
w pierwszej połowie XIX w., a liczba potraw i ich ilość zależały głównie od stanu
domowej kasy. Bogato zastawiony i urozmaicony stół był bowiem realną oznaką
wysokiego społecznego statusu, podobnie jak liczba zasiadających przy nim osób,
wśród których nie znajdowali się tylko członkowie rodziny, lecz także wielu rezydentów i gości. Powyższy sposób odżywiania wiązał się z określonymi skutkami jeżeli chodzi o wygląd ciała i jego gabaryty. W XVIII stuleciu dominowały w Polsce
w wyższych warstwach społecznych sylwetki dobrze zbudowane, a w starszym wieku
często otyłe. W XIX stuleciu model ten podlegać zaczął stopniowej destrukcji, wraz
z upowszechnianiem się w wyższych warstwach społecznych nowych wzorców estetycznych płynących z zachodu Europy. Preferowana sylwetka męska i kobieca zaczęły ulegać stopniowemu wysmukleniu, z czym musiała się wiązać zmiana diety. O jej
elitarnym charakterze coraz częściej decydować zaczęło wysublimowanie potraw,
a nie ich liczba i ilość. Szczupła (lecz nie nadmiernie wychudzona) sylwetka przestała się wówczas kojarzyć z charakterystycznym dla niższych warstw społecznych niedojadaniem44, związanym z życiem w ramach „gospodarki niedoborów”, a stała się
atrybutem nowoczesnego członka społecznej elity, sprawującego nad swoim ciałem
rozumną kontrolę i dbającego o jak najdłuższe zachowanie sprawności. Wysmuklenie sylwetki w wielu rodzinach szlacheckich wiązało się jednak z niekorzystnymi
zmianami w ich położeniu socjalnym i uwarunkowaną przez nie zmianą stylu życia. Wiele tych rodzin, w nowych warunkach ustrojowych narzuconych polskiemu
społeczeństwu przez zaborców, traciło bowiem dotychczasowe źródła utrzymania
i musiało podejmować się wykonywania odpłatnej pracy. Wiązało się to ze zniesieniem pańszczyzny (kolejno w zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim), z utratą tytułów szlacheckich, utratą majątków w ramach represji po powstaniu listopadowym
i wieloma innymi czynnikami. Młodzi mężczyźni o szlacheckim rodowodzie coraz
częściej zdobywali w związku z tym wykształcenie, umożlwiające im wykonywanie
zawodów wymagających wysokich praktycznych kwalifikacji (lekarzy, inżynierów,
prawników), zasilali też rosnącą rzeszę urzędników i kadry kierowniczej w rozwija42
43
44

Por. M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Warszawa 1979.
Ibidem, s. 7.
Por. J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, s. 477-517.
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jącym się przemyśle. Ich styl życia upodobnił się w związku z tym do mieszczaństwa,
w którego rodzinach wykonywanie codziennej płatnej pracy zawodowej było normą,
a uzyskiwane z niej dochody podstawą statusu. Stworzyło to w XIX w., a szczególnie
w jego drugiej połowie, przesłanki do szerszego niż w XVIII w. upowszechnienia się
w polskim społeczeństwie wzorca „mieszczańskiej kuchni”, którego cechy wyróżniłam we wstępnej części tego artykułu.
Wraz z postępującą urbanizacją i przenoszeniem się części szlachty do miast rosła liczba ludności zmuszonej do zmodyfikowania nawyków żywieniowych wyniesionych z wiejskiej tradycji rodzinnej. Przenieśli się bowiem z grupy producentów
żywności do grona jej konsumentów, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należały
do nich: zmniejszenie ilości przyjmowanych pokarmów w ciągu dnia, zarzucenie
wielogodzinnych biesiad, zwiększenie odstępów między posiłkami, z których większość była już spożywana przede wszystkim w gronie rodziny. Wszystkie produkty
żywnościowe trzeba było zakupić (niebagatelną rolę w ich wyborze zaczęła w związku z tym odrywać cena), a bilans czasu w ciągu dnia musiał uwzględniać długie godziny codziennie przeznaczane na pracę zarobkową. Wykonywanie zawodów inteligenckich i urzędniczych, a także związanych z nadzorem nad produkcją, wymagało
także uwagi i przytomności umysłu, których utrzymaniu nie sprzyjało spożywanie
od rana obfitych posiłków. W tej sytuacji w domach wyższej warstwy pracującej
podstawowym codziennym posiłkiem stał się dość późno spożywany obiad, a pozostałe miały wobec niego jedynie znaczenie uzupełniające. Upodobniło to kulturowo
kształtowane warunki odżywiania polskich zamożnych warstw miejskich o mieszczańskim i szlacheckim rodowodzie, zbliżając je zarazem do tych, które już sto lat
wcześniej rozwinęły się w miastach Europy zachodniej. Tworzyło to popyt na poradniki kulinarne, dostosowane do tego nowego stylu życia. Upowszechniały one
wśród polskich czytelnikow „miejski” sposób odżywiania, który nie był już oparty
na samowystarczalności45, ale na dostępie do obecnych na rynku produktów. Był
on zależny od statusu materialnego rodziny, osiąganego i podtrzymywanego dzięki
aktywności zawodowej pana domu. Osiągane przez niego w tej dziedzinie rezultaty
były uwarunkowane nie tylko przez jego wykształcenie, umiejętności i pilność, lecz
także przez stan jego zdrowia. Tworzyło to przesłanki zainteresowania racjonalną
profilaktyką, wśród której zaleceń ważną rolę odgrywały zalecenia dietetyczne, przyciągającą zainteresowanie coraz liczniejszej grupy miejskich pań domu, które chciały wykazać się samodzielnością w tym względzie46.
Spożywanie wspólnego popołudniowo-wieczornego posiłku (obiadu) było obwarowane w mieszczańskich domach licznymi zasadami i konwenansami. Posiłek
W wiejskich majątkach szlacheckich niemal wszystkie produkty spożywcze pochodziły z własnych upraw i zasobów. Kupowano jedynie sól, cukier trzcinowy, przyprawy korzenne, herbatę,
kawę, wino i towary kolonialne.
46
Por. I. Koczkodaj, Bułeczki zwane kanapkami, czyli o polskich książkach kucharskich na
przełomie XIX i XX wieku, „Mówią Wieki” 2010, nr 4, s. 37.
45
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ten rodzina spożywała wspólnie, prowadząc jednocześnie rozmowę dotyczącą spraw
dnia, a czasem także poważniejszych kwestii. W związku z tym jeść należało powoli,
aby uniknąć zadławienia. Obyczaj zakazywał także mówienia z pełnymi ustami. Na
stole stawiano kilka potraw, które spożywano we względnie niedużych porcjach. Ze
względu na możliwości finansowe mieszczańskich rodzin zakres produktów żywnościowych nie był ograniczony wyłącznie do produktów lokalnych. W ostatnich dekadach XIX w. wśród polskiego mieszczaństwa spopularyzowała się kuchnia śródziemnomorska47, z dużą ilością owoców i warzyw, a zmniejszono w diecie udział
zawiesistych zup i popularnych wcześniej pokarmów tłustych. Chętnie spożywano
w mieszczańskich domach wołowinę i cielęcinę, uważane za zdrowe. Były one nie
tylko polecane przez lekarzy, lecz także w mieście były stosunkowo łatwo dostępne. Chętnie też spożywano mięso z drobiu (indyk, kaczka, gęś, kurczak, perliczka,
bażant, dzika kaczka, kuropatwa itp.). Ryby jadano przede wszystkim w okresach
postu oraz w piątki, uważając sporządzone z nich potrawy za pośledniejsze niż mięsne. Mniej chętnie spożywano wieprzowinę i baraninę, które uchodziły za mniej
smaczne, a także za mogące zagrozić zdrowiu. W mięsie wieprzowym spotykano
bowiem larwy pasożytów, tzw. wągry. Należało też zwracać baczną uwagę, by mięso
było świeże. Zalecano staranne przechowywanie kupionego mięsa, aby nie uległo
ono zepsuciu, a domownicy zatruciu w związku z jego spożyciem48. Ograniczenia
jakościowe i ilościowe występowały w mieszczańskich domach w żywieniu dzieci.
Karmiono je umiarkowanie, z niewielką liczbą przypraw49.
Porady kulinarne Lucyny Ćwierciakiewiczowej możemy uznać za rozwinięcie
ogólnego programu profilaktyki stworzonego przez Christopha Wilhelma Hufelanda. Opierały się bowiem na tych samych podstawach antropologicznych, w których
za cel i smak życia uznaje się pracę, która prawidłowo wykonywana doprowadzi
człowieka do samorealizacji, spełnienia i szczęścia. Oboje autorzy nie definiują
szczęścia w kategorii stanu związanego z zaspokojeniem zachcianek zmysłów, ale
jako odczuwanie uzasadnionej satysfakcji z własnych dokonań. Jest ona możliwa
wyłącznie wtedy, gdy ludzkie działania są prawidłowo zaplanowane i systematycznie realizowane, a ich przebieg jest poddany samokontroli. „Gospodarstwo jest sztuką dobrego użycia czasu, rozumu i pieniędzy” – mawiała Ćwierciakiewiczowa50, zbliżając się wyraźnie do poglądów berlińskiego klinicysty. Kuchnia stawała się w tym
kontekście miejscem, w którym prace nie powinny być wykonywane spontanicznie,
a ich rezultat powinien służyć jedynie dogadzaniu zmysłom. Miała być miejscem,
w którym przejawiać się będą zdolności pani domu, racjonalnie ukierunkowane na
cel, którym być powinno zdrowie i pomyślność rodziny.

47
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Por. T. Łepkowski (red.), Słownik historii Polski, Warszawa 1973, s. 814-816.
Por. L. Ćwierciakiewiczowa, op. cit., s. 186-315.
Por. A. Chwalba, Obyczaje w Polsce…, s. 264-281.
Cyt. za: I. Wodzińska, op. cit., s. 32.
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Dla zachowania zdrowia Ćwierciakiewiczowa zalecała przestrzeganie w codziennej kuchennej praktyce zalecanych przez lekarzy zasad higieny. Należało kupować
wyłącznie tzw. dobre i świeże produkty51, a jeżeli były drogie, należało ich kupić
mniej, i uzupełnić potrawy innymi, tańszymi dodatkami. Cechą prawidłowo prowadzonego domu jest bowiem racjonalność zakupów i oszczędność, a nie szastanie pieniędzmi na wydatki, których można by z powodzeniem uniknąć. Zdaniem
autorki, kuchnia powinna być zdrowa, pożywna i smaczna, a nie służyć ostentacyjnemu okazywaniu bogactwa i statusu społecznego rodziny. Główny posiłek dnia
– wspólny obiad, powinien jej zdaniem składać się z czterech dań. Jeżeli jednak
stan majątkowy rodziny na to nie pozwala, jedno z nich można bez szkody odrzucić52. Zmierzając do zredukowania domowych wydatków ponoszonych na jedzenie
nie należy jednakże, zdaniem autorki, oszczędzać na wszystkim. Należy czynić to
w sposób racjonalny, pozostawiając w koszyku zakupów produkty konieczne, a więc
pożywne i zdrowie, a nie te zbytkowne. Jak można sądzić z powodzenia rynkowego
wydanej przez Ćwierciakiewiczową książki kucharskiej53 poglądy te nie były obce jej
polskim, mieszczańskim czytelniczkom.
Książka kucharska Ćwierciakiewiczowej jest podzielona na dwie części. W pierwszej z nich znajduje się tytułowy opis 365 obiadów. Na każdy dzień roku autorka
proponuje – zgodnie z zaleceniami ówczesnych lekarzy – inny zestaw potraw, co ma
nadawać odżywianiu urozmaicenie i dostarczyć organizmom domowników wszystkich niezbędnych do zachowania prawidłowego stanu zdrowia elementów. Ćwierciakiewiczowa, zgodnie z obyczajowością mieszczańskiego domu, wyraźnie rozróżnia obiady przygotowywane dla domowników, będące elementem ich codziennej
racjonalnej diety, oraz te przygotowywane dla gości. Ich wizyty – inaczej niż w szlacheckich i magnackich domach – nie są częste i nie stanowią elementu codziennej
praktyki żywieniowej rodziny. Obok tzw. obiadów wystawnych (niedzielnych lub
przygotowywanych na wizyty gości) autorka podaje przykłady obiadów i innych dań
postnych, stosownych do spożywania w stosownych okresach roku kościelnego oraz
w piątki. W drugiej części książki Ćwierciakiewiczowa koncentruje się na praktycznych instrukcjach przygotowania opisanych przez nią wcześniej zestawów potraw.
Zgodnie z zaleceniami lekarzy zwraca uwagę nie tylko na ich smak, wygląd i kolejne
etapy przygotowania, lecz także na zalecaną do spożycia ilość.
W codziennej praktyce żywieniowej podstawowym daniem polskiej mieszczańskiej rodziny powinna być zupa. Jest ona pożywna i łatwa w przygotowaniu, jak
również syta. Poza okresami postów i piątkiem, drugim daniem powinno być danie
mięsne. Towarzyszyć mu powinny dodatki, tzw. przystawki. Zupa powinna być sporządzona na maśle, a jako przystawki do mięs winny występować ziemniaki, gotowane warzywa, naleśniki, pierogi, inne potrawy mączne. Latem i jesienią autorka
51
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Por. L. Ćwierciakiewiczowa, op. cit., s. 5.
Ibidem, s. 5.
Od 1860 r., gdy ukazało się jej pierwsze wydanie, do 1898 r. miała osiemnaście wydań.
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zaleca spożywanie chłodników i zup owocowych, oraz dużej ilości młodych świeżych
owoców i warzyw. Zimą poleca korzystanie z produktów suszonych, a także z możliwej do zakupienia dziczyzny. Wiosną, w marcu i kwietniu, zaleca oczyszczenie organizmu przez post. Jak widzimy, codzienna dieta rodzinna jest złożona z produktów
łatwo dostępnych, lokalnych i niezbyt drogich. Jest spójna z rozkładem roku kościelnego, łącząc zalecenia dietetyczne z moralnymi (posty).
Dieta wystawna w większym niż codzienna zakresie uwzględnia potrawy czerpane z wzorców kuchni obcych, sporządzane z wykorzystaniem importowanych
produktów. Autorka opisuje potrawy możliwe do przygotowania z okazji uroczystych przyjęć, nawiązujące do wzorców kuchni francuskiej, holenderskiej, niemieckiej i włoskiej54. Okazjonalny jedynie charakter przyjęć, w trakcie których wzorce
te mają znaleźć zastosowanie, pozwala pani domu pogodzić kilka celów: uatrakcyjnienie codziennego jadłospisu rodziny, wykazanie umiejętności przygotowania
rzadkich i skomplikowanych potraw, zademonstrowanie wobec gości statusu społecznego – z zachowaniem jednakże umiaru w wydatkach. Umiejętnie je kalkulując, można będzie urządzić nawet wystawne przyjęcie dla większej niż zwykle liczby
osób, gdy przez jakiś czas będzie się korzystać z tańszych jadłospisów.
W zaleceniach dietetycznych Ćwierciakiewiczowej osobne miejsce zajmują różnego rodzaju „słodkości” – kompoty, desery, leguminy, budynie, puddingi, omlety, ptysie i inne55. Autorka zwraca wyraźnie uwagę na to, że powinny one stanowić
jedynie uzupełnienie normalnego zestawu codziennych potraw, a nie podstawę
jadłospisu. Ważne jest bowiem dostarczenie organizmowi różnorodnych wartości
odżywczych, a nie głównie tych pochodzących z cukru, mąki i gotowanych owoców.
Ograniczenie to ma szczególne znaczenie w żywieniu dzieci, pragnących szerokiego
dostępu do deserów i słodyczy. Ich dieta powinna być jednak kontrolowana, aby nie
był to dostęp nieograniczony. Prowadzi to bowiem do nadwagi, zbytniego wydelikacenia organizmu i braku sił.
Dietę opisaną w książce kucharskiej Lucyny Ćwierciakiewiczowej możemy uznać
za zdrową, mimo że niektóre jej zalecenia w świetle dzisiejszego stanu wiedzy uległy
dezaktualizacji. Dieta ta była oparta wyłącznie na naturalnych produktach, urozmaicona i o wysokich wartościach smakowych. Była odżywcza, ale jej stosowanie nie
prowadziło do otyłości. Zalecenia tej autorki ukształtowały standard polskiej kuchni
mieszczańskiej na następne stulecie i zostały w sposób bardziej znaczący zmodyfikowane w praktyce społecznej dopiero w latach 70. XX w., kiedy na rynku towarów
spożywczych w Polsce pojawił się szeroki dostęp do półproduktów, mrożonek itp.
Do tego czasu polska miejska kuchnia domowa utrzymana była w tym samym standardzie, co w drugiej połowie XIX stulecia.
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L. Ćwierciakiewiczowa, op. cit., s. 7-61.
Ibidem, s. 433-534.
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IV. Podsumowanie
Zalecenia dietetyczne Christopha Wilhelma Hufelanda stanowiły integralną część
jego systemu profilaktyki. Przeznaczone były dla ludności miejskiej, odzwierciedlały
charakterystyczny dla niej etos pracy i dostosowywały zalecany przez berlińskiego
klinicystę styl i sposób odżywiania do jej modelu życia. W końcu XVIII w. model
ten stał się powszechny w zachodnioeuropejskiej warstwie mieszczańskiej. Na przestrzeni XIX w., wraz z postępującą urbanizacją ziem polskich i wzrostem liczebnym
warstwy mieszczańskiej, coraz bardzie się popularyzował. Wraz z nim upowszechnieniu uległy charakterystyczne dla europejskiego mieszczaństwa wzorce żywieniowe, stając się integralnym elementem stylu życia polskiej warstwy mieszczańskiej.
Poradnik Lucyny Ćwierciakiewiczowej, wydany w postaci książki kucharskiej,
nie inicjował przemian stylu odżywiania Polaków, nadawał im jednak systematyczny charakter. Był odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie racjonalizacją diety
i stworzeniem alternatywnego wobec tradycji szlacheckiej wzorca kultury odżywiania, w którym życie rodzinne jest ściśle powiązane z pracą zawodową pana domu,
którego dochody pozwalają małżonce (przy pomocy służby domowej) na rozwijanie
standardu tej kultury.
Podobnie jak to miało miejsce w mieszczańskiej kulturze Europy zachodniej,
także na ziemiach polskich odżywianie przestało być celem samym w sobie, traktowanym jako główna atrakcja dnia codziennego, obok polowań i spacerów (co było
charakterystyczne dla stylu życia szlachty). Stało się elementem praktyki życiowej,
podporządkowanym zachowaniu dobrego zdrowia. Możemy tu mówić o medykalizacji odżywiania, które nie jest już oceniane wyłącznie jako smaczne, atrakcyjne,
będące oznaką statusu społecznego, ale jako prozdrowotne, pożywne i zapewniające
siły do pracy zawodowej, która jest uznawana za główny cel aktywności życiowej
i źródło satysfakcji.
Oba źródła można opisać jako ilustrujące proces medykalizacji ciała, dokonujący
się w świadomości europejskich warstw miejskich XIX w. Ciało nie jest już rozpatrywane przede wszystkim jako siedziba duszy, jako podmiot moralny, jako obiekt
estetyczny, jako narzędzie umożliwiające człowiekowi doznawanie rozkoszy, zaspokajanie namiętności itp. Zmiana sposobu postrzegania ciała polega na jego podporządkowaniu ludzkiej woli, okiełznięciu zachcianek i namiętności, uporządkowaniu
ich, zmniejszeniu napięcia związanego z ich odczuwaniem itp. Zamiast tego ciało
jest definiowane jako pozostające w dyspozycji człowieka, przez niego oswajane
i podporządkowywane na wzór wcześniejszego oswojenia i podporządkowania otaczającej człowieka natury. Upowszechnia się przekonanie, że ciało jest dane człowiekowi przez naturę „po coś” – może służyć realizacji jego ziemskich celów, które
mogą być źródłem uzasadnionej dumy i satysfakcji. Jednak nieprawidłowo „prowadzone”, niedostatecznie poskromione i okiełznane, może się przyczynić do unicestwienia ludzkich planów, uniemożliwić realizację marzeń. Może spowodować, że
człowiek utraci samosterowność, a jego zamierzenia i cele nie zostaną zrealizowane.

Kuchnia mieszczańska na ziemiach polskich w XIX w.

109

Samosterowność tę zapewnia przede wszystkim ciało zadbane i zdrowe, racjonalnie żywione, wyprowadzane w plener i poddawane tam ćwiczeniom, ciało, któremu
dostarcza się odpowiedniej dawki bodźców zewnętrznych, produktów odżywczych
i ruchu. Medykalizacja diety jest tylko jednym z elementów tego całościowego systemu opanowywania ciała, wpisania go w szerszy życiowy scenariusz, włączenia
w kreowanie własnej biografii.
Badane źródła uwidaczniają też proces uspołeczniania ciała. Racjonalne zalecenia dietetyczne nie są kierowane do wszystkich podmiotów życia społecznego,
ale ich adresatem staje się konkretna grupa odbiorców, do których warunków ekonomicznych oraz stylu życia zalecenia te najbardziej pasują, a zarazem są zgodne
z ich naturalną wizją świata i celami życiowymi. W owej wizji podstawowym ludzkim obowiązkiem jest praca, która może być również głównym źródłem życiowej
satysfakcji, o ile jej wykonywanie przynosi oczekiwane efekty. Człowiek zadbany,
prawidłowo odżywiony, nie ulegający pokusom cielesnym i nałogom, może sprostać
oczekiwaniom, zarówno swoim własnym, jak i tym, które pod jego adresem kieruje
społeczeństwo. Nie oczekuje się od niego ascezy i umartwienia, rezygnacji z własnych aspiracji i zaspokojenia uzasadnionych potrzeb. Wręcz przeciwnie, wpaja mu
się przekonanie, że jego aspiracje życiowe są uzasadnione i powinny zostać zaspokojone, podobnie jak jego prawo do szczęścia. Nie powinien jednak oczekiwać, że
odziedziczy możliwość zaspokojenia tych aspiracji, podobnie jak możliwość uzyskania szczęścia będzie mu dana bez jego samodzielnych starań i wysiłków. Umożliwi
osiągnięcie tych celów wyłącznie rozumne planowanie własnej biografii i racjonalna
samokontrola ciała.

Middle-class cuisine in Polish lands in 19th century.
Summary
Many guidebook dedicated to middle-class customer started to appear in European
popular science literature in the 18th century. Their authors – medics and priests –
popularized the basics of health, diseases and proper nutrition. These guidebooks
took into consideration as its main waypoint the metaphysical perspective similar
to guidebooks of good life and death from the 16th and the 17th centuries dedicated
to nobility. There were published the first health guidebook by Christoph Wilhelm
Hufeland in 1797, which discussed the matters of health and prophylaxis from the
secular point of view. The author included Christian moral norms, however he focused on practical matters. Keeping the good health was necessary for achieving
earthly goals, mainly in the aspect of work, which was the main purpose of human
existence for Hufeland along with fulfilling duties for family, country and society.
The main purpose of the paper is to describe anthropological basics of Hufeland’s
prophylaxis conception, general assumptions of his conceptions and the role of
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dietetic recommendations for keeping good health. Lucyna Ćwierciakiewiczowa’s
cookery book is the second source material, which is similar in its basic ideas with
Hufeland’s prophylaxis. Both authors were very popular among Polish readers.
Translations of Hufeland’s Macrobiotics and fragments of his other books were
printed from the start till the seventies of the 19th century. The Ćwierciakiewiczowa’s
cookery book between 1860 and 1898 had eighteen editions. In the paper I analyze
dietetic recommendations popularized by both authors against the background of
European middle-class of the 19th century.

Keywords: rational diet, medical guidebooks, cookery books
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Diety lecznicze
w dziewiętnastowiecznych polskich uzdrowiskach

I. Wprowadzenie
„Dyeta z łacińskiego diaeta – skromność i mierność w używaniu żywności, wstrzymanie się od jadła dla zdrowia, głodzenie się dla zdrowia”1. Pojęcie to w pierwszym
słowniku języka polskiego opracowanym przez Samuela Bogumiła Lindego odnosiło się w zasadzie jedynie do diety mającej na celu prowadzenie zdrowego trybu
życia, dążenia do utrzymania prawidłowej masy ciała i zachowania dobrej kondycji.
Jednak już w połowie XIX stulecia nastąpiło poważne rozszerzenie zakresu pojęcia
dieta, o czym świadczy chociażby hasło autorstwa dra Jana Kuleszy zamieszczone
w pierwszej polskiej nowoczesnej encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda,
w tomie 7 pierwszego wydania z 1861 r. Znajdujemy w nim już znacznie szersze
nie tyle objętościowo, co przede wszystkim zakresowo hasło. Dyjeta (Diaeta) – to
„porządek życia odnośnie do pokarmów i napojów, mianowicie w chorobach, tak
aby one nie pogarszały choroby; nie przysparzały cierpienia, lub też nie przeciwiły
się skutkom używanego lekarstwa. […] Dyjeta polega właściwie na uznanej już i doświadczeniem utwierdzonej działalności pokarmów i napojów, na zdrowy i chory
organizm: w pierwszym razie jest najgłówniejszym środkiem zapobiegającym, czyli
prezerwatywą, w drugim zaś stanowi główną podstawę leczenia, gdyż bardzo wiele
chorób jest takich, które przez samą zmianę pokarmów uleczonemi być mogą. Dyjeta odnosi się zarówno do ilości, jako też i jakości pokarmów”2. W dalszej części hasła
autor syntetycznie omawia różne rodzaje ówczesnych diet wymieniając:
a) dietę głodową (Hungercur) – wyraźne umniejszenie, bądź niemal całkowite
wyrzeczenie się przyjmowania pokarmów;
b) dietę zwierzęcą – „pożywną, podniecającą, rozgrzewającą”;
1

Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Lindego, t. 1, cz. 1: A-F, Warszawa 1807,

s. 570.
2

Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 7, Warszawa 1861, s. 762-763.
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c) dietę roślinną (jarską) – „mniej zasilającą, chłodzącą, rozciągającą, uspokajającą”;
d) dietę posilną i wzmacniającą – mięso wołowe, zwierzyna, wino i piwo;
e) dietę umiarkowaną – białe mięsa: cielęcina, drób, białe ryby, jarzyny, owoce,
woda;
f) dietę ścisłą – same pokarmy roślinne, owoce, jarzyny, kleiki i woda.
Ponadto autor hasła wymienia jeszcze tzw. diety szczegółowe, charakteryzując je
w sposób następujący: „do pewnych okoliczności i chorób zastosowane, jako: dyjeta wyłącznie mięsna, np. w słodkomoczu (Diabetes); dyjeta mleczna, w chorobach
wycieńczających, przy zadrażnieniu przewlekłem organów trawienia, przy ropniach
zewnętrznych; na koniec dyjeta mięszana, przy rozpowszechnionem dzisiaj używaniu wód mineralnych, bądź naturalnych, bądź sztucznych”3.
Przeprowadzając analizę wykorzystywanego materiału źródłowego można wyciągnąć wnioski, iż w zasadzie wszystkie te odmiany diet znajdowały swoje odbicie
w praktyce uzdrowiskowego leczenia dietetycznego, zarówno w uznanych polskich
kurortach, jak i w mniej znanych miejscowościach uzdrowiskowych, stacjach klimatycznych i zakładach przyrodoleczniczych na ziemiach polskich wszystkich trzech
zaborów. Ponadto nie różniły się one w jakiś zasadniczy sposób od uzdrowiskowego leczenia dietetycznego stosowanego w kurortach zagranicznych. Polscy lekarze
uzdrowiskowi bardzo często praktykowali w zagranicznych miejscowościach uzdrowiskowych i zapoznawali się tam z nowymi trendami dietetycznymi tam wprowadzanymi. Zdarzało się jednak, iż dzięki latom doświadczeń i praktyki jako lekarze
zdrojowi, decydowali się także na wdrożenie własnych autorskich diet. Trudno
w krótkim tekście odnieść się do wszystkich z nich i dokładnie je omówić, stąd też
wybrałem tylko kilka z takich diet leczniczych, które stosowano w różnych uzdrowiskach tzw. polskich, czyli położonych na terenie Galicji i Królestwa Polskiego. Celem
moim jest przede wszystkim próba zarysowania projektu badawczego, który w dotychczasowej historiografii nie doczekał się jeszcze kompleksowego ujęcia. Imperatywnie podkreślam, że przyświeca mi jedynie chęć przybliżenia problemu w oparciu
o wstępne ustalenia badawcze, a nie ogarnięcia refleksją uogólniającą tego, jak się
okazuje, złożonego i wieloaspektowego zjawiska.

II. Różnego rodzaju diety ogólne
Kuracja pitna (z użyciem wód mineralnych) i kąpiele w wodzie połączone były najczęściej z określoną dietą nazywaną leczniczą oraz ćwiczeniami gimnastycznymi.
Niemal w każdym folderze wydawanym przez poszczególne uzdrowiska, słownikach balneograficznych oraz przewodnikach, reklamach prasowych i pracach przeglądowych o polskich i zagranicznych kurortach podawano informacje o żywieniu
3

Ibidem, s. 763.
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dietetycznym dostępnym w tych miejscowościach i w istniejących tam zakładach
przyrodoleczniczych.
Jak pisano w materiałach promocyjnych i informacyjnych dieta podczas kuracji uzdrowiskowej powinna być lekkostrawna. Tytułem przykładu dr Henryk
Mosing ordynujący przez szereg lat w Konopkówce (lata 30. i 40. XIX w.) zalecał:
„stół w czasie kąpieli powinien być pojedynczy, ale pożywny. Młode jarzyny różnego rodzaju, jakie pora roku wydaje, młode ptactwo, mięso z młodych zwierząt,
dziczyzna, przy dobrej strawności nawet raki, ryby gotowane, owoce, komputy itp.
mogą kąpiącemu służyć ku pożywieniu”. W czasie kuracji należało unikać „wszystkich legumin, wędzonego i solonego mięsa i ogólnie wszystkich tłustych i korzeniami zaprawianych potraw”4. Pić należało „wodę czystą lub z winem zmieszaną”, nie
wskazane było piwo, wódka i „inne gorące napoje tego rodzaju”5. Kuracja wodna
i odpowiednia dieta, według dra Mosinga, powinny być powiązane z długim snem
i wypoczynkiem, a także codziennymi spacerami na świeżym powietrzu.
W drugiej połowie XIX w. tzw. diety podstawowe dla większości kuracjuszy polskich uzdrowisk, poza wyjątkowymi szczegółowo ustalanymi przez lekarzy zdrojowych zasadami dietetycznymi, wyglądały bardzo podobnie. Nad sporządzeniem
menu czuwali z reguły sami lekarze zakładowi, gdyż jak pisano w poradnikach, podczas kuracji ważną rolę odgrywała właśnie odpowiednia dieta. Tytułem przykładu
w latach 90. XIX w. w Czarnieckiej Górze nad przygotowaniem takich posiłków,
wedle lekarskich zaleceń, czuwała „doktorowa Misiewiczowa”, żona założyciela tutejszego zakładu przyrodoleczniczego dra Michała Misiewicza. Oto przykładowy
jadłospis tutejszej, jak ją nazywano, „kuchni dietetyczno-leczniczej” (to menu nie
obejmowało jednak kuracjuszy ze specjalnie wskazaną dietą lekarską):
– śniadanie (8.00-10.00): szklanka kawy lub herbaty, dwa jajka na miękko,
mleko słodkie, masło, chleb biały pytlowy, pszenny razowy i bułki;
– obiad (13.00): zupa, jarzyny, danie mączne lub mięsne, kompot oraz deser
mączny lub owoce;
– podwieczorek (17.00): szklanka kakao lub herbaty, mleko słodkie, masło,
chleb biały pytlowy, pszenny razowy i bułki;
– kolacja (20.00): jedno danie mięsne lub jarzynowe, herbata, dodatkowo do
wyboru: mleko słodkie, zsiadłe rozbite, masło, chleb biały pytlowy, pszenny
razowy i bułki. Raz w tygodniu podawane było słodkie ciasto drożdżowe6.
Niestety, nie udało się odnaleźć w materiałach źródłowych czym różniła się
ta dieta od specjalnie nakazanej przez lekarza zakładowego w Czarnieckiej Górze
w szczególnych przypadkach. Mogła to być albo dieta typowo jarska, ścisła albo
umiarkowana, bądź głodowa w przypadku kuracjuszy z otyłością. Należy podkreślić,
4
Rozbiór Fizyczno-chemiczny źródła siarczystego w Konopkówce Królestwie Galicyi przez
Teodora Toroszewicza oraz G. Henryka Mosinga…, Lwów 1833, s. 123.
5
Ibidem.
6
J. Kita, Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź 2016, s. 51-52.
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Fot. 1. Panorama zakładu przyrodoleczniczego Czarniecka Góra.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

iż ta miejscowość klimatyczna nastawiona była przede wszystkim na leczenie pacjentów kardiologicznych i z chorobami układu oddechowego oraz problemami
z przemianą materii.
Jako porównanie niech posłuży typowe dzienne menu dla „zdrowego” kuracjusza serwowane w tym samym czasie w Zakładzie Przyrodoleczniczym Goplana w Ojcowie. Dzienny jadłospis zamykał się w kosztach 1 rbs. 35 kop. i był następujący:
– pierwsze śniadanie: kawa, herbata, czekolada, mleko, kakao, jaja na miękko,
chleb, bułki i masło;
– drugie śniadanie: befsztyk lub kotlet z jarzynami;
– obiad: z pięciu dań, tj. zupy, dwóch mięs pieczonych (w które wchodzą drób
i zwierzyna), jarzyn i kompotu z leguminą, czarnej kawy lub herbaty;
– kolacja, podobna do pierwszego lub drugiego śniadania.
Ponadto w zamian za każde danie wchodziła na życzenie porcja zsiadłego mleka
z chlebem7.
Należy pamiętać, iż dzienne jadłospisy zarówno w Czarnieckiej Górze, jak i w Ojcowie dotyczyły letnich sezonów leczniczych, czyli okresu od maja do końca września. Niestety, nie udało mi się odnaleźć jadłospisu, w którym podane byłyby wielkości kaloryczne serwowanych porcji, stąd trudno dokładnie ustalić jaka była ich
dzienna norma odżywcza. Jedynie poprzez proste zestawienie i porównanie obu
menu można wnioskować, iż to przewidziane w ojcowskiej Goplanie wydaje się być
bardziej kaloryczne. W obu przypadkach przewidziano po cztery posiłki dziennie.
7

Ibidem, s. 221.
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Fot. 2. Zakład przyrodoleczniczy Goplana w Ojcowie.
Źródło: Ojców, [Warszawa] 1910, Biblioteka Narodowa Polona,
https://polona.pl/item/5764234/8/

Jednak różnica pomiędzy nimi polegała na tym, iż w Czarnieckiej Górze nie podawano drugiego śniadania, które kuracjusze mogli natomiast spożyć w Ojcowie. Z kolei w tej pierwszej miejscowości w menu uwzględniony był podwieczorek, którego
nie przewidywano w jadłospisie ojcowskiej Goplany (por. tab. 1).

Tabela 1. Porównanie jadłospisów w uzdrowiskach Czarniecka Góra i Ojców
(lata 90. XIX w.)
Czarniecka Góra (1895)

Ojców (1896)

– śniadanie (8.00-10.00): szklanka kawy lub herbaty, dwa jajka na miękko, mleko słodkie, masło, chleb biały pytlowy, pszenny razowy i bułki;
– obiad (13.00): zupa, jarzyny, danie mączne lub
mięsne, kompot oraz deser mączny lub owoce;
– podwieczorek (17.00): szklanka kakao lub herbaty, mleko słodkie, masło, chleb biały pytlowy,
pszenny razowy i bułki;
– kolacja (20.00): jedno danie mięsne lub jarzynowe, herbata, dodatkowo do wyboru: mleko
słodkie, zsiadłe rozbite, masło, chleb biały pytlowy, pszenny razowy i bułki. Raz w tygodniu
podawane było słodkie ciasto drożdżowe.

– pierwsze śniadanie: kawa, herbata, czekolada,
mleko, kakao, jaja na miękko, chleb, bułki i masło;
– drugie śniadanie: befsztyk lub kotlet z jarzynami;
– obiad: z pięciu dań, tj. zupy, dwóch mięs pieczonych (w które wchodziły drób i zwierzyna),
jarzyn i kompotu z leguminą, czarnej kawy lub
herbaty;
– kolacja: podobna do pierwszego lub drugiego
śniadania.

Źródło: opracowanie własne.
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W zasadzie, w innych miejscowościach uzdrowiskowych w tym czasie sposób
odżywiania kuracjuszy, tzw. internów, czyli podlegających ścisłemu reżimowi leczenia zdrojowego w zakładzie, nie różnił się od tych przedstawionych powyżej. Nieco
inaczej mógł wyglądać sposób odżywiania się tzw. eksternów, czyli kuracjuszy dochodzących jedynie na zabiegi. Zamieszkiwali oni w wynajmowanych budynkach
i mieszkaniach na terenie uzdrowiska i stołowali się w restauracjach lub sami gotowali posiłki.

III. Diety tzw. szczegółowe
III.1. Dieta mleczna
Dieta mleczna, czyli tzw. galaktoterapia, bardzo szybko znalazła uznanie w wielu
uzdrowiskach i zakładach przyrodoleczniczych w XIX stuleciu, chociaż znana była
już od czasów starożytnych8. Leczenie produktami mlecznymi (świeżym mlekiem,
kumysem9, żętycą10, kefirem) od połowy XIX w. znajdowało zastosowanie na poważniejszą skalę obok leczenia zimną wodą i źródłami mineralnymi. Znana pisarka
Narcyza Żmichowska korzystająca wówczas z takiej kuracji w Salzbrunn (Szczawno) pisała o niej, iż „serwatka to specyfik na przemianę materii, wątrobę, pylicę,
gruźlicę, a nawet na impotencję płciową”11. W następnych dekadach tego stulecia
powstawały kolejne ośrodki, gdzie taką leczniczą dietę mleczną stosowano. Do najbardziej znanych miejscowości zaliczyć należy: Kulaszne, Jaworze, Rożnów, Mień,
Sławutę, a nieco później wprowadzano ją w uznanych kurortach, z Krynicą na czele,
we wszystkich regionach ziem polskich. W tych pierwszych miejscowościach dieta
mleczna bywała nieraz podstawowym sposobem leczenia. Z kolei w dużych i uznanych kurortach bywała uzupełnieniem innych rodzajów uzdrowiskowych terapii.
Dietę mleczną w zasadzie mogli stosować wszyscy bez wyjątku kuracjusze, ale
szczególnie wskazana ona była w chorobach wyniszczających organizm, a ponadto
w przypadku podrażnienia i chorób przewodu pokarmowego oraz przy ropniach zewnętrznych. Terapeutyczne zastosowanie kuracji mlecznej (Cura lactea, Milchkur),
czyli kuracji mlekiem i jego przetworami (żętycą, kumysem, serwatką i kefirem) zaczęto szeroko opisywać właśnie od połowy XIX stulecia. W 1861 r. znany i ceniony
balneolog dr Michał Zieleniewski wydał publikację pt. Mleko, serwatka, żętyca pod
względem leczniczo-zdrojowym. Wymienia on choroby, w których dieta mleczna
8
Artykuł o galaktoterapii zob. M. Urbanik, Galaktoterapia w polskich uzdrowiskach w XIX
wieku, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku
w kontekście europejskim, t. 1, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 3, Wrocław 2013, s. 469-487.
9
Kumys to sfermentowany napój z mleka klaczy lub oślicy, przygotowywany często przez specjalnie sprowadzanych do uzdrowiska Tatarów.
10
Żętyca to serwatka z mleka owczego.
11
Cyt. za: H. Rostkowski, Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach, Warszawa 1987, s. 99.
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powinna być szczególnie stosowana, a mianowicie: „w rozmaitych długotrwałych
cierpieniach narządów trawienia i oddychania, jako to: w długotrwałym zapaleniu
żołądka, w owrzodzeniu tegoż narządu, długotrwałem zapalaniu kiszek, biegunce,
czerwonce, przede wszystkim zaś w suchotach krtani, oskrzeli lub płuc, […] Leczenie mleczne zasługuje również na użycie, w owych w naszym wieku licznie napotykanych stanach drażliwości nerwowej i jednoczesnego zarazem osłabienia, jaki to
stan za podstawę służy wielu cierpieniom przypisywanym drażnieniu rdzenia pacierzowego lub narządów płciowych wewnętrznych, u osób samogwałtem, nadużyciem
rozkoszy płciowej wyniszczonych; w tchnieniu pacierzowem często wyborne skutki
sprawia; również w wczesnych okresach dny, w chorobie syfilitycznej drugo- i trzecio- rzędnej, w chorobie rtęciowej”12. Według dra M. Zieleniewskiego leczenie mlekiem mogło trwać od jednego do dwóch miesięcy. Mleko zalecał pić świeże, zaraz
po wydojeniu. Jeżeli chory źle znosił taką dietę leczniczą, lekarz zdrojowy powinien
ocenić przyczynę i we właściwy sposób zaradzić problemowi, aby móc kontynuować
kurację. Powinno się wówczas w zależności od problemu podawać do mleka odrobinę soku cytrynowego, albo kilkanaście kropel płynu spirytusowego. W jeszcze innych przypadkach zalecał: „kwasy żołądkowe […] zobojętnić należy magnezyą, sodą,
lub wodą wapienną. Wobec bezsiłu żołądka podajemy zaraz gorzkie wyciągi, nawet
nalew zimny kory peruwiańskiej; przy uporczywem zatrzymaniu stolca, rzewień;
wobec zaś trwającej biegunki, przetwory żelaza, a nawet soku makowicznego”13.
Najlepszą porą do zastosowania diety mlecznej miała być wiosna ze względu na to,
że „młode, delikatne trawki naszych pastwisk są dla bydląt posilniejszą strawą, aniżeli trawa wyrosła, pożółkła i od żaru słonecznego wysuszona”14. Mleko przeznaczone do celów leczniczych powinno spełniać odpowiednie normy, pochodzić od
młodych i zdrowych zwierząt, dobrze żywionych i utrzymywanych w czystości. W innym przypadku kuracja mleczna z zastosowaniem nieodpowiedniego mleka i jego
przetworów może mieć „nawet szkodliwy dla organizmu chorego” wpływ15.
Znakomitość balneologiczna XIX stulecia, prof. Józef Dietl, szczególnie żętycę
zaliczał do najważniejszych środków leczniczych w chorobach płucnych. Był jednak przeciwny powszechnemu stosowaniu diety mlecznej przez kuracjuszy, którzy
np. w Szczawnicy pili ją często bez względu na konieczność. Lekarzom ordynującym
w tym uzdrowisku zalecał „by chorych swoich pijących żętycę ciągle mieli na baczności
i zakazywali im dalszego używania za pierwszem zjawieniem się złego trawienia…”16.
M. Zieleniewski, Mleko, serwatka, żętyca pod względem leczniczo-zdrojowym, Kraków
1861, s. 10-11.
13
Ibidem, s. 11-12.
14
Ibidem, s. 37.
15
J. Orkisz, Mleko, serwatkę, żentycę pod względem lekarskim tudzież kuracyę wiosenną
za pomocą soków świeżo wyciśniętych opisał w sposób dla każdego przystępny dr Józef Orkisz,
Warszawa 1862, s. 6.
16
J. Dietl, Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi ze względu na ich skuteczność, zastosowanie i urządzenie, Kraków 1858, s. 139.
12
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Fot. 3. Kulaszne – miejscowość znana z galaktoterapii.
Źródło: „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 311, s. 377

Taką kurację mleczną odbywaną w Jaworzu bardzo zachwalał też Wincenty Pol, poeta, geograf i etnograf, w korespondencjach pisanych do prasy17. Do księgi pamiątkowej zakładu wodoleczniczego w Jaworzu wpisał on taki oto żartobliwy dwuwiersz:
„Kiedy w Jaworzu piję żętycę,
Z radości jak baran ryczę”18.
Galaktoterapia w małych górskich miejscowościach, gdzie specjalnie w tym celu
wypasano owce, bywała najczęściej dominującą dietą leczniczą, z kolei w dużych
uzdrowiskach bywała uzupełnieniem dla kuracji pitnej, kąpieli leczniczych i klimatoterapii. Powolne odchodzenie od tego rodzaju leczniczej diety stało się zauważalne
W. Pol, Jaworze. Zakład żętyczny, „Kłosy” 1871, nr 309, s. 339-340.
Cyt. za: Listy ze śląskich wód. Z czasopism i pamiętników XIX-wiecznych, wybrał i oprac.
A. Zieliński, Wrocław 1983, s. 81.
17

18
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pod koniec XIX stulecia wraz z wprowadzaniem nowych rodzajów diet leczniczych,
a przede wszystkim w wyniku wyraźnego podniesienia wymogów sanitarnych ze
względu na przełom bakteriologiczny. Małe miejscowości górskie z różnych powodów nie były najczęściej w stanie podnieść poziomu higienicznego wymaganego
przy wyrabianiu przetworów mlecznych, albo nie mogły z różnych względów pozwolić sobie na rozszerzenie swojej oferty leczniczej. Stąd też najczęściej tamtejsze zakłady lecznicze ulegały likwidacji, a dieta mleczna pozostawała jedynie w dużych i uznanych kurortach. Ponadto galaktoterapia mogła być stosowana nie tylko
w uzdrowiskach. Niewielkie zakłady produkujące przetwory mleczne do tego typu
kuracji powstawały w różnych miastach, o czym świadczą pojawiające się na łamach
prasy ogłoszenia.

III.2. Dieta dziecięca w uzdrowiskach
Pod koniec XIX w., kiedy zaczęto organizować w miejscowościach uzdrowiskowych
Królestwa Polskiego i Galicji lecznicze kolonie letnie19 dla niezamożnych dzieci
(początkowo chorych skrofulicznie) z miast i miasteczek, pojawił się sposób odżywiania, który możemy określić mianem dziecięcej diety uzdrowiskowej. Jej celem
było przede wszystkim odpowiednie odżywienie dzieci, takie, aby mogły one szybko przybrać na wadze oraz uzupełnić niezbędne witaminy i składniki mineralne.
Doskonałym przykładem takich pierwszych kolonii były organizowane od 1886 r.
w Rymanowie Zdroju z inicjatywy właścicielki uzdrowiska Anny z Działyńskich
hrabiny Potockiej oraz grupy lwowskich działaczy społecznych i dobroczyńców,
m.in.: dra Tadeusza Żulińskiego, dra Teofila Garstmana, Włodzimierza Gniewosza,
dra Józefa Dukieta20.
Już w pierwszym roku funkcjonowania kolonii letnich w Rymanowie, po konsultacjach lekarskich, ustalono dla uczestników określoną dietę. Nadzór nad przygotowaniem odpowiednich posiłków i ich wydawaniem sprawowała zarządczyni kolonii.
Odpowiedzialność za bazę żywieniową spoczywała wówczas na pani Strzeleckiej.
Prześledźmy jak pod koniec lat 80. XIX w. wyglądała w Rymanowie tzw. dziecięca
dieta uzdrowiskowa. Na pierwsze śniadanie podawano mleko, którego przydział wynosił 1/3 litra na dziecko, herbatę lub kawę żytnią oraz bułkę. Na drugie śniadanie
W 1882 r. kilku warszawskich lekarzy z dr Stanisławem Markiewiczem (1839-1911) na czele
zorganizowało pierwszą na ziemiach polskich kolonię letnią dla dzieci.
20
Zob. szerzej: N. Kapuścińska-Kmiecik, Pierwsza letnia kolonia dla dzieci w Rymanowie
Zdroju, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku…,
s. 613-641; S. Jandziś, S. Zaborniak, Prozdrowotna działalność Towarzystwa Kolonii Leczniczych
dla Dzieci we Lwowie w uzdrowiskach galicyjskich w latach 1885-1939, [w:] B. Płonka-Syroka,
M. Dąsal, A. Syroka (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 7, Wrocław
2016, s. 365-379.
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– przemiennie dla połowy młodych kuracjuszy chleb z masłem, szynką lub kwaśnym
mlekiem, a dla drugiej części – kawałek smażonego mięsa lub jaja na miękko, przy
czym najsłabszym dzieciom codziennie przysługiwała porcja mięsa. Na drugie śniadanie młodzi kuracjusze w Rymanowie otrzymywali przydział 80 g chleba, 20-25 g
masła i ¼ litra kwaśnego mleka. Z czasem zlikwidowano drugie śniadanie, zwiększając jednocześnie porcje obiadowe i podwieczorek. Zestaw obiadowy składał się
z zupy (np. krupnik, grochówka), pieczystego i leguminy (np. makaron, pierogi z serem lub z powidłami, kasza, mamałyga) lub jarzyny albo w innym zestawie z rosołu
(1/3 litra), mięsa (200 g) i leguminy lub jarzyny. Z kolei na podwieczorek dzieci
leczące się w rymanowskim kurorcie otrzymywały chleb z masłem albo z mlekiem
niegotowanym lub kwaśnym, a w chłodniejsze dni herbatę z bułką. Dopełnieniem
codziennej diety była kolacja, podczas której najczęściej podawano kluski lane na
mleku albo kaszę z mlekiem. Alternatywne menu kolacyjne przewidywało potrawę
mięsną w ilości około 120 g albo jajecznicę z 2 i pół jaja na dziecko21. Jak widać, dieta
dla młodych kuracjuszy leczniczych kolonii letnich w Rymanowie bogata była w białko, tłuszcze i węglowodany. Średni dzienny koszt wyżywienia jednego dziecka zamykał się w kwocie około 40 cnt (grajcarów)22. Dzieci spożywały posiłki wspólnie z kierownictwem kolonii, a kadra pedagogiczna jadła te same posiłki, tyle, że ich racje
żywieniowe zwiększone były 1,5 razy23. Po zlikwidowaniu drugiego śniadania obowiązywały następujące pory posiłków: śniadanie o 7.30, obiad o 12.30, podwieczorek
spożywano od 17.00, a kolację o 19.3024. Tak zaplanowany jadłospis nie pociągał
za sobą zbyt dużych kosztów utrzymania będących na pięciotygodniowym turnusie
leczniczym młodych kuracjuszy. Podawano przy tym świeże potrawy, sporządzane
z produktów dostarczanych przez właścicielkę dóbr rymanowskich i okolicznych
chłopów, a posiłki były smaczne i schludnie podane, jak napisano w sprawozdaniu
komisji kontrolującej obiekt. Toteż trudno się dziwić, iż podczas takiego turnusu
w Rymanowie młodzi kuracjusze przybierali na wadze25. Hrabina Anna z Działyńskich Potocka, bywająca regularnie w budynku uzdrowiskowym oddanym na potrzeby leczniczej kolonii, w swoim pamiętniku z satysfakcją zapisała: „dzieci przyjeżdżały wymizerowane, smutne, osowiałe, przygnębione, blade, a wracały jak rumiane
jabłuszka, […] Ważono je co jakiś czas i nieraz, gdy do nich przychodziłam, wołały
jedne przez drugie: «Proszę Pani, mnie przybyło 2 kilo», «A mnie 3 kilo», «A mnie
cztery»”26. Dr Stanisław Czernik, sprawujący społecznie przez wiele lat funkcję lekarza kolonii rymanowskich, w artykule pt. Wpływ pobytu w Rymanowie na dzieci
21
J. A. Żuliński, Pierwsza krajowa lecznicza kolonia w Rymanowie: sprawozdanie komitetu,
Lwów 1887, s. 10. Por. Obraz rozwoju i urządzeń pierwszej krajowej leczniczej kolonii w Rymanowie 1886-1896, Lwów 1898, s. 34.
22
Obraz rozwoju i urządzeń…, s. 54.
23
J. A. Żuliński, op. cit., s. 10; Obraz rozwoju i urządzeń…, s. 34.
24
Obraz rozwoju i urządzeń…, s. 35.
25
J. A. Żuliński, op. cit., s. 10.
26
A. Potocka z Działyńskich, Mój pamiętnik…, s. 286.
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skrofuliczne, podsumowując swoje obserwacje podkreślił, że aż u 86% dzieci wzrosła
waga ciała, a przyrost ten utrzymywał się także po ich powrocie do domu27.
Należy podkreślić, iż dzieci uczestniczące w tych turnusach leczniczych dzięki właścicielce dóbr rymanowskich regularnie korzystały również z kuracji pitnej
i leczniczych kąpieli w tutejszych wodach mineralnych. Jednak w tym przypadku
można wskazać, iż picie wód i kąpiele były raczej uzupełnieniem dla wysokokalorycznej i stosunkowo urozmaiconej diety oraz sprzyjających warunków klimatycznych Rymanowa.

Fot. 4. Budynki kolonii letnich w Rymanowie Zdrój.
Źródło: http://pdwdz.pnet.pl/page9.php

IV. Diety wegetariańskie
IV.1. Dieta dra Apolinarego Tarnawskiego
W ostatnich dekadach przed wybuchem Wielkiej Wojny nie było uzdrowiska, które
nie byłoby reklamowane przez zarządy i lekarzy zdrojowych, iż stosuje się w nim
leczenie dietetyczne. Zaczęto też wprowadzać zróżnicowane diety lecznicze, przystosowane do różnego typu chorób i schorzeń. Wielu lekarzy zdrojowych, na podstawie
swoich wieloletnich doświadczeń i obserwacji, opracowywało własne metody leczenia
dietetycznego, ściśle powiązanego z innymi elementami medycyny uzdrowiskowej.
S. Czernik, Wpływ pobytu w Rymanowie na dzieci skrofuliczne, „Lwowski Tygodnik Lekarski” 1910, nr 13, s. 185-188.
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Pojawiło się wiele poradników, w których autorzy podawali praktyczne porady dotyczące zachowań prozdrowotnych. Coraz bardziej powszechnym stawało się przekonanie, że dla zdrowia człowieka ogromne znaczenie mają higiena osobista, ruch
i odpowiednia dieta. Jednym z najbardziej znanych zwolenników takiego stylu życia
w interesującym mnie okresie był dr Apolinary Tarnawski, który w 1893 r. założył
w Kosowie jeden z najsłynniejszych zakładów przyrodoleczniczych28.

Fot. 5. Dr Apolinary Tarnawski.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

„Władaj sobą” to motto kosowskiego ośrodka, które umieszczone nad bramą wjazdową witało gości doktora. Zakład w Kosowie był samowystarczalny pod
względem zaopatrzenia w żywność, niezbędną do realizacji programu dietetycznego
wypracowanego przez właściciela. Właśnie „higiena odżywiania” stanowiła istotny
element metody leczniczej wykorzystywanej w kosowskiej lecznicy29. Dr TarnawDr Apolinary Tarnawski (1851-1943) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził praktykę lekarską w kilku miejscowościach galicyjskich, by osiąść na stałe
w Kosowie, gdzie w 1893 r. uruchomił zakład wodoleczniczo-dietetyczny. Zakład odwiedzany był
przez wiele wybitnych osobistości aż do 1939 r. Zmarł na emigracji. Za życia określano go mianem
geniusza albo szarlatana. Zob. A. Szegda, Doktor Apolinary Tarnawski „geniusz” z Kosowa, [w:]
B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, A. Syroka (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim…, s. 349-363.
29
A. Tarnawski, Program Zakładu Przyrodoleczniczego dra Tarnawskiego w Kosowie k. Kołomyi w Młp. Wsch., Lwów 1933, s. 134 i n.
28
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ski uważał, iż niewłaściwy dobór pokarmów i nadużywanie jedzenia, a zwłaszcza
mięsa, są przyczyną wielu schorzeń u jego pacjentów. Propagował więc wegetarianizm oraz zdrowy sposób odżywiania, gdyż to, według niego, zapewniało powrót
do zdrowia. Swego rodzaju przewodnikiem dla kuracjuszy stała się książka opracowana i wydana wspólnie z małżonką Romualdą pt. Kosowska kuchnia jarska30.
W pierwszej części zamieszczono ponad 400 przepisów zebranych i sprawdzonych
przez doktorową Tarnawską. Natomiast druga część publikacji stanowiła przewodnik po rodzajach pokarmów oraz ukazywała ich wpływ na ludzkie zdrowie. Tutaj też
dr Tarnawski zawarł zalecenia dietetyczne dla swoich pacjentów i zwolenników jego
filozofii odżywiania.

Fot. 6. Zakład leczniczy dra A. Tarnawskiego w Kosowie.
Źródło: https://www.europeana.eu/portal/pl/record/92033/
BibliographicResource_3000053583488.html

Warto przytoczyć tzw. dziesięć nakazów dr A. Tarnawskiego, czyli „reguły higieny i kultury odżywiania” wpajane kosowskim kuracjuszom:
1. Unikaj przekarmiania się i za główną cechę uważaj zwalczanie łakomstwa.
[…] Nie dobieraj z półmiska albowiem po raz pierwszy bierzesz wedle umiaru, a drugi raz już z łakomstwa. Wstawaj od stołu na wpół głodny.
2. Zagadnienia, kiedy jeść należy, nie rozstrzyga pora jedzenia, ale głód prawdziwy, dlatego nie jedz, jeżeliś niegłodny. Nie jedz, gdyś zmęczony, wzburzony lub przygnębiony, ale pierwej staraj się odzyskać spokój, bo tylko w spokoju wydzielają się dobre soki trawienne.
30

R. Tarnawska, A. Tarnawski, Kosowska kuchnia jarska, Warszawa 1929.
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3. Żując dokładnie, powoli i uważnie pokarmy i smakując, trawisz je na wpół
w jamie ustnej i unikniesz przeładowania żołądka.
4. Jadaj rzadko, najwyżej trzy razy na dzień, tj. śniadanie, obiad i kolację,
a w przerwach unikaj dojadania przekąsek i słodyczy, które zakłócają porządek trawienia.
5. Gdy Ci potrawa smakuje to strawisz ją prędzej, ale jeżeli cię nie nęci, to nie
zmuszaj się do niej, gdyż wstręt psychiczny tłumi wydzielanie soku żołądkowego.
6. Nie wracaj do poprzedniej potrawy, bo do każdej wydziela żołądek odpowiednie soki.
7. Unikaj bodźców na wywołanie apetytu, zatem ostrych przekąsek, picia wódki, itp.; rozpalają one żołądek i przeszkadzają spokojnemu trawieniu.
8. Na trawienie wpływa ruch na świeżym powietrzu i dobre powietrze w jadalni; w tym celu otwieraj okna, ale jeszcze lepiej jadaj na dworze.
9. Rozmowa podczas jedzenia wprawdzie ożywia, ale dla słabych na żołądek
nie jest wskazana, rozprasza bowiem uwagę przy żuciu i kontrolę co do ilości
spożywanych pokarmów. Najłatwiej psują sobie ludzie żołądek na ucztach,
gdzie zachęta do jadła i towarzyska rozmowa jest prawem gościnności.
10. Najważniejszy nakaz: staraj się o dobry nastrój psychiczny przy jedzeniu,
gdyż błogi stan umysłu oddziaływa na nerwy trawienia. Siadając do stołu,
zapomnij o troskach i sprawach dnia powszedniego, a skup się na porządnym przeżuwaniu31.
Stosowana przez dra Tarnawskiego metoda lecznicza nieustannie była modyfikowana i ulepszana. W opracowywaniu swej diety leczniczej założyciel kosowskiej
lecznicy korzystał zarówno ze wzorców wschodniej medycyny i filozofii (pozostawał pod wpływem mazdazanizmu), jak również osiągnięć dra Heinricha Lahmana,
propagatora wegetarianizmu32. Dr Tarnawski przebywał w poddrezdeńskiej lecznicy
dra Lahmana w 1896 r., gdzie na wikcie jarskim poczuł się znakomicie i zdecydował wprowadzić „czyste jarstwo” także w swoim kosowskim zakładzie33. Kuracjuszy
z poważnymi problemami nadwagi leczył głodówką, trwającą od kilku dni do paru
tygodni. Zdaniem dra Tarnawskiego głodówki stanowiły ważny element kuracji koIbidem, s. 426.
Dr Heinrich Lahman (1860-1905) w 1888 r. otworzył sanatorium Biały Jeleń pod Dreznem,
gdzie kuracjusze poddawani byli kompleksowym zabiegom. W prowadzonej tam kuracji szczególną
rolę przykładano do wegetariańskiej diety. Złożona ona była z surówek, owoców i orzechów oraz
pełnoziarnistego chleba żytniego. Założyciel sanatorium w swoim laboratorium prowadził regularne badania nad wartością zdrowotną żywności i sposobem jej przygotowania. Dr H. Lahman przykładał uwagę nie tylko do odpowiednio dobranych składników diety, ale także do odpowiedniego
przygotowania posiłków. M.in. uważał, że zbyt długie gotowanie warzyw pozbawia je najważniejszych składników odżywczych.
33
Por. M. Urbanik, Sanatorium z „jarskim stołem”. Wegetarianizm w leczeniu uzdrowiskowym, [w:] B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A, Syroka, K. Sudoł (red.), Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI w.), Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 6, Wrocław 2014, s. 109.
31
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sowskiej, gdyż leczyły, wzmacniały oraz odmładzały. Jednak nie wszyscy kuracjusze
w jego zakładzie mieli obowiązek głodówki, ale wszystkich bez wyjątku obowiązywała dieta jarska34.

IV.2. Dieta dra Stanisława Niedzielskiego
Również inni lekarze zdrojowi w kierowanych przez siebie zakładach zdrojowych
i przyrodoleczniczych starali się wprowadzać tzw. autorską kuchnię dietetyczną.
Dla przykładu można przywołać postać dra Stanisława Niedzielskiego, który z powodzeniem kierował Zakładem Przyrodoleczniczym Goplana w Ojcowie w latach
1898-190535. Sposób odżywiania kuracjuszy dr Niedzielski oparł na własnych badaniach i podobnie jak dr A. Tarnawski na wzorach zaczerpniętych od jednego
z najważniejszych ówczesnych propagatorów wegetarianizmu dra H. Lahmana,
prowadzącego z dużym powodzeniem sanatorium Biały Jeleń pod Dreznem. Lekarz
zdrojowy z Ojcowa uważał, że organizm ludzki, aby dobrze funkcjonować, potrzebuje wszechstronnego odżywiania, w skład którego wchodziłyby nie tylko białka,
tłuszcze i węglowodany, ale i znaczne ilości pożywienia roślinnego, podawanego
w stanie nieprzetworzonym. Dr Niedzielski opracował więc własną dietę, którą stosował w Goplanie. W odróżnieniu od typowo wegetariańskiej diety dra Lahmana czy
dra Tarnawskiego, nie wykluczał on jednak całkowicie ze sposobu odżywiania kuracjuszy potraw mięsnych, gdyż, według niego, uzasadnione to było przez: „wieloletnie
nasze przystosowanie się do mięsa i pewne swoiste jego właściwości w pobudzaniu
apetytu i wydzielaniu soków trawiennych. Ilość dań mięsnych była jednak ograniczona do jednej potrawy na jeden lub dwa dni w tygodniu”36. Dieta wegetariańska
i powiązany z nią styl życia stawały się modne na początku XX w., o czym świadczą
licznie przybywający do dra A. Tarnawskiego i dra S. Niedzielskiego kuracjusze. Ten
pierwszy osiągnął swój wielki sukces, chociaż niektórzy nazywali go „szarlatanem”.
Drugi, niestety, zmarł zbyt szybko, aby jego metoda leczenia dietetycznego stała się
równie znana.
Nawet niniejszy, dosyć przecież ograniczony przegląd różnych diet leczniczych
stosowanych w polskich dziewiętnastowiecznych kurortach, świadczy o wzrastającej
W. Tarnawski, Mój Ojciec, Londyn 1966, s. 147.
Dr Stanisław Niedzielski (1859-1905) w 1898 r. objął kierownictwo Zakładu Przyrodoleczniczego „Goplana” w Ojcowie. Miał już doświadczenie w pracy uzdrowiskowej, gdyż wcześniej przez
11 lat pracował w Zakładzie Przyrodoleczniczym dra Jana Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.
Zob. szerzej: J. Wawszczyk, Stanisław Niedzielski (1859-1905) – lekarz balneolog, [w:] J. Partyka
(red.), Stanisław Niedzielski i jego zasługi dla Ojcowa, w setną rocznicę śmierci (1905-2005),
Ojców 2006.
36
J. Wawszczyk, A. Wawszczyk, W setną rocznicę śmierci Stanisława Niedzielskiego (1859-1905) balneologa, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, „Balneologia Polska” 2005, nr 1-2, s. 68-70.
34
35
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roli tego typu żywienia kuracjuszy. Odpowiednie jadłospisy, sporządzane z coraz
większą wiedzą z zakresu dietetyki, stawały się nieodłącznym elementem całego
procesu lecznictwa uzdrowiskowego. Odpowiednią dietę łączono z higieną osobistą,
specjalnie dobranymi ćwiczeniami gimnastycznymi i ruchem na świeżym powietrzu, oraz kąpielami (wodnymi i elektrycznymi) i spożywaniem wód mineralnych.
Obok znanych i stosowanych już od wieków rodzajów diet wprowadzano nowe, uzależnione od stanu zdrowia pacjenta i rodzaju schorzeń. Diety stosowane w polskich
miejscowościach uzdrowiskowych nie odbiegały przy tym od tych stosowanych
w zagranicznych kurortach.

Therapeutic diets in the XIXth century health resorts.
Summary
The increased interest of spa treatment was noted in the XIXth century. Beside to
existing, well-known and appreciated resorts, a number of new ones have been
opened. A special fashion has appeared to visit the spa every year, mainly between
representatives of higher and middle social class. The different treatment methods
were introduced to encourage bathers in particular resorts. They were often combined together, to encourage the best treatment effects. Only the cold water treatments and drinking of mineral water have become insufficient. A conviction that
personal hygiene, exercise and proper diet are of great importance to human health
became more and more popular. A lot of different diets have been introduced in the
resorts, and our manuscript says about them. The our aim is mainly the attempt
to outline a research project, which does not have a comprehensive approach yet.

Keywords: therapeutic diets, health resorts, Kingdom of Poland, the XIXth century

Anna Marek

Żywienie chorych w szpitalach Królestwa Polskiego
na przełomie XIX i XX w.

I. Wprowadzenie
Problem wyżywienia chorych w szpitalach znany jest od dawna, można nawet posunąć się do stwierdzenia, że nie rozwiązano go od chwili utworzenia na ziemiach polskich pierwszych szpitali. Również dzisiaj słyszymy i czytamy o niewłaściwie zbilansowanych porcjach, nieestetycznie podanych posiłkach, czy zbyt małych stawkach
przeznaczonych na wyżywienie pacjentów w placówkach służby zdrowia. Z takimi
samymi problemami próbowano walczyć przed stu, a nawet dwustu laty. Rachunki
szpitalne z XVI i XVII w., według Zofii Podgórskiej-Klawe, każą przypuszczać, że jadłospis nie różnił się od sposobu żywienia średnio zamożnej klasy. Jednak takie posiłki otrzymywali tylko nieliczni. Jeszcze w XVIII w. w niektórych szpitalach pełne
wyżywienie przeznaczone było tylko dla niedołężnych i obłożnie chorych. Pozostali
pensjonariusze utrzymywali się z żebractwa. Dopiero od drugiej połowy XVIII w.
władze szpitali zaczęły przywiązywać większą wagę do właściwego wyżywienia1. Dieta stała się jednym z elementów prowadzonej terapii, zgodnie z hippokratejskim
stwierdzeniem: niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.

II. Diety
Pod koniec XIX w. w prasie medycznej zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze artykuły omawiające tę zaniedbaną tematykę. Analizie poddano zarówno kaloryczność potraw, różnorodność podawanych posiłków oraz coraz częściej stosowanych diet specjalnych, np. w cukrzycy, chorobach nerek, czy dnie moczanowej. Dość powszechny
1
Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981,
s. 171-173.
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był wówczas pogląd o niewłaściwym, szablonowym żywieniu chorych w szpitalach,
nieuwzględniającym osiągnięć medycyny i nowych zasad leczenia dietetycznego.
Jednak sami lekarze różnie podchodzili do tych spraw. Jedni uważali, że posiłki były
niedostateczne zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Drudzy, że
pod względem, jak wówczas pisano, kalorymetryczności były wystarczające, jednak
nie były właściwie zestawiane, dając przewagę jednych produktów nad innymi, na
przykład węglowodanów nad białkami i tłuszczami. Powszechnie również podkreślano, że posiłki były mało urozmaicone, jednostajne, co źle wpływało na łaknienie
i proces leczenia2.
Sam termin dieta według Polskiego Słownika Lekarskiego Franciszka Giedroycia
oznacza porządek życia, a dalej postanowienia i mierność w jedzeniu i w piciu. Dietetyka natomiast to nauka zachowania się zdrowych i chorych. F. Giedroyć powołuje
się na starsze definicje m.in. B. A. Fontanusa – sposób pomiarkowanego życia, czy
Ludwika Perzyny, który dietę określał jako umiarkowanie co do jedzenia i picia, do
ruchawości i spoczynku, do snu i niespania, do pozbycia nieużytecznych a zatrzymania użytecznych w ciele rzeczy. Z kolei Trock uznawał dietę za mierne wiktowanie się3.

III. Przykłady diet szpitalnych
Posiłki powinny zatem odpowiadać pewnym wymogom. Po pierwsze, winny być to
porcje dostateczne, pożywne, wystarczające do zaspokojenia zapotrzebowania człowieka chorego. Po drugie, łatwostrawne, smaczne i urozmaicone oraz dostosowane
do rodzaju choroby4. Każdy posiłek powinien dostarczać ustrojowi odpowiednią ilość
azotu i węgla, pod postacią białek, tłuszczów i węglowodanów. Przy czym początkowo uważano, iż białka stanowiły najważniejszą część posiłku. Później coraz częściej
postulowano zbilansowanie wszystkich składników5. Henryk Fidler, starszy ordynator szpitala Starozakonnych w Radomiu postulował, aby wprowadzono diety szpitalne, oparte na nowych zasadach uwzględniających taką jakość i ilość pokarmu, aby
odpowiadała stanowi ogólnemu pacjenta oraz dostosowana była do jego choroby6.
Liczba kalorii w dietach szpitalnych oscylowała średnio od 1500 do 2000 kalorii
dziennie. Jedną z przyczyn tych różnic były wyliczenia, oparte na przyjęciu odmien2
Kaloria=calorie, jednostka ciepła, ciepłostka, F. Giedroyć, Polski Słownik Lekarski, Warszawa 1931, t. 1, s. 104, 266; Kronika bieżąca, „Kronika Lekarska” 1898, nr 16, s. 717; H. Fidler,
Projekt nowej diety szpitalnej, „Zdrowie” 1898, nr 156, s. 483; K. Rzętkowski, O żywieniu chorych
w szpitalach warszawskich, Warszawa 1909, s. 25.
3
F. Giedroyć, op. cit., s. 137-138.
4
H. Fidler, op. cit., s. 479; K. Rzętkowski, op. cit., s. 8; J. Brzeziński, O dyecie szpitalnej, ze
szczególnym uwzglęgnieniem dyety szpitala fabrycznego w Zawierciu, „Zdrowie” 1911, z. 6, s. 419;
H. Landau, O żywieniu chorych w szpitalach warszawskich, „Zdrowie” 1901, z. 2, s. 102.
5
F. Hirschfeld, Zasady żywienia chorych, Warszawa 1892, s. 1; H. Fidler, op. cit., s. 483.
6
H. Fidler, op. cit., s. 480.
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nych wartości kalorycznych na kilogram ciała oraz mało precyzyjnego określenia
wzorca, jako „człowieka dorosłego, o przeciętnych wymiarach ciała”7. Pomimo jednak tych różnic wyraźnie widać, iż w szpitalach na ziemiach polskich wartość, jak
określano, ciepłostek nie przekraczała 2000 kalorii. Jedynie F. Hirschfelda, asystent w szpitalu Moabit w Berlinie, określił ją na 2300-2400 kalorii8.
To zapotrzebowanie kaloryczne zaspakajane było podczas trzech posiłków (śniadanie, obiad, kolacja, w niektórych szpitalach podwieczorek), o zróżnicowanych
porcjach. Najczęściej spotykamy się z podziałem na całą, pół porcji i ścisłą porcję.
Liczba składników w pokarmach i ilość kalorii potrzebnych do utrzymania równowagi ustroju w ciągu doby, a także rodzaj choroby i możliwość podjęcia pewnego
wysiłku mięśniowego określały, jaką porcję czyli dietę pacjent otrzymywał. Zgodnie
z wytycznymi cała porcja przeznaczona była dla chorych, którzy nie gorączkowali
i nie mieli dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz osoby, które powinny
być odżywiane lepiej – syfilitycy, cierpiący na blednicę i niedokrwistość. Pół porcji
otrzymywali ozdrowieńcy, ścisła natomiast przeznaczona była dla ciężko chorych,
gorączkujących oraz zdrowiejących po ciężkich chorobach9.

Tabela 1. Liczba niezbędnych kalorii w dietach szpitalnych wg autorów artykułów
Autor

Liczba kalorii

H. Fidler

2000

H. Landau

1500

K. Rzętkowski

1650

J. Brzeziński

1698

F. Hirschfeld

2300-2400

Źródło: opracowanie własne na podstawie artykułów
Dla przykładu podam, iż Hirschfeld przeprowadził wyliczenia na ważącym 60 kg człowieku
przy 34-40 kaloriach na kilogram ciała. Fidler – 40 kalorii na kilogram, ale osobnik miał jedynie
50 kg, por. F. Hirschfeld, op. cit., s. 16; H. Fidler, op. cit., s. 479; H. Landau, op. cit., s. 80; F. Montz,
Zasady żywienia chorych, Warszawa 1902, s. 214; K. Rzętkowski, O żywieniu chorych szpitalnych,
[w:] Medycyna w samorządzie, Warszawa 1906, s. 44.
8
F. Hirschfeld, op. cit., s. 16.
9
H. Fidler, op. cit., s. 481. Warto tutaj wspomnieć, iż już w ustawie szpitalnej z 1842 r. zwrócono uwagę na diety szpitalne, drukując wykaz składu porcji podawanych w szpitalu Braci Miłosierdzia i starozakonnych, Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, część III: Zakłady dobroczynne, t. 3, Warszawa 1866, s. 194-197, 284-287. Chorym gorączkującym, ze względu na
brak apetytu, podawano wodę świeżą źródlaną z lodem, w małych ilościach. Za właściwe uznawano
również kwaskowate napoje. Gdy wracał apetyt zalecano lekkie zupy owocowe (wiśniowa, śliwkowa). Potem można było podawać raz dziennie małą ilość delikatnego mięsa, najlepiej na zimno
i delikatną wędlinę z cytryną. Po całkowitym ustąpieniu gorączki zalecano powoli wprowadzać zupy
mięsne, następnie mięsne potrawy, por. Doktor Wiel (opracował J. Polak), Kuchnia dietetyczna,
Warszawa 1883, s. 145-146.
7

szklanka kawy, 2 bułki

Szpital w Zawierciu

pół kwarty rosołu z 1/8 kwarty kaszy perłowej;
¼ funta mięsa, 1 łut włoszczyzny, pół łuta soli; pół
funta chleba pytlowego; pół kwarty leguminy13

–

Szpital w Kaliszu

rosół z kaszą, pól funta mięsa z kaszą; 1 funt chleba

kleik i kasza

Pół porcji
Szpital w Radomiu

rosół z makaronem lub ryżem, kaszką, kartoflami; krupnik; mięso rosołowe lub kotlet z kartoflami lub
kaszą;
w dni postne: zacierki na mleku lub zupa grzybowa; kasza lub kluski

Obiad15

szklanka kawy, chleb

Śniadanie

pół kwarty rosołu z 1/8 kwarty kaszy perłowej,
pół funta mięsa, 1 łut włoszczyzny, pół łuta soli;
funt chleba razowego i ¾ kwarty leguminy lub
zamiennie kartofle, kasza jęczmienna, kasza
gryczana12

Obiad

pół kwarty11 kleiku z 1/8 kwart kaszy owsianej, pól
łuta masa i pół łuta soli

Śniadanie i kolacja

rosół z kaszą, sztuka mięsa (pół funta10) z kaszą lub
kartoflami, 1 funt chleba

Obiad

kleik i kasza

Śniadanie i kolacja

Cała porcja

talerz rosołu lub kleik

½ kwarty mleka

pół kwarty kleiku z 1/16 kwarty kaszy, pół łuta
masła, ¼ łuta soli14

pół kwarty kleiku z 1/16 kwarty kaszy, pół łuta
masła, ¼ łuta soli

rosół z kaszą: pół funta mięsa z kaszą

kleik i kasza

Ścisła porcja

Tabela 2. Posiłki serwowane chorym z podziałem na rodzaje diet w szpitalach w Radomiu, Kaliszu, Zawierciu i Warszawie w latach 1898-1911

130
Anna Marek

herbata, 2 jajka, masło, chleb

barszcz, pieczeń cielęca, kaszka jęczmienna, śliwki
w kompocie, chleb

kawa biała z bułką

Szpital Wolski w Warszawie

garnuszek herbaty, 2 bułki

herbata, chleb, 100 g wędliny

rosół z kaszką, pieczeń wołowa, makaron włoski
z masłem, chleb

klej, chleb

garnuszek herbaty z mlekiem

10
Funt – jednostka wagi, równa się 16 uncjom=32 łuty. Funt rosyjski to 400,512 g, obecnie funt to 500 g, Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, wydawnictwa Gutenberga, t. 5, Kraków 1993, s. 160, 246.
11
Kwarta łac. czwarta część. Dawna miara płynów: ćwierć garnca, obecnie = 1 litr. Ibidem, t. 8, Kraków 1994, s. 258.
12
Z oddzielnego przepisu lekarskiego dodawano kwaterkę piwa dubeltowego lub ¼ kwaterki wódki lub chrzanu, E. Beatus, W. Męczkowski, Rys
historyczny oraz stan obecny szpitala starozakonnych w Kaliszu, [w:] W. Męczkowski, Monografia historyczna szpitali w Królestwie Polskim, t. 1,
Warszawa 1907, s. 71.
13
Lekarz do tej diety mógł dodać: ¼ lub pół bułki, 1/8 kwarty kaszy, kaszę na mleku, ¼ funta ryżu, ¼ funta śliwek, 2 jaja, pieczeń z ½ funta mięsa,
1/3 śledzia, 1/8 kwarty wina, ¼ kwarty piwa, pół kwarty mleka, polewkę winną (1/8 kwarty wina, 1 jajo, 1 łut cukru), por. E. Beatus, W. Męczkowski,
op. cit., t. 1, s. 71. Leguminy – wszelkiego rodzaju kasza, otręby, a także groch suszony, por. Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 172.
14
Dodatkami przepisywanymi przez lekarza mogły być: ¼ funta bułki, 1/8 funta śliwek, ¼ kwarty mleka, por. E. Beatus, W. Męczkowski, op. cit., t. 1,
s. 71.
15
Autor podał plan porcji na cały tydzień. Rosół z różnymi dodatkami stanowił podstawę żywienia przez pięć dni w tygodniu. Pacjenci otrzymywali
jeszcze podwieczorek. W przypadku porcji całej była to szklanka kawy i chleb. Pól porcji stanowiła szklanka kawy i 2 bułki. A ścisła porcja to tylko szklanka
kawy, por. J. Brzeziński, op. cit., s. 423.

10 11 12 13 14 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie artykułów wykorzystanych w pracy

mleko 50 cm3, 2 bułki

Kolacja

rosół z makaronem, kotlety wołowe, kartofle, chleb

Obiad

herbata z bułką, dodatek masła

Śniadania

garnuszek herbaty z mlekiem, chleb

Kolacja
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Zasadniczo można powiedzieć, iż nie widać wyraźnej różnicy pomiędzy przygotowanymi śniadaniami i kolacjami. Najczęściej składały się one z kaszy i kleiku,
chleba oraz bułki. Najpopularniejszym daniem obiadowym był natomiast rosół z kaszą, makaronem bądź kartoflami, do tego sztuka mięsa, zwykle rosołowego oraz jako
dodatek chleb. Jedynie przygotowujący sprawozdanie ze szpitala w Kaliszu wspomina o dodawaniu do posiłków kwaterki piwa dubeltowego, wódki czy polewki winnej.
Z dostępnych informacji można wnioskować, iż podawanie, jak wówczas mówiono,
napojów wyskokowych było czymś normalnym. I chyba bardzo oczywistym, jeśli nie
zamieszczono tych informacji w artykułach.

Tabela 3. Posiłek tygodniowy pacjentów szpitala Moabit w Berlinie
z podziałem na diety w 1892 r.
16

Dzień
tygodnia

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Posiłek

Sobota

Dieta nr 2

Obiad

pieczeń wieprzowa z bułczanymi
kluskami

klops
z kartoflami

Kolacja

kiszka pasztetowa

zupa z sago16

Obiad

wołowina z kaszą jaglaną

Kolacja

kaszka na wodzie

Obiad

baranina z białą kapustą i kartoflami

Kolacja

zupa z bułek

Obiad

wieprzowina
z grochem
i kwaśna kapusta

pieczeń cielęca
i ryż na mleku

Kolacja

śledź z kartoflami

kasza owsiana

Obiad

wołowina z sosem musztardowym
i kartoflami

Kolacja
Piątek

Dieta nr 1

Obiad

Dieta nr 3

Dieta nr 4

rosół
z makaronem

zupa mleczna
z czekoladą

krupnik

zupa mleczna

rosół z ryżem

zupa mleczna

rosół z kaszką

zupa mleczna

rosół z sago

zupa mleczna

krupnik

zupa mleczna
z kaszką

rosół z ryżem

kaszka na
wodzie

zupa ryżowa
kiełbasa pieczona z kaszą jaglaną

Kolacja

zupa mleczna

Obiad

wołowina
z soczewicą

Kolacja

zupa mączna

wołowina
z ryżem

Źródło: F. Hirschfeld, op. cit., s. 18-19

Sago – rodzaj mączki (skrobi) wyrabianej z wnętrza palmy sagowej Metroxylon sagu i niektórych sagowców, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sago (dostęp 12.07.2017).
16

Żywienie chorych w szpitalach Królestwa Polskiego…

133

Warto tutaj dla przykładu pokazać, jak posiłki wyglądały w szpitalu berlińskim,
co przedstawił w artykule wspomniany już Feliks Hirschfeld. W placówce tej diety
zostały podzielone na cztery typy. Pierwszą dostawali silni mężczyźni, którzy leczyli
się na lekkie choroby wewnętrzne lub niewielkie cierpienia chirurgiczne. Dieta nr 2
przeznaczona była dla kobiet. Wykluczono z niej niektóre potrawy ciężkostrawne,
jak „świnina”, groch, fasola, wprowadzając w to miejsce cielęcinę. Porcje obiadowe
były mniejsze niż w diecie nr 1 i nie uwzględniano w nich piwa. W trzeciej i czwartej
diecie przeznaczonej dla ciężko chorych, gorączkujących oraz z problemami żołądkowo-jelitowymi, podawano wyłącznie pokarmy płynne. Przy czym w czwartej zdecydowanie więcej potraw przyrządzanych było na mleku17.
Do tego należy jeszcze dodać 250 gramów chleba, 150 g bułki, 20 g masła oraz
0,33 litra piwa dodawane do diety nr 1. Druga różniła się od pierwszej jedynie
mniejszą ilością bułki – 100 g18.
Już na pierwszy rzut oka widać, iż diety w szpitalu berlińskim były bardziej różnorodne od tych na ziemiach polskich, oczywiście gdy piszemy o posiłkach pierwszego i drugiego rodzaju. Trzeci i czwarty typ zasadniczo nie odbiegały od stosowanych na ziemiach polskich. Na tę różnorodność bez wątpienia miała wpływ kwota
pieniężna przeznaczona na jednego chorego. W Berlinie koszt diety nr 1 wynosił
60 fenigów, nr 2 – 47, 3 – 38 a numer 4 – 28 fenigów19. Na ziemiach polskich natomiast koszt wyżywienia jednego chorego wynosił w XIX w. 18 kopiejek na dobę.
W 1900 r. kwotę tę podniesiono do 20, a w 1909 r. Magistrat miasta Warszawy
zwiększył dodatkowo o 7½ kopiejki20. Oczywiście wzrost kosztów przeznaczonych
na wyżywienie nie wynikał z konieczności, czy chęci zapewnienia pacjentom najwartościowszego wyżywienia, a wyłącznie związany był ze wzrastającymi cenami
produktów żywnościowych. Lekarze wielokrotnie wspominali o konieczności podniesienia tych wydatków oraz zlikwidowania stałych, sztywnych sum. Tłumaczono,
iż kwota ta powinna być ustalana na krótki okres, na przykład na rok, i powinna
podlegać rewizji stosownie do wahań cen produktów na rynku21. Zamrożenie tych
stawek powodowało, iż szpitale wiązały się z jednym, najtańszym dostawcą, który
często po uzyskaniu kontraktu nie przywiązywał uwagi do jego rzetelnego wypełniania. Skutkowało to dostawami nieświeżych produktów, a ośrodki zmuszało do ustalania stałego, tygodniowego rozkładu posiłków. Stąd zapewne wynikała monotonia
F. Hirschfeld, op. cit., s. 18.
F. Hirschfeld, op. cit., s. 19.
19
W tym okresie w zaborze rosyjskim robotnik dziennie zarabiał 160 kopiejek, tani obiad
kosztował 50 kopiejek. W zaborze pruskim natomiast dzienny dochód robotnika wynosił 1-3 marek, obiad w restauracji 1,25-2,00 marek, http://odkrywca.pl/sila-nabywcza-pieniadza-xvii-xix-wiek,683850.html (dostęp 12.07.2017).
20
W 1918 r. podniesiono koszty wyżywienia do 44,5 kopiejki czyli 96 fenigów, por. A. Chełmoński, W kwestii żywienia chorych szpitalnych w czasach dzisiejszych, „Pamiętnik Kliniczny Szpitala
Dzieciątka Jezus” 1918, t. 2, s. 75.
21
K. Rzętkowski, O żywieniu chorych w szpitalach…, s. 47, 52.
17
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134

Anna Marek

diet w szpitalach Królestwa. Duże placówki, w których przebywała znaczna liczba
chorych, mogły czasami z tych szablonów zrezygnować, dając możliwość wyboru
potraw z karty. Jednak w małych sztywna kwota nie pozwalała na takie posunięcia.
Jedynym wyjściem w tych wypadkach było trzymanie się ustalonego rozkładu porcji
na wszystkie dni tygodnia z dokładnym oznaczeniem ilości produktów potrzebnych
dla różnych kategorii chorych22. Wyjaśnić tutaj należy jak szpitale radziły sobie z niskimi nakładami przeznaczonymi na wyżywienie chorych. Pacjenci niemający apetytu otrzymywali mniejsze porcje, a nadwyżka przeznaczana była dla tych „zdrowszych”23. Jednym słowem jeden chory był żywiony kosztem drugiego. Problemu nie
rozwiązywały również posiłki dostarczane przez rodziny gdyż, jak pisano, były to
najczęściej ciastka i owoce, nieposiadające większej wartości odżywczej24.
Zaradzenie tym wszystkim problemom było, zdaniem lekarzy, niezwykle proste
– należało zwiększyć dzienną stawkę wyżywienia oraz przeznaczyć dodatkowe fundusze na zakupienie specjalnych dodatków do diety, na przykład win, jajek, mięsa,
tak jak odbywało się to w szpitalu berlińskim. Kwoty te powinny znaleźć się w wyłącznej gestii lekarza, to on miał decydować dla kogo i kiedy asygnować pieniądze25.
Wyższy budżet na wyżywienie umożliwiłby także przygotowanie różnorodnych posiłków, które pacjent mógłby wybierać z karty, a lekarz nadzorować, tak aby chory
jadł smacznie, ale jednocześnie zdrowo26.
Oczywiście te zmiany pociągnęłyby kolejne. W pierwszym rzędzie związane
z kuchnią szpitalną, w zakresie jej urządzenia, przygotowywania posiłków oraz zakupu produktów żywnościowych. W Warszawie w tym okresie, jedynie w Szpitalu
Dzieciątka Jezus i w placówce na Czystem znajdowały się kuchnie wyremontowane,
czyste, ze sprzętem ułatwiającym wykonanie potraw. W pozostałych szpitalach były
to pomieszczenia ciasne, niskie, bez wentylacji, ze złym oświetleniem, niespełniające żadnych wymogów. Opierając się na wzorcach niemieckich lekarze postulowali,
aby w kuchniach zachowany został podział na część przeznaczoną do gotowania potraw, do mycia produktów spożywczych oraz naczyń. Kuchnie w nowych szpitalach
powinny być projektowane w środkowej części kompleksu szpitalnego, aby przygotowane potrawy mogły jak najszybciej trafić do wszystkich pacjentów. Postulowano, aby wózki do rozwożenia posiłków były ogrzewane, a każdy oddział wyposażony w kuchenki do ich ewentualnego podgrzewania. Na oddziałach powinny być
22
J. Brzeziński, op. cit., s. 418; H. Landau, O żywieniu chorych w szpitalach warszawskich,
„Zdrowie” 1901, z. 2, s. 87.
23
K. Rzętkowski, O żywieniu chorych w szpitalach warszawskich…, s. 26.
24
Ibidem, s. 45.
25
F. Hischfeld, op. cit., s. 19.
26
Kronika bieżąca, „Kronika Lekarska” 1898, nr 16, s. 717. Nadzór nad dostarczaniem żywności, jej przygotowaniem i rozdzielaniem poszczególnym chorym regulowała już ustawa z 1842 r.
W ustawie zwrócono również uwagę na odmienność diet stosowanych w szpitalach starozakonnych
czy ewangelickich, Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, część III Zakłady dobroczynne, Warszawa 1866, t. 2, s. 33 i t. 3, s. 271.
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tzw. pokoje stołowe (posiadały je wyłącznie wspomniane dwa nowoczesne szpitale –
Dzieciątka Jezus i na Czystem), a w przypadku ich braku stół jadalny, który winien
być na czas posiłków nakrywany obrusem. Dla pacjentów niemogących opuszczać
łóżka miał być zamontowany stolik ze zsuwaną deską. W żadnym wypadku za stół
nie mógł służyć stolik przyłóżkowy, który spełniał wielorakie funkcje. Jak przedstawiono w artykule, najwyższa część służyła za stół jadalny, niżej umieszczano pojemnik na plwocinę, a najniżej stał słój z moczem27.

Fot. 1. Kuchnia w Warszawskim Szpitalu Dziecięcym.
Źródło: „Biesiada Literacka” 1900, nr 48, s. 440

Dużo zarzutów padało również pod adresem personelu, głównie kobiecego – niewykwalifikowanego i niechętnego pracy. K. Rzętkowski określił to nawet niezwykle
mocnym stwierdzeniem „w kuchni kobiety mają stosunek do gotowania, taki sam
a nawet gorszy jak stosunek posługi oddziałowej do sztuki pielęgnowania”28. W zachodnich szpitalach kierownikami kuchni zostawali głównie mężczyźni, wykwalifikowani fachowcy, jak napisano „zrozumiano wyższość fachowo wykształconej
służby kuchennej męskiej nad domową i niewykwalifikowaną służbą niewieścią”29.
27
28
29

K. Rzętkowski, O żywieniu chorych w szpitalach warszawskich…, s. 63-64, 66.
Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 57.
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O zaprowadzenie takiego rozwiązania postulowano również w szpitalach Królestwa Polskiego. Kobiety miały być kierowane głównie do czynności pomocniczych,
m.in. zmywania naczyń.
Dlatego też niezwykle potrzebny był nadzór nad kuchniami, który sprawowany miał być nie tak jak dotychczas przez Wydział Dobroczynności w Magistracie
m. Warszawy i już w samych szpitalach przez intendenta i siostry posługujące, ale
przez utworzoną przy Wydziale Szpitalnym w Magistracie stałą komisję do spraw
żywienia chorych. Do komisji wchodziłaby pewna grupa lekarzy naczelnych i ordynatorów oraz fachowcy w dziedzinie żywienia. W każdym szpitalu należałoby
utworzyć stałą, płatną posadę pomocnika lekarza naczelnego do spraw żywienia.
Koniecznością było również wygospodarowanie miejsca na pracownię chemiczną,
w której miały być przeprowadzane badania próbek produktów spożywczych wykorzystywanych w placówkach. Otrzymane wyniki miały być jawne i dodatkowo
zamieszczane w prasie30.
Leczenie chorób, szczególnie tych, w których terapia głównie polega na stosowaniu właściwego żywienia było w szpitalach na ziemiach polskich praktycznie niemożliwe. I to zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Zasadniczo
wszyscy chorzy zmuszeni byli spożywać te same produkty, bez względu na jednostkę
chorobową czy sytuację domową. Zaznaczyć tutaj wypada, iż zdecydowana większość chorych wywodziła się z najuboższych środowisk i obarczona była różnymi
cierpieniami przewlekłymi. Pomimo ciężkiej pracy, nie byli w stanie poprawić swojej sytuacji mieszkaniowej i żywieniowej. Dla nich pierwszym krokiem w leczeniu
było odpowiednie, wysokokaloryczne żywienie – „tu dieta działa jak lekarstwo”,
pisał K. Rzętkowski31. Podkreślał również, iż dla ludzi chorych powinny być przygotowywane różnorodne diety, dostosowane do ich choroby. I tak dieta głodowa dla
pacjentów po operacjach brzusznych, z wrzodami żołądka i dwunastnicy, mleczna
ścisła przy niewydolności serca, zapaleniu nerek i dla wymagających odchudzenia.
Oprócz tego dieta płynna, półpłynna oraz zwykła, którą dodatkowo podzielił na lekką, normalną, bezmięsną i tuczącą. Szczególne miejsce zajmowały diety specjalne,
wśród których znalazły się cukrzycowa czy bezsolna.
Personel szpitalny zobowiązany był nauczyć chorych prawidłowych zachowań
przy jedzeniu. Zwracano uwagę na konieczność powolnego jedzenia i dokładnego
przeżuwania posiłków. U osób osłabionych, w tym gorączkujących, należało dbać
o czystość jamy ustnej. Po posiłku należało ją dokładnie wypłukać, ewentualnie wyIbidem, s. 56, 59.
H. Landau, op. cit., s. 98; K. Rzętkowski, O żywieniu chorych szpitalnych…, s. 46; W. Dąbrowski, Wyniki spisu jednodniowego chorych dokonanego w szpitalach warszawskich w dniu
5.04.1900, „Zdrowie” 1902, z. 2, s. 101-127; K. Rzętkowski, O żywieniu chorych w szpitalach warszawskich…, s. 12-13; J. Brzeziński, op. cit., s. 419. Również w 1918 r. w szpitalu Dzieciątka Jezus
zwracano uwagę, że racje żywnościowe były niewystarczające. Tym bardziej, iż chorzy często przybywali do szpitala w stanie wielkiego wyniszczenia, co w konsekwencji prowadziło do zwiększenia
śmiertelności, por. A. Chełmoński, op. cit., s. 74.
30
31
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trzeć u osób nieprzytomnych. Z dzisiejszej perspektywy zadziwiające są natomiast
dalsze wskazówki, co do podawania płynów tej grupie chorych. Autor zalecał szczególną ostrożność podczas pojenia płynami, tak aby nie dopuścić do zachłyśnięcia
i w konsekwencji rozwoju zapalenia płuc. Dlatego też za każdym razem należało
chorego sadzać, ewentualnie podnieść głowę. Picie w pozycji leżącej ułatwiały tzw.
filiżanki z dziobkiem32.

Tabela 4. Produkty wykorzystane do tworzenia diet według K. Rzętkowskiego
33 3435

Dieta

Produkty

głodowa

woda przegotowana, woda alkaliczna, czarna kawa, herbata czysta, wino czerwone

mleczna

– ścisła – mleko w ilości 1-3 litrów dziennie
– wolna – mleko z kaszką, z kluseczkami, z ryżem, bułki, biszkopty, sucharki

płynna

mleko i potrawy mleczne, bulion, rosół czysty z kaszką, z kluseczkami francuskimi,
z ryżem, z żółtkiem, ze sztucznymi przetworami białkowymi (nutroza, samatoza33,
tropon34), kleiki, zupy płynne z grochu tartego, kartofli tartych, Beeftea35, polewka
z wina, piwo

półpłynna

to co wyżej + jarzyny tarte (groch, kartofle, marchew), galaretki odżywcze, jaja,
marmolady, móżdżek cielęcy

zwykła

– lekka – to co w półpłynnej + mięso siekane, potrawki, jarzyny zwykłe (szpinak,
kalafior, marchew), ser, chleb, bułki, masło, kompoty, delikatne buliony
– normalna – to co chorzy spożywają codziennie
– bezmięsna – postna bez ryb, zupy na mleku, na wodzie, jarzynowe, ser, jaja, kasza,
kluski, jarzyny, sałaty, owoce, chleb, masło, mleko
– tucząca – to co wyżej w diecie zwykłej + masło, mleko, śmietana, smalec, miód

Źródło: K. Rzętkowski, O żywieniu chorych w szpitalach warszawskich, Warszawa 1909, s. 71-72

Zdaniem doktora Brzezińskiego dieta szpitalna mogła spełniać nie tylko zadanie
dostarczenia pokarmu. Wymienił jeszcze inne ważne aspekty. Po pierwsze, zadanie edukacyjne. Chorych miano uczyć jak prawidłowo się odżywiać, jakie produkty
należy z diety wyeliminować oraz jakie bezwzględnie powinny się w niej znaleźć.
Wskazywano również, jak usunąć z codziennych posiłków zakorzenione nałogi i złe
przyzwyczajenia. Po drugie, dieta szpitalna miała znaczenie kulturalne, polegające
32
F. Montz, tłum. H. Landau, Zasady żywienia chorych. XXI odczytów dla studentów i lekarzy, Warszawa 1902, s. 223.
33
Samatoza – preparat odżywczy, Kropla Mleka w Łodzi, „Gazeta Rzemieślnicza” 1904, nr 28,
s. 222.
34
Tropon – ekstrakt białkowy z jaja.
35
Herbata z wołowiny, traktowana na przełomie wieków jako lekarstwo dające siłę. Z funta
wołowiny otrzymywano kufel herbaty, http://www.goodfood.com.au/drinks/a-healing-brew-20130729-2quet i https://isabellaalden.com/tag/beef-tea/ (dostęp 30.06.2017).

138

Anna Marek

na wyrobieniu w ludziach zwyczaju jedzenia przy stole, przykrytym obrusem oraz
posługiwanie się sztućcami. W tym jednak wypadku w szpitalach powinny się znaleźć sale przeznaczone wyłącznie do jedzenia posiłków, odpowiednio wyposażone,
aby pacjenci mieli skąd czerpać wzorce36.

IV. Wnioski
Poddając analizie przestawione piśmiennictwo nasuwają się następujące wnioski
dotyczące spraw żywienia w szpitalach:
– autorzy publikacji zwracali szczególne znaczenie na właściwie zbilansowane
posiłki, dostarczające wszystkich niezbędnych składników,
– przygotowywane porcje powinny być łatwo strawne, smaczne, urozmaicone
i pożywne, wystarczające do zaspokojenia potrzeb chorego,
– dieta szpitalna miała być jednocześnie lekarstwem, zatem musiała być dostosowana do rodzaju choroby,
– aby to zrealizować należało zwiększyć dzienną stawkę wyżywienia, tak aby
możliwe było zakupywanie świeżych produktów, umożliwiających przygotowanie różnorodnych posiłków i wystarczało na zakup specjalnych dodatków
do diet,
– to lekarz powinien decydować, dla których chorych i kiedy asygnować wyższe
kwoty dziennej stawki,
– posiłki powinny być przygotowywane w kuchniach szpitalnych, odpowiednio
wyposażonych, z właściwie dobranym personelem – kucharzem powinien
być mężczyzna, kobiety wyłącznie do pomocy,
– ugotowane potrawy powinny być rozwożone podgrzewanymi wózkami,
– na każdym oddziale winna znajdować się kuchenka do odgrzewania w razie
potrzeby posiłków,
– na oddziałach należało wygospodarować pokoje stołowe, przy ich braku na
salach chorych powinien znajdować się stół jadalny,
– pacjentom leżącym służyć miały w tym celu specjalne stoliki ze zsuwaną
deską,
– personel na oddziałach powinien edukować pacjentów jak prawidłowo zachowywać się przy stole, posługiwać się sztućcami, a także jakie produkty
spożywać.
Problem żywienia w szpitalach na przełomie XIX i XX w. nie został należycie
rozwiązany. Bez wątpienia nie starczyło lekarzom determinacji, ale również pieniędzy, które pozwoliłyby przygotowywać różnorodne posiłki dla pacjentów przybywających do placówek służby zdrowia z problemami wymagającymi, oprócz klaJ. Brzeziński, op. cit., s. 420-421; Wiadomości bieżące krajowe, „Medycyna” 1883, nr 7,
s. 116; Notatki biograficzne, „Medycyna” 1883, nr 4, s. 65.
36
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sycznego leczenia, również odpowiedniej diety. Jeszcze w 1918 r. lekarze szpitala
Dzieciątka Jezus postulowali do władz o podniesienie norm żywieniowych, kontrolę jakości podawanych pokarmów, ale także uwolnienie placówek medycznych od
osób niekwalifikujących się do leczenia37.

Nutrition of the sick in the Kingdom of Poland hospitals
at the turn of the 19th and 20th centuries.
Summary
At the end of the 19th century increasing number of articles about the nutrition of
the sick began to appear in the medical press. Diversity of serving meals, its caloric value and diet used during diabetes, kidney diseases or gout came under close
scrutiny. There was a widespread view of inappropriate and stereotyped nutrition
in hospitals which did not take into consideration the latest medical achievements
and new principles of dietary treatment. Nevertheless, the doctors themselves approached the issue differently. Some claimed that the meals were insufficient both
in qualitative and quantitative terms, others thought that energy value was proper
but they were badly balanced. One kind of products predominated over the others,
e.g. carbohydrates prevailed over protein and fat. They emphasised that the menu
was monotonous what had a bad influence on the craving and treatment process.
The nutrition problem in hospitals at the turn of the 19th and 20th centuries was
not properly resolved. There was a lack of determination among the doctors and
money was also a big problem. Those factors did not permit them to prepare varied meals for the patients in hospital who besides the classic treatment required
a proper diet.

Keywords: diet, nutrition, hospitals, the Kingdom of Poland, 19th and 20th centuries

A. Puławski, Jeszcze kilka słów w sprawie odżywiania się chorych szpitalnych, „Pamiętnik
Kliniczny Szpitala Dzieciątka Jezus” 1918, t. 2, s. 138.
37
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Żywienie w ośrodkach karnych i poprawczych
w Królestwie Polskim w XIX i w początkach XX w.

I. Wprowadzenie
W sierpniu 1906 r. w osadzie karnej dla nieletnich w Studzieńcu wybuchł bunt, do
którego stłumienia musiano wzywać wojsko. Osadzeni protestowali m.in. przeciwko
zbyt małym racjom żywnościowym i zbyt surowym karom1. W początkach XX w.
nie były to odosobnione przypadki, więźniowie protestowali przeciw złym warunkom, w tym głodowemu żywieniu. Sytuacja ta skłoniła lekarzy do zainteresowania
się warunkami higienicznymi panującymi w zakładach penitencjarnych Królestwa
Polskiego2.
W 1906 r. rozesłano ankietę skierowaną do lekarzy więziennych. Ankieta zwierała 22 pytania, trzy z nich dotyczyły wyżywienia, pytano mianowicie o odżywianie
Zob. J. Kornacki, Sprawozdanie Dyrektora Osady Studzieniec za rok 1906, „Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych” 1906, [brak numeracji tomów], s. 51-77.
2
W Królestwie Polskim funkcjonowało sześć rodzajów ośrodków pozbawienia wolności, były
to: areszty policyjne, areszty detencyjne, domy badań (czyli więzienia inkwizycyjne), więzienia karne i roty aresztanckie, a także tzw. areszty cywilne. Do więzień karnych, gdzie odbywano kary pozbawienia wolności, zaliczano więzienie warowne i więzienie ciężkie (kary główne) oraz więzienie
w formie domu poprawy i aresztu publicznego (kary poprawcze). Po uchwaleniu w 1847 r. Kodeksu
Kar Głównych i Poprawczych w więzieniach odbywano głównie kary poprawcze, skazanie na karę
główną oznaczało zesłanie na Syberię lub Kaukaz. Zob. J. Bieda, Rodzaje ośrodków pozbawienia
wolności w Królestwie Polskim, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2016, t. 19, s. 147-161
(tu s. 159), https://szd.ka.edu.pl/numery/19-2016/szd-19-2016-bieda.pdf (dostęp 20.09.2017). Po
upadku powstania styczniowego i rozwiązaniu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego więzienia w Królestwie weszły do systemu więziennictwa rosyjskiego, podlegając Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a od 1895 r. Ministerstwu Sprawiedliwości Rosji. Zob. J. Czołgoszewski, Organizacja więziennictwa i służba więzienna w królestwie Polskim
w latach 1815-1868, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, [brak numeracji tomów], nr 85,
s. 115-131 (tu s. 117-118). K. Bedyński, Historia więzienia w Kaliszu (1846-2015), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, [brak numeracji tomów], nr 94, s. 189-215, 194-195; http://sw.gov.pl/
assets/20/64/08/4fb6a58e6b52d1893046a8b9853c575a592e26f1.pdf (dostęp 20.10.2017).
1
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więźniów zdrowych (pyt. 8), ilość oraz rodzaj potraw w poszczególne dni tygodnia;
a także o normy diety dla więźniów chorych (pyt. 17) oraz czy więźniowie polityczni
mają oddzielną kuchnię (pyt. 9)3. Odpowiedzi nadeszły z trzech więzień gubernialnych (w Piotrkowie, Łomży, Kaliszu) i jednego powiatowego (nie podano, gdzie)
– czyli od 25% pytanych. Wyniki ankiety przedstawił Leon Wernic w pracy pt. Stan
zdrowotny domów kary zamieszczonej na łamach „Zdrowia” w 1907 r.4, dodając do
tego własne spostrzeżenia jako lekarza więziennego w Kaliszu.
Od końca XVIII w. więziennictwo w Europie ulegało przekształceniom. Do reformy więziennictwa, polepszenia warunków bytowych więźniów, przyczynili się
m.in. angielski filantrop i reformator społeczny John Hovard (1726-1790) oraz angielski prawnik, filozof, ekonomista, reformator instytucji prawnych i społecznych
Jeremy Bentham (1748-1832)5, który był pomysłodawcą nowego typ budownictwa więziennego, tzw. panoptikonu, opisanego przez Michela Foucault w książce
pt. Nadzorować i karać…6. Zmieniało się też represyjne podejście do więźniów.
Kara pozbawienia wolności traciła charakter zemsty za przewinienia, nabierała
funkcji wychowawczej, miała służyć resocjalizacji osadzonych. Głodzenie jako element odstraszający od ponownego popełnienia przestępstwa uznano za zbyt okrutne7. Reformatorzy uznali, że dieta więźniów powinna być dostateczna do zaspokojenia potrzeb organizmu – wystarczająca dla osób wykonujących prace fizyczne, mieli
jednak różne zdanie na temat składników i urozmaicenia diety, dodatku przypraw
i mięsa. Howard uważał, że potrawy powinny być codziennie odmieniane i przynajmniej dwa razy na tydzień należy podawać mięso, natomiast wg Benthama pokarm
dla więźniów powinien być zdrowy, ale jednostajny i najtańszy, jaki jest w kraju, aby
zbyt dobre wyżywienie nie zachęcało ubogich więźniów do kolejnych przestępstw
i ponownego uwięzienia – „…ubodzy uczciwie żyjący z pracy rąk raz na tydzień,
w niedzielę mogą kosztować kawałek mięsa”8. Ten argument, a także koszty utrzyL. Wernic, Stan zdrowotny domów kary „Zdrowie” 1907, s. 691-737 (tu s. 716-717).
Ibidem. Leon Wernic (1870-1953); lekarz dermatolog i wenerolog, eugenik; w latach 1901-1903 był lekarzem więziennym w Kaliszu. Zob. http://old.ipin.edu.pl/ppn/aktualne/2013/4/07_
PPiN_01-2013.pdf.
5
Na tych reformatorów powoływał się Ksawery Potocki w Uwagach do projektu ogólnego
i szczególnego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa 1819, s. 32-37. Por. też: http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/howard_john.shtml;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham (dostęp 28.10.2017).
6
M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa
2009.
7
Uznano, że więzień powinien ponosić tylko taką karę, jaką mu wymierzył sąd, a nie większą.
Jednocześnie panowało przekonanie, że kara musi być surowa i odczuwalna, przykrość miało sprawiać nie tylko samo pozbawienie wolności, ale i umartwienie ciała na różne sposoby, w tym złym
i niedostatecznym jedzeniem. Zob. E. Kaczyńska, Ludzie ukarani. Wiezienia i system kar w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1989, s. 391.
8
K. Potocki, Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracji i stanu
więzień publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa 1819, s. 34.
3

4
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mywania więźniów, które starano się minimalizować, przeważały przy planowaniu
więziennej diety. Uznano, że powinna być ona wzorowana na diecie chłopskiej, która składała się głównie z produktów roślinnych, małej ilości substancji białkowych,
a większej węglowodanów i tłuszczu.

II. Zasady żywienia więźniów w Królestwie Polskim
W Królestwie Polskim reformy wprowadzano z opóźnieniem9. W 1819 r. Ksawery
Potocki (1775-1835), członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości Królestwa Kongresowego, opracował Projekt ogólnego i szczególnego polepszenia stanu i administracji więzień w Królestwie Polskim oraz Uwagi do projektu…10. Potocki podkreślał, że jedną z zasad w urządzaniu wszelkiego rodzaju więzień jest zachowanie tak
moralnego, jak i fizycznego zdrowia uwięzionych: „…aby przez wyznaczenie zdrowego pomieszczenia, dostarczanie zdrowego pokarmu, ubioru, przez przestrzeganie
czystości, przez pracę i należyte o chorych staranie, utrzymać onych przy czerstwym
zdrowiu fizycznym”11. Uznał też, że: „Dla utrzymania czerstwości zdrowia wystarczy
raz na dzień ciepłą jeść potrawę – ani częstą odmianą, ani zaprawą dodatkami, apetytu nie trzeba zaostrzać. Owszem, używanie tęgich potraw, jako i mocnych trunków zapala krew, pobudza do popędliwości i zuchwalstwa, gdy przeciwnie – zdrowy,
lecz chłodzący i jednolity pokarm, czyni człowieka spokojnym, powolnym, do pracy
mocniejszym i wytrzymalszym”12. Ciepła potrawa miała być przygotowana w postaci
zupy rumfordzkiej13, oprócz niej więźniowie dostawali żytni razowy chleb z solą, a za
9
Zob. W. Zarzycki, Więziennictwo w czasach Królestwa Polskiego (1818-1840), „Problemy
Praworządności” 1983, R. 34, nr 2, s. 48-56.
10
K. Potocki, Projekt ogólnego i szczególnego polepszenia stanu i administracji więzień
w Królestwie Polskim, Warszawa 1819. Idem, Uwagi… Projekt był opracowany przez komisję, na
której czele stał Ksawery Potocki, Radca Stanu Nadzwyczajny, Sędzia N.I.K.P. Por. T. Sobczak, Wyżywienie w zakładach penitencjarnych Królestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym, [w:]
I. Rabęcka-Brykczyńska, T. Sobczak (red.), Z problematyki badań nad produkcją i konsumpcją
żywności w Polsce, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 57, Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź-Wrocław 1984, s. 131-214 (tu s. 141). Organizacja i funkcjonowanie aresztów zostały
określone w XII Instrukcji dla więzień i zakładów karnych Królestwa Polskiego [z 15 (27) sierpnia
1859]. Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych,
cz. 6: O aresztach i więzieniach, t. 2, Warszawa 1868, s. 387-403. Por. też: J. Bieda, op. cit., s. 152;
W. Zarzycki, op. cit., s. 48.
11
K. Potocki, Uwagi…, s. 6. Potocki uważał, że w więzieniach najczęściej zamykano ludzi ubogich, którzy w normalnym życiu nie jadali dobrze, zatem gdyby w więzieniu dawano im dwa razy na
dzień ciepłą strawę, gdyby ją odmieniano i zaprawiano smacznie, byłoby to lepsze wyżywienia niż
na wolności.
12
Idem, Uwagi…, s. 36-37.
13
O zupach rumfordzkich pisałam w pracy A. Trojanowska, Rozważania nad pożywnością
pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 do odkryć Justusa v. Liebiga, „Analecta”
2009, t. 18, z. 1-2, s. 73-110.
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napój – wodę czystą i zdrową. Projekt wskazywał też, że ilość pokarmu ma być taka,
aby wystarczyła do sytości, czyli chleba codziennie dla mężczyzn 2 funty (1 funt –
ok. 0,4 kg), dla kobiet 1,5 funta oraz 0,5 łuta (1 łut ok. 12,8 g) soli do chleba dziennie
na osobę14.
Potocki przewidywał odmienną dietę dla różnych rodzajów więzień15 – im cięższe więzienie, tym dieta miała być bardziej dotkliwa – monotonna, pozbawiona
mięsa, a w niektóre dni także gorącego posiłku. W więzieniu warownym (w Zamościu było jedyne tego rodzaju więzienie w Królestwie Polskim) – przez dwa dni była
zupa rumfordzka (podawana raz na dzień), składająca się z samych jarzyn i legumin (produktów mącznych), bez mięsa; a co trzeci dzień podawano tylko chleb
i wodę. Gatunek zupy mógł być odmieniany tylko raz na tydzień; ilość pokarmu
ciepłego, chleba i soli taka, jak w pozostałych więzieniach. W więzieniach ciężkich
(np. w Warszawie było wiezienie ciężkie na 180 osób – 144 mężczyzn i 36 kobiet)
dieta więźniów składała się z jednej porcji zupy rumfordzkiej bez mięsa; rodzaj zupy
był odmieniany co trzy dni; w piątek więźniowie dostawali tylko chleb i wodę. W domach poprawy zupa miała być codziennie odmieniana, co drugi dzień można było
dodać do niej ćwierć funta (ok. 100 g) mięsa na osobę. Inne rozporządzenia odnosiły się do aresztów i osadzonych żywiących się na koszt własny.
W Projekcie znalazły się uwagi dotyczące rodzaju i urozmaicenia diety, ilości
i warunków, w jakich więźniowie mieli spożywać posiłki16. Miejsce, godzina i długość trwania posiłku były ściśle określone – obowiązywała dyscyplina. W domach
poprawy więźniowie jednej płci mogli jadać razem w salach robót, przy zachowaniu cichości, bez żadnych biesiad, śpiewów, rozmów, itd. Obiad wydawano w samo
południe, za uderzeniem dzwonka. Przebywanie przy stole nie mogło trwać dłużej
niż pół godziny. W pozostałych więzieniach osadzeni jedli w swoich celach, o ściśle
wyznaczonych porach.

II.1. Instrukcja więzienna z 1823 r.
W 1823 r. ogłoszono Instrukcję więzienną17, która miała ujednolicić i usprawnić wewnętrzną administrację więzień oraz zapewnić ścisły dozór i porządek w zakładach
K. Potocki, Projekt…, s. 16 (Artykuł 19).
Ibidem, s. 45.
16
Ibidem, s. 16. Istniała grupa aresztantów żywiących się na własny koszt – były to osoby jeszcze nie w pełni sklasyfikowane – aresztanci pod badaniem lub nie mający zatwierdzonego wyroku,
albo odsiadujący krótkie kary w areszcie lub domu poprawy. Jeśli posiadali środki, żywili się na własny koszt. Podobnie więźniowie skazani na większe kary, którzy nie mieli prawomocnego wyroku
i pochodzili ze szlachty, urzędnicy, zdymisjonowani oficerowie i duchowni. Pozostali obowiązkowo
żywili się na koszt skarbu. W tej pracy omawiam jedynie żywienie na koszt skarbu.
17
Instrukcja więzienna, Warszawa 1823. Instrukcja (ogłoszona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Policji – Tadeusza Mostowskiego) składała się z 14 rozdziałów, w tym O żywności więźniów.
14
15
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karnych. Instrukcja opierała się na Projekcie Potockiego i regulowała m.in. kwestie
dotyczące żywienia. Odmiana strawy dla więzienia inkwizycyjnego, aresztu publicznego, domu kary i poprawy (a więc tam, gdzie rodzaj zupy miał być codziennie odmieniany) według Instrukcji z 1823 r. wyglądała następująco: niedziela – grochu
pół kwarty (1 kwarta – 1,125 litra); poniedziałek – kapusty kwartę; wtorek – kartofli
półtorej kwarty; środa – grochu pół kwarty; czwartek – kapusty kwartę; piątek –
kaszy gryczanej pół kwarty; sobota – kaszy jęczmiennej pół kwarty18. Dieta opierała
się głównie na produktach roślinnych. Oprócz gorącego posiłku codziennie na jedną
osobę wydawano 2 funty chleba żytniego razowego (1 funt – ok. 0,4 kg), 0,5 łuta soli
(1 łut – ok. 12,8 g), 1 łut omasty (masła w post, słoniny w pozostałe dni). W święta
dodawano po ćwierć funta (100 g) mięsa.
Instrukcja z 1823 r. miała szereg uzupełnień i modyfikacji. Szczegółowe omówienie tych zmian dotyczących żywienia przedstawił Tadeusz Sobczak w pracy
Wyżywienie w zakładach penitencjarnych Królestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym19. Autor wskazał, że w 1843 r. dla więźniów, którzy pracowali
w więziennych warsztatach, wprowadzono ciepłe śniadania. Było to jednak niezgodne z obowiązującą Instrukcją z 1823 r. i kodeksem karnym z 1818 r., zapisano
więc, że nie jest to dodatkowy posiłek, lecz podzielony obiad. Śniadania te miały
niską wartość kaloryczną, ale zapewniały bardziej równomierne porcjowanie posiłków20. W 1843 r. wprowadzono również zmiany dotyczące obiadów, miały być
bardziej urozmaicone (do potrawy dodawano zasypkę z kaszy, jednocześnie jednak ujmowano podstawowego składnika – kartofli, grochu czy kapusty)21. Wkrótce – w 1845 r. wprowadzono niekorzystne rozporządzenie, bardzo uszczuplające
dietę – o ¼ zmniejszono ilość chleba, który był istotnym składnikiem pożywienia
więźniów. Ponadto z diety zdrowych usunięto masło, a wprowadzono olej; ilość
dni świątecznych, w których podawano mięso ograniczono do pięciu w ciągu roku.
Ta zmiana spowodowała znaczne obniżenie wartości odżywczej diety i przyczyniła
się do pogorszenia stanu zdrowia więźniów22.

18
Instrukcja podawała objętość produktów sypkich, z których należało przygotować posiłek
dla jednego więźnia.
19
T. Sobczak, op. cit., s. 131-214.
20
Ibidem, s. 147.
21
Decyzja dozwalająca podziału porcyi więziennej na śniadanie i obiad z ciepłej strawy,
oraz na posilniejsze żywienie więźni zdrowych, w warsztatach fabrycznych więziennych pracujących. [z dnia] 27 lipca/8 sierpnia 1843 r., [w:] Zbiór…, cz. 6, t. 3, Warszawa 1868, s. 93-95. Zdaniem Sobczaka, wprowadzone zmiany podniosły koszt wyżywienia, lecz nie poprawiły jego wartości
odżywczej, wzrosła jedynie ilość węglowodanów. Zob. T. Sobczak, op. cit., s. 147-150.
22
Wg T. Sobczaka wartość energetyczna diety z 1845 r. wynosiła dla mężczyzn średnio 2234 kcal.
Zob. T. Sobczak, op. cit., 155.
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II.2. Instrukcja z 1859 r.
W 1859 r. wprowadzono nową Instrukcję dla zakładów karnych…23, w jadłospisie
więźniów mięso zostało całkowicie wykluczone, przewidziano jedynie dodatek słoniny, oleju lub odrobiny masła. Ta Instrukcja z małymi zmianami obowiązywała
do I wojny światowej i była omówiona przez Wernica24. W Instrukcji na śniadanie
przewidziano na zmianę żurek, wodziankę lub kleik – 4 czarki (czyli 0,492 l; 1 czarka – 0,123 l); na obiad – zamiennie: kartofle lub kapustę, groch, kaszę jęczmienną
w różnych połączeniach. Ilość składników wydawanych na obiad była różna, zależnie od produktu; np. kartofli – 10,2 czarek (ok. 1,2 l), kaszy – 4 czarki (ok. 0,5 l). Codziennie więźniowie dostawali także 1,5 funta chleba razowego, do strawy gotowanej – 6 zołotników soli (ponad 25g (!); 1 zołotnik – 4,266 g) i 3 zołotniki słoniny (dla
chrześcijan) lub w dni postne – oleju; dla Żydów 2 ¼ masła. Instrukcja wyznaczała
też składniki każdej potrawy25.

Tabela 1. Jadłospis dla więźniów zdrowych wg Instrukcji z 1859 r.
Śniadanie
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Obiad

4 czarki żurku

2 czarki grochu z zasypką z 1 czarki kaszy
jęczmiennej

4 czarki żurku lub wodzianki

10,2 czarki kartofli

4 czarki kleiku

6 czarek kapusty z zasypką z 1 czarki kaszy
lub grochu

4 czarki żurku

8,2 czarki kartofli z zasypką z 1 czarki
kaszy jęczmiennej

4 czarki żurku lub wodzianki

2 czarki grochu i 4 czarki kapusty

4 czarki wodzianki

8,2 czarki kartofli z zasypką z 1 czarki
kaszy jęczmiennej

4 czarki żurku

3 czarki kaszy jęczmiennej

(1 czarka = 0,123 l)
Źródło: Instrukcja… 1859, s. 118-119

23
Instrukcja dla zakładów karnych Królestwa Polskiego, Warszawa 1859. W tej instrukcji
posługiwano się rosyjskimi jednostkami miary i wagi.
24
Z uwagi na zmiany cen produktów żywnościowych co pewien czas musiano zmieniać koszt
żywienia więźniów. Zob. Zbiór…, cz. 6, t. 4, Warszawa 1868. Wg T. Sobczaka żywienie przewidziane
w Instrukcji z 1859 r. było niewystarczające, przy długotrwałym stosowaniu prowadziło do wycieńczenia organizmu i chorób, dlatego w 1866 r. wprowadzono nowe taryfy żywieniowe.
25
Instrukcja… 1859, s. 118-119.
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Według Wernica dieta zamieszczona w Instrukcji z 1859 r. zawierała średnio:
białka 111 g; tłuszczu 7,95 g; węglowodanów 354 g26. Porównywał ją do żywienia
w więzieniach pruskich – tam dieta była bogatsza w tłuszcz i węglowodany, a nieco
uboższa w białko (białka 103 g; tłuszczu 22,44 g; węglowodanów 610 g, co dawało średnio 3142 kcal)27. W więzieniach w Królestwie wypadało średnio 3023 kcal,
co, zdaniem Wernica, byłoby wystarczające, gdyby więźniowie nie byli zmuszani do
ciężkiej pracy. Wernic uważał również, że w diecie brakuje mięsa, nabiału i tłuszczu, ponadto jest zbyt monotonna, co powoduje, że więźniowie szybko tracą chęć
do jedzenia. Podobna sytuacja panowała w pruskich więzieniach, gdzie do 1887 r.
żywienie więźniów opierało się głównie na produktach roślinnych, a posiłki były
przygotowywane w postaci bardzo niesmacznych zup i kleików, które szybko wywołały wstręt do gorącego jadła – wymioty i mdłości. Z tego powodu wielu więźniów
odżywiało się wyłącznie chlebem, w konsekwencji dochodziło u nich do wyniszczenia organizmu, chorób i śmierci. Po zmianach – zmniejszeniu ilości węglowodanów,
zwiększeniu ilość białka i tłuszczu, i urozmaiceniu posiłków (podawano więcej mięsa, sera i ryb), zmniejszyła się śmiertelność wśród więźniów28.
Podobne zmiany należało wprowadzić w Królestwie, dieta przewidziana w Instrukcji z 1859 r. była niewystarczająca, co szybko odbiło się niekorzystnie na stanie
zdrowia więźniów. Omawiając tę dietę Wernic wyjaśniał, że posiłki powinny zawierać odpowiednią ilości podstawowych składników: białka jako składnika budulcowego, tłuszczów i węglowodanów. Obserwacje poczynione w pruskich więzieniach
L. Wernic, op. cit., s. 711.
Badania nad ciepłem spalania różnych substancji w kalorymetrze były prowadzone już pod
koniec XVIII w. W latach 20. XIX w. znano już pojęcie Caloria, jednak używano go jedynie w pracach dotyczących silników cieplnych. W latach 40. XIX w. Justus v. Liebig w pracy na temat chemii
fizjologicznej i energii pochodzącej z pokarmów nie wspominał jeszcze o kaloriach. Prawdopodobnie to inny niemiecki badacz J.R. Mayer w końcu lat 40. XIX w. użył pojęcia Caloria omawiając zagadnienia metabolizmu energetycznego. Jednak dopiero w latach 60. XIX w. Max von Pettenkofer
i Carl von Voit, prowadząc badania nad energią ludzką, zestawili je z energią zawartą w żywności,
co umożliwiło określenie dziennego spożycia i produkcji energii wyrażonej w kaloriach. W latach
80. XIX w. niemiecka szkoła fizjologii wprowadziła analizę podstawową i kalorymetrię produktów
spożywczych w celu określenia najtańszych źródeł pożywienia i paszy dla zwierząt, dając początek
dalszym badaniom nad wartością energetyczną żywności. Początkowo jednostką ciepła była Caloria (tzw. duża kaloria), określona jako ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 kg
wody z 0°C do 1°C przy ciśnieniu 1 atmosfery. Jest ona definiowana jako 4,186 kJ i identyczna
z kcal. Zob. J.L. Hargrove, History of the Calorie in Nutrition, „The Journal of Nutrition”, December 2006, 136: 2957-2961; http://jn.nutrition.org/content/136/12/2957.full (dostęp 28.10.2017).
Idem, Does the history of food energy units suggest a solution to „Calorie confusion”?, „Nutrition Journal” 2007; 6: 44; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2238749/ (dostęp
28.10.2017).
28
L. Wernic op. cit., s. 708. Wg prawa niemieckiego więzień powinien dostawać ilość pokarmu
niezbędną do zachowania zdolności do pracy, zatem powinien dostawać takie posiłki, jak robotnik
średnio pracujący, czyli: białka – 122 g; tłuszczu – 75-100 g; wodanów węgla – 400-500; jednostek
ciepła 3146. Ibidem, s. 705.
26
27
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nasuwały wniosek, że na diecie ubogiej w białko więźniowie szybko tracą siły i następuje tzw. uwiąd przedwczesny. Tłuszcz i węglowodany nie mogą zastąpić białka,
ale są niezbędne w diecie. Tłuszcz jako składnik energetyczny potrzebny jest zwłaszcza dla osób ciężko pracujących – łatwo się spala i chroni białko od rozpadu, przy
głodzeniu lub niedostatecznym odżywianiu zużywa się pierwszy, natomiast węglowodany mogą ograniczać rozpad białka, lecz ich nadmiar w diecie wywołuje zaburzenia trawienia. Ponieważ produkty zwierzęce: mleko, jaja, ser, mięso itd. są bogate w białko i stosunkowo ubogie w węglowodany, a produkty roślinne – odwrotnie;
najłatwiej zaspokoić potrzeby organizmu, stosując odżywianie mieszane.
Uważano również, że dla prawidłowego wykorzystania posiłku przez organizm
ważna jest konsystencja potraw, dodatek przypraw oraz unikanie monotonnej diety.
Wernic zaznaczał, że pokarm w postaci stałej jest lepiej tolerowany od płynnego –
nadmiar płynów nie obciąża wówczas żołądka, a gryzienie i przeżuwanie pokarmu
prowadzi do lepszego trawienia. Stały pokarm zapobiega też zbyt obfitym wypróżnieniom i rozwolnieniu, jednak zbyt twarde mięso może okazać się bezużyteczne
(więźniowie nie mogli używać noży, tylko drewnianych łyżek). Dodatek korzeni, cebuli, jarzyn, pieprzu i sałat poprawia trawienie, a pokarm lepiej strawiony jest lepiej
przyswajalny. Dieta nie powinna też być jednostajna, gdyż zmysł smaku powoli tępieje i gdy jadło zbyt często się powtarza, staje się wstrętnym – wzbudza wymioty29.
Te czynniki, zdaniem Wernica, należało uwzględniać przy ustalaniu więziennego
jadłospisu. Podkreślał też, że walka o lepsze warunki życia więźniów nie jest sentymentalnym przeczuleniem, gdyż więzień powinien zachować zdrowie i zdolność
do pracy30.

II.3. Taryfy żywieniowe
Lekarze mieli jednak ograniczony wpływu na opracowywanie taryf żywieniowych.
Lekarze więzienni mogli wprowadzać pewne zmiany w żywieniu chorych, ale byli
ograniczani przepisami. Mogli też kontrolować, aby podział i przygotowanie żywności przebiegało prawidłowo i nie dochodziło do nadużyć31. Ponieważ do takich
Ibidem, s. 710.
Ibidem, s. 716.
31
Przy opracowywaniu taryfy z 1866 r. sprawy wyżywienia więźniów konsultowano z Radę Lekarską, która zaproponowała: ograniczenie ilość ziemniaków i zastąpienie ich bardziej wartościowymi produktami (zacierkami i kapustą z grochem), zwiększenie dziennej racji chleba do 2 funtów
dla więźniów pracujących w warsztatach tkackich; zastąpienie używanego w dni postne do okrasy
oleju masłem; wprowadzenie do żywienia zdrowych mięsa (dwa razy w tygodniu po 1/2 funta).
Zmiany te miały zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność aresztantów, a tym samym i wydatki
na lekarstwa. Nie wszystkie propozycje zostały wprowadzone do taryfy. Zob. T. Sobczak, op. cit.,
s. 155-158. Krystian Bedyński, omawiając historię więzienia w Kaliszu zauważył, że lekarze więzienni interweniowali w sprawach warunków bytowych więźniów, kwestionowali jakość artykułów
29

30

Żywienie w ośrodkach karnych i poprawczych w Królestwie Polskim…

149

nadużyć wcześniej dochodziło, Instrukcja zawierała przepisy dotyczące licytacji na
dostawę żywności oraz procedur magazynowania i wydawania produktów do kuchni. Racja dzienna miała wynosić maksymalnie 5 kopiejek na osobę. Najważniejsze
produkty: mąka, kasza, kapusta (do kiszenia), groch, kartofle, słonina i inne, które można dłużej przechowywać, miały być dostarczane co dwa miesiące; produkty
o krótkiej trwałości – chleb, mięso, mleko itp. – codziennie. Przy odbiorze dostawy
powinien być nadzorca i przedstawiciele administracji Rady Gubernialnej lub naczelnik powiatu – odpowiedzialni za prawidłowość towaru i dostawy. Wymagano,
aby wszystkie produkty były dobrej jakości, chleb w bochnach 6 funtowych, łatwych
do podzielenia na cztery części. Przepisy mówiły też, jak mają być odmierzane produkty (najczęściej mierzono ich objętość). Przyjęta żywność była zapisywana do wykazu konsumpcyjnego i przyjęta przez pisarza oraz starszego strażnika do spiżarni,
oni byli odpowiedzialni za wydawanie wiktuałów dla potrzeb kuchni. Wydane produkty musiały być przeliczone i odnotowane na kartach kuchennych. Rano pisarz,
starszy strażnik, kucharz i więźniowie dyżurni (tak z chrześcijan, jak z żydów wybrani) pobierali żywność. W razie nadużyć dyżurny więzień powinien poinformować
o tym nadzorcę, który miał obowiązek kontrolowania stanu i ilości zapasów32.
Szczegółowe procedury dotyczące zakupu, dostaw, przechowywania produktów oraz przygotowywania i wydawania potraw nie mogły jednak zastąpić braków
w diecie. W 1866 r. wprowadzono nową taryfę żywieniową33. „Rada Administracyjna wziąwszy pod uwagę, że ceny artykułów żywności w obecnym czasie znacznie
podniosły się, i że zamierzone polepszenie żywienia więźni wydaje się być koniecznym w widokach higienicznych, postanowiła: nowo ułożoną i przedstawioną przez
Komisje Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchowych taryfę żywności dla więźni
zatwierdzić w dwóch aresztach warszawskich, policyjnym i w areszcie włóczęgów,
przy Rządzie Gubernialnym”34. Nieznacznie podniesiono wówczas koszt dziennego
wyżywienia aresztanta (do 7 kopiejek, a gdyby to okazało się niewystarczające – do
8 kopiejek). Zmiany w diecie były niewielkie, wprowadzono nową zupę na śniadanie
żywnościowych, sposób ich przechowywania i wielkość porcji. Wskazywali niedobory w magazynie, a nawet sugerowali kradzież. Po ich interwencji w 1855 r. powołana została społeczna komisja
miejska, kontrolująca żywienie osadzonych w Domu Badań. Zob. K. Bedyński, Historia więzienia
w Kaliszu (1846-2015), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, [brak numeracji tomów], nr 94,
s. 189-215 (tu s. 193); http://sw.gov.pl/assets/20/64/08/4fb6a58e6b52d1893046a8b9853c575a592e26f1.pdf (dostęp 20.10.2017).
32
Instrukcja… 1859, s. 125-131.
33
Przepisy odnoszące się do czynności Rządów Gubernialnych i naczelników powiatowych.
Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. 2. Wydział Policyjny, t. 6. Przepisy więzienne, Warszawa 1866.
34
Decyzja, powiększająca cenę żywności więźni i zatwierdzająca w tym celu nową taryffę
1866 rada Ad K, [w:] Zbiór…, cz. 6, t. 3, s. 153. W aneksie do tej decyzji znalazła się taryfa dla więźniów i defraudantów kosztem skarbu żywionych w domach badań i więzieniach karnych. Zawierała
wskazania dotyczące żywienia zdrowych, chorych, matek karmiących piersią, Żydów. Taryfa miała
być ogłoszona służbie więziennej i więźniom, i umieszczona w miejscu widocznym w kancelarii więziennej i kuchni. Ibidem, s. 155-169.
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– barszcz z buraków czerwonych, raz w tygodniu na obiad zamiast kartofli podawano groch z kapustą – jako bardziej posilny i zdrowszy35.
Kolejne lata przyniosły dalszy wzrost cen żywności, co niekorzystnie odbijało się
na wyżywieniu osadzonych, zależnym od skarbu państwa. Na przełomie XIX i XX w.
w niektórych więzieniach w Królestwie, m.in. w więzieniu w Kaliszu, starano się
wzbogacić i urozmaicić dietę. Tak jak zalecała Instrukcja z 1859 r., posiłki składały
się z kartofli, kapusty, grochu i kaszy, dodatkowo trzy razy w tygodniu podawano
niewielką ilość mięsa; posiłki zawierały zatem więcej białka i tłuszczu, jednak, zdaniem Wernica, było to nadal zbyt mało – więźniowie często domagali się tłuszczu,
kupowali go za zarobione pieniądze lub prosili lekarza o tran.

Tabela 2. Dieta dla więźniów zdrowych wg L. Wernica
Śniadanie

Obiad

Ilość kcal

Niedziela

Barszcz burakowy zasypany mąką
i kartoflami

Groch z mięsem i kasza

Poniedziałek

Kluski z okrasą

Zupa kartoflanka z kaszą

3425

Wtorek

Zupa kartoflana z kaszą

Kapuśniak z mięsem i grochem

2894

Środa

Barszcz burakowy zasypany mąką
i kartoflami

Groch z kaszą

Czwartek

Zupa kartoflana z kaszą

Kluski z mięsem

Piątek

Barszcz burakowy zasypany mąką
i kartoflami

Kasza jęczmienna na maśle

Sobota

Kluski z okrasą

Kapuśniak z doprawą

3112

2854
3838
2761
2282

Źródło: L. Wernic, Stan… 1907, s. 711

W przedstawionym jadłospisie potrawy powtarzały się, ale podawane były z różnymi dodatkami; śniadania nadal były bardzo skromne, ograniczały się do klusek, kartoflanki i barszczu. Mimo tego był to postęp w porównaniu z zaleceniami
z 1859 r. Według Wernica dieta po zmianach zawiera więcej białka (121,36 g białka
zwierzęcego, 19 g roślinnego), tłuszczu (20 g) i węglowodanów (548 g).
Podobne zmiany wprowadzono w więzieniach gubernialnych w Piotrkowie
i Łomży: trzy razy w tygodniu podawano tam mięso, a od 1905 r. w Piotrkowie wieczorem podawano gorącą wodę na herbatę.

35
Przepisy odnoszące się…, cz. 2, t. 6, s. 120. W 1850 r. pszenica kosztowała 4 ruble, żyto –
2 ruble za korzec (128 l). Ok 1895 r. funt chleba razowego kosztował 4 kopiejki. Zob. J.A. Szwagrzyk,
Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Warszawa 1990, s. 267-270.
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III. Żywienie specjalne
Niektóre grupy więźniów były specjalnie traktowane pod względem żywienia. Zaliczyć można do nich: chorych, matki karmiące dzieci, Żydów oraz więźniów politycznych. W Instrukcji z 1823 r. oraz z 1859 r. przewidziano odrębne żywienie dla
chorych (głównie gruźlików). Chorzy dostawali posiłki ciepłe dwa razy dziennie, z ich
diety wykluczono groch i kapustę, w zamian dostawali więcej kaszy i ziemniaków,
a zamiast chleba razowego – pytlowy. Jednak porcje te były mniejsze od normalnych.
Według Instrukcji z 1859 r. porcje lazaretowe w zależności od stanu pacjenta dzieliły
się na całe, połowiczne i ścisłe36. Na porcję całą przypadało 72 zołotniki chleba pytlowego żytniego na dobę (ok. 307 g); na połowiczną – 36 zołotników (153,5 g); na ścisłą
– bułeczka pszenna wagi 15 zołotników (64 g). Dla wszystkich chorych gotowano rosół z 24 zołotników (102 g) mięsa wołowego na osobę; chorzy będący na porcji ścisłej
otrzymywali rosół bez mięsa. Obiad nie był okraszany, okrasa (masło) należała się
tylko do śniadań37. Według Wernica porcja lazaretowa zawierała średnio 1718 kcal.

Tabela 3. Dieta dla więźniów chorych wg Instrukcji z 1859 nieco zmodyfikowana
Śniadanie

Obiad

Niedziela

Kleik z jednej czarki kaszy jęczmiennej
lub barszcz z ogólnego stołu

4 czarki kartofli lub rosół

Poniedziałek

4 czarki piwa lekkiego lub kluski z wodą

Kleik z 1 czarki kaszy jęczmiennej

Wtorek

1 czarka kaszy gryczanej, barszcz lub
kleik

Kleik, 4 czarki kartofli lub innego
warzywa

Środa

4 czarki piwa lekkiego lub kleik, lub
barszcz

Kleik i 1 czarka kaszy gryczanej

Czwartek

1 czarka kaszy jęczmiennej lub barszcz
lub kleik z ogólnego stołu

Rosół i 4 czarki kartofli lub marchwi

Piątek

1 czarka kaszy gryczanej, barszcz

Krupnik i 1 czarka kaszy jęczmiennej

Sobota

4 czarki piwa lekkiego lub kluski, rosół

Krupnik z 1 czarki kaszy gryczanej

(1 czarka = 0, 123 l)
Źródło: L. Wernic, Stan…, s. 712-713

Lekarz mógł wprowadzać pewne zmiany w żywieniu chorych, np. na śniadanie
zamiast kaszy mógł przepisać mleko lub zalecić potrawy kwaśnie, przeznaczone
dla zdrowych; nie mógł jednak przepisywać drogich produktów, np. kaszki (?), śliwek, zupy, kompotu, wina itp., a jedynie tańsze, zastępcze. Tylko dla diety ścisłej
36
37

Instrukcja… 1859, s. 120-122; por. Instrukcja… 1823, s. 15-16.
Instrukcji… 1859, s. 122.
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dozwolone były produkty drogie, do których zaliczano ryż, cielęcinę itd. W późniejszym okresie, według Wernica, dopuszczono użycie tych produktów również dla
diety połowicznej. Instrukcja określała także godziny wydawania posiłków. Chorzy
dostawali je później niż zdrowi więźniowie – śniadanie wydawano latem o godzinie 9:00 (zimą o 10:00), obiad – 4:00 (zimą o 3:00). Zdaniem Wernica przytoczona dieta dla chorych była zupełnie niewystarczająca i nieracjonalna. W początku
XX w. uległa ona zmianie – w więzieniu kaliskim chorzy dostawali codziennie mięso
(w postaci sztuki mięsa), a zamiast mało posilnego piwa – kleik na rosole, kluski lub
barszcz z ogólnego stołu. Wszyscy mieli wydzielony chleb pytlowy lub bułki38.
Podobne zmiany wprowadzono w innych więzieniach. W Piotrkowie chorym
będącym na porcji całej wydawano ok. 300 g chleba pytlowego i 200 g gotowanego mięsa do obiadu. Na śniadanie podawano krupnik z kaszą; na obiad – bulion z kartoflami (niedziela, wtorek, czwartek); w pozostałe dni na obiad również
krupnik. Lekarz mógł zalecić, aby zamiast krupniku na śniadanie chorzy dostawali
mleko. Były również porcje połowiczne, słabe (bez mięsa) i mleczne (bułka i mleko).
W Łomży chorzy na śniadanie dostawali kaszę z kartoflami (jęczmienną lub gryczaną), na obiad rosół z ryżem, makaronem lub z kartoflami, lub krupnik. Do porcji
codziennie wydawano po 100 g mięsa. Mleko, herbatę, cukier, smalec lekarz mógł
zalecić według potrzeby39.
Instrukcja z 1859 r. przewidywała także specjalne żywienie w razie chorób
epidemicznych40. W czasie cholery zabronione były potrawy zawierające kapustę
i groch oraz kluski. Zamiast tego podawano krupnik z kaszy jęczmiennej i kartofli,
z dodatkiem pieprzu – 1 zołotnik na 10 osób. W czasie epidemii przepisy zalecały
też podawanie więźniom przed obiadem po czarce wódki – dla mężczyzn, 1/2 czarki
– dla kobiet41. Rekonwalescenci po cholerze, biegunce, tyfusie, dostawali po 1/2 funta mięsa i po 1 funcie chleba pytlowego. Inne przepisy obowiązywały w przypadku
masowych zachorowań na szkorbut. Chorzy oraz mający pierwsze oznaki choroby
mieli dostawać zupę składającą się z 12 części kwaśniej kapusty, 2 części cebuli, 1 –
czosnku, 1 – chrzanu lub gorczycy, zalanych kwasem ruskim42 lub octem. Do zupy
dodawano 1/2 funta mięsa i 5 ziaren pieprzu potłuczonego. Instrukcja zastrzegała,
że nawet więźniom zdrowym, tam gdzie panuje szkorbut, należy wydzielać trzy razy
w tygodniu kwaśną kapustę lub buraki (kiszone?), a gdyby tych brakowało – barszcz
zaprawiony octem i wódkę, podobnie jak przy cholerze, oraz pieprz potłuczony43.
L. Wernic, op. cit., s. 715-716.
Ibidem, s. 729.
40
Instrukcja… 1859, s. 138.
41
Posługacze i felczer, jeśli mieli „usposobienie chorobliwe”, za zgodą lekarza i naczelnika
oprócz wódki mogli dostać po funcie mąki. Ibidem, s. 138-139.
42
Prawdopodobnie kwas chlebowy.
43
Instrukcja… 1859, s. 139-140. Zob. też Rozporządzenie, wskazujące środki zaradcze w razie
pojawienia się szkorbutu w więzieniach [z 1855], [w:] Zbiór…, cz. 6, t. 4, s. 29-33. Por. Decyzja,
upoważniająca do dodawania do żywności więźni, w czasie grasującej epidemii cholery, pewnej
38
39
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Tabela 4. Dieta dla więźniów wyznania mojżeszowego wg Instrukcji z 1859 r.
Śniadanie
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Obiad

wodzianka z 4 czarek okruchów

2 czarki barszczu świątecznego z zasypką
z 1 czarki okruchów

4 czarki barszczu świątecznego

10,2 czarki kartofli

wodzianka z 4 czarek okruchów

6 czarek kapusty świątecznej lub buraków
z 1 czarką okruchów

4 czarki barszczu

Kartofli 8,2 czarek z 1 czarką okruchów

wodzianka z 4 czarek okruchów

3 czarki barszczu świątecznego, 3 czarki
okruchów

wodzianka z 4 czarek okruchów

Kartofli 8,2 czarek z 1 czarką okruchów

4 czarki barszczu świątecznego

6 czarek kapusty świątecznej lub buraków
z zasypką z 1 czarki okruchów

(1 czarka = 0, 123 l)
Źródło: Instrukcja… 1859, s. 135, 137

Wyznaczono również specjalne żywienie dla „matek karmiących dzieci piersiami swymi” – przyznano im większe porcje: 1 porcja dla zdrowych i 1/2 lazaretowej
lub – według uznania lekarza – 2 porcje lazaretowe z wyłączeniem przedmiotów
kosztownych44.
Instrukcja zawierała także przepisy, które dotyczyły diety dla więźniów wyznania mojżeszowego45. W czasie świąt wielkanocnych przez 9 dni mieli dostawać potrawy o nieco zmodyfikowanej recepturze. Różnica polegała na dodawaniu okruchów z macy oraz masła albo tłustości bydlęcej do okraszenia potraw.
Dla chorych wydawano mniejsze porcje, na śniadanie – 4 czarki barszczu świątecznego lub wodziankę z 1 czarki okruchów; na obiad 1 czarkę okruchów ugotowanych na gęsto lub 4 czarki kartofli albo marchwi. Więźniom zdrowym codziennie
wydzielano też 1 funt macy oraz 6 zołotników soli (ok. 25,6 g!), masła 2 ¼ zołotnika
ilości pieprzu, w celu ułatwienia trawienia potraw [z 1849], [w:] Zbiór…, cz. 6, t. 3, s. 105-107.
Rada Lekarska uznała, że w czasie cholery w celu profilaktycznym – ułatwiającym trawienie – do
pokarmu więźniów należy dodać pieprzu, dlatego Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych zarządziła dodawanie we wszystkich zakładach po 5 ziarenek pieprzu tłuczonego na osobę. Sprawdzono,
że 1 funt pieprzu zawiera 9000 ziaren, czyli wystarcza na 1800 osób, koszt 5 ziaren w Warszawie
1/90 kop, na prowincji 1/72 kop.
44
Instrukcja… 1859, s. 124.
45
Instrukcja… 1859, s. 135, 137. Takie praktyki spotykano tylko w Królestwie i były uważane
za nielegalne. Wprawdzie Instrukcja z 1859 r. twierdziła, że można dla starozakonnych gotować
oddzielnie, ale według postanowienia z 1850 r. Żydzi nie mieli prawa do dodatkowego świątecznego
posiłku. Postanowienie z 1866 r. dopuszczało dla Żydów świąteczne posiłki i raz na tydzień mięso
koszerne. Nie wiadomo też, jak w rzeczywistości te postanowienia były przestrzegane. Zob. E. Kaczyńska, op. cit., s. 392.
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lub tłuszczu wołowego. Chorzy otrzymywali mniejsze porcje macy, soli i okrasy, ale
przysługiwał im rosół z 24 zołotników mięsa koszernego46.
W niektórych więzieniach funkcjonowała oddzielna kuchnia dla więźniów politycznych. Było to pewnego rodzaju przywilejem, który przyznawano więźniom
politycznym z racji ich pochodzenia – najczęściej byli to ludzie wykształceni, wywodzący się ze szlachty47. Jednak, jak wynikało z ankiety, w 1907 r. w więzieniach,
z których nadesłano odpowiedzi, kuchni takiej nie było48. W Piotrkowie polityczni
mogli żywić się na własny koszt, sprowadzając posiłki z restauracji, mogli też jeść
to co kryminalni, zwykle jednak z rozporządzenia lekarza otrzymywali porcję szpitalną. Podobnie w Łomży pozwolono im korzystać z obiadów gotowanych w mieście. W więzieniu kaliskim, gdzie zwykle było kilkunastu a nieraz kilkudziesięciu
więźniów politycznych, przez pewien czas mieli swoją kuchnię, później kuchnię tę
skasowano (brak informacji kiedy). W więzieniu powiatowym politycznych nie było.
Wydaje się więc, że przywilej ten zanikał49.
Nie było też odrębnych ustaleń dotyczących żywienia nieletnich, którzy zwykle
odbywali wyroki w zakładach karnych wraz z dorosłymi. Prawdopodobnie nie różniło się ono od żywienia dorosłych. Po utworzeniu w 1876 r. zakładu poprawy dla
nieletnich przestępców Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych
w Studzieńcu50, kierowano tam głównie nieletnich skazanych za kradzieże. Ale
i tam warunki były bardzo surowe. Na początku XX w. śniadanie przez cały tydzień
ograniczało się do mąki kiszonej (prawdopodobnie żurku), na kolację i obiad wydawano na zmianę kaszę jaglaną lub jęczmienną, trzy razy w tygodniu podawano po
10 łutów (128 g) mięsa na osobę51. Według dyrektora brakowało środków na lepsze
żywienie; brak było mleka i owoców, wychowankowie kradli jabłka z sadu, żeby uzupełnić skromną dietę, za co byli karani ujęciem pożywienia52.
Ibidem, s. 137-138.
W przepisach z 1864 r. koszt utrzymania dla zatrzymanych za przestępstwa polityczne określono na 15 kopiejek na dobę, za kryminalne – 7,5 kopiejki. Zbiór…, cz. 6, t. 1, Warszawa 1868, s. 275.
48
L. Wernic, op. cit., s. 728.
49
E. Kaczyńska, op. cit., s. 391.
50
W XIX w. nieletnich przestępców zamykano razem z dorosłymi. Do Studzieńca trafiali nieletni po skazaniu ich przez sądy, mimo że kodeks karny nie przewidywał możliwości odsyłania młodocianych przestępców do kolonii karnych, jednak samo wyegzekwowanie kary zależało od Władz
Administracyjnych i prawo dozwalało modyfikacje przy egzekwowaniu kar. Na tej podstawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mogło rozporządzać, aby małoletni skazani na pewne kary zamknięcia, byli oddawani do osady w Studzieńcu, przyjmowano jednak tylko niektórych, głównie
skazanych za kradzieże. Zob. R. Wierzchlejski, Sprawozdanie delegacji do zbadania stosunków
prawnych Towarzystwa, „Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych”
1872, [brak numeracji tomów], s. 48-56. Por. E. Kaczyńska, op. cit., s. 459.
51
L. Wernic, op. cit., s. 735-736.
52
Z. Leskiewicz, Sprawozdanie Dyrektora Osady Rolniczo-Rzemieślniczej w Studzieńcu za
rok 1902, „Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych” 1903, [brak numeracji tomów], s. 91-117. Według wykazu kar wymierzonych w 1902 r. ograniczeniem żywności
karano za nieporządek, kłótliwość, złośliwość, obelgi czynne i bójki z kolegami, kłamstwa, niepo46
47
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Karę ograniczenia żywienia stosowano też w więzieniach: „Więzień skazany na
post nie może więcej dostać jak tylko raz dziennie porcję chleba w południe i wodę”53. Wprawdzie już Potocki zaznaczał, że więźniów nie wolno karać głodem, jednak „…dozorca główny za pomniejsze wykroczenia i opieszałość w wyznaczonej
pracy mógł ująć pokarmu ciepłego, tudzież zamknięciem na osobności karać…54.
Również sąd mógł ukarać ujęciem pokarmu ciepłego (lub inną karą) więźniów nie
chcących pracować i wykraczających przeciw porządkowi. Te przepisy obowiązywały jeszcze w początkach XX w.55

IV. Wnioski
W omawianym okresie kilkakrotnie zmieniano przepisy dotyczące żywienia więźniów. Najbardziej restrykcyjne były przepisy z 1845 r., które znacznie zubożyły więzienną dietę, co miało niekorzystny wpływ na stan zdrowia osadzonych. Kolejne
zmiany miały na celu poprawę i zapewnienie minimum niezbędnego do przetrwania
i pracy w więziennych warsztatach oraz wyeliminowania nękających więźniów chorób. Na początku XX w. dieta stała się bardziej urozmaicona (przynajmniej w niektórych zakładach), brakowało jednak w niej jarzyn i nabiału, za mało było tłuszczu,
a zbyt dużo soli. Dla więźniów pracujących fizycznie, a także dla chorych, wyżywienie było niedostateczne pod względem kalorycznym. Niedostateczne i niedostosowane do potrzeb było też żywienie nieletnich przestępców. Te braki stanowiły
zagrożenie dla zdrowia osadzonych, lekarze apelowali o zmiany, ale ich działania
ograniczały się głównie do dobierania diety dla chorych i sprawowania kontroli nad
prawidłowością przygotowywania i wydawania posiłków.
Pożywienie więźniów, ściśle wyliczone i wydawane o określonych porach,
określonym trybem, było jednym z elementów systemu represji i dyscyplinowania więźniów, wdrażania ich do życia w społeczeństwie uporządkowanym. Mówiło też o zróżnicowaniu więźniów na grupy pod względem zdrowia, płci, wyznania,
nie uwzględniało jednak wieku osadzonych. Szczegółowe jadłospisy, wyliczanie
słuszeństwo, hardość, zuchwalstwo, swawolę, niespokojność, namowę do złych występków, lenistwo w szkole i przy wyznaczanych robotach, uporczywe wyłamywanie się z obowiązku regulaminu,
kradzież pochodzącą z łakomstwa. Jednocześnie jedną z nagród za dobre sprawowanie był dodatek
do zwykłego pożywienia. Stosowano też inne kary – naganę, ograniczenie nagród pieniężnych, zamkniecie w celi, degradację do niższej klasy, chłostę (s. 103).
53
Zbiór…, cz. 6, t. 4, s. 367 (Art. 69).
54
K. Potocki, Projekt…, s. 28.
55
Zbiór…, cz. 6, t. 3, s. 71-73. Kary za wykroczenia uwięzionych [z 1853 r.]. Odjęcie żywności
ciepłej, z zostawieniem ukaranemu samej tylko porcji chleba i wody do trzech dni po sobie następujących, lub do 5 dni każdego dnia trzeciego w ciągu 15 dni – takie kary przewidziano za obelgi słowne, krzyki, hałasy, stukanie, śpiew, grę na instrumentach – zakłócanie spokoju i porządku, skrobanie, pisanie, niszczenie ścian, podłóg, palenie tytoniu, gry w kości, karty lub inne niespokojności lub
porwanie się na służbę lub straż więzienną.
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składników i dodatków, tworzyły biurokratyczne podstawy diety, dzięki którym
więźniowie mieli zachować sprawność, zdrowie i zdolność do pracy. Ograniczenie
posiłków było natomiast formą kary za wykroczenia i nieprzestrzeganie więziennego regulaminu, zdrowotny wymiar posiłków był sprawą marginalizowaną, podporządkowaną idei kary i ekonomii funkcjonowania więzień.

The nutrition in houses of punishment
and correctional facilities
in the Kingdom of Poland in the 19th and early 20th centuries.
Summary
Food, its rationing and limitation, had for centuries remained one of the forms of
pressure and punishment imposed, among others, on prisoners. In the 18th century in western Europe, the approach to imprisoned people started changing; in
the 19th century, the science of nutrients developed and a new field of knowledge,
hygiene, emerged, which affected the change of nutrition of prisoners. In 1819,
Ksawery Potocki elaborated Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia
administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim (Notes on a general project and a special improvement of the administration and condition of
public prisons in the Kingdom of Poland) regarding, among others, nutrition in the
houses of punishment. One of the principles was to maintain the moral and physical health of the prisoners who had to be provided with healthy food in the right
amount. Food rations were set for healthy and sick prisoners, the minimum rations
and diversity of the diet, and feeding of political prisoners and Jews were debated.
These changes were slowly implemented – they were included in Zbiór przepisów
administracyjnych Królestwa Polskiego (The Collection of Administrative Regulations of the Kingdom of Poland) in 1868. In practice, the recommendations were
fulfilled in varying degrees, as evidenced by the results of a survey sent to prisons in
the Kingdom of Poland in 1906.
The aim of the work is to show in what way the provisions concerning nutrition
of prisoners had been changing during the discussed period, what conditioned the
changes and whether they were implemented in practice.

Keywords: nutrition of prisoners, food rations, prison instructions
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Kuchnia chłopska, czyli o żywieniu się ludu wiejskiego
na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.
w opinii ówczesnych doniesień prasowych

I. Wprowadzenie
Tematyka odżywiania ludu wiejskiego na przełomie XIX i XX w. nie była zagadnieniem nowym. Problematyką tą interesowano się znacznie wcześniej. Pisali o tym
m.in. pisarze, pamiętnikarze, poeci, kulturoznawcy, lekarze oraz fachowcy od żywności dla zwierząt czy roślinności upatrując pewnych nowych rozwiązań. Od 1848 r.
coraz częściej pojawiały się prace na temat rad i wskazówek w jaki sposób poradzić sobie podczas klęski głodowej, kiedy to chleb był często towarem luksusowym.
W różnego typu poradnikach radzono jak zrobić chleb z mąki ze zboża wyrosłego
lub wklęsłego, jak zrobić mąkę z perzu, czy „o roślinach dziko wegetujących, które
za pokarm dla ludzi służyć mogą”1. Prezentowano też surogaty chleba, mąki zbożowej itp. Nie zawsze jednak tak było.
Dzięki najstarszym doniesieniom literatury pięknej historia żywienia ludności
wiejskiej była dość zróżnicowana. Zdarzały się bowiem okresy, w których, zdaniem
autorów, najniższe warstwy społeczne nie mogły narzekać na brak żywności, czy na
ograniczony do niej dostęp. Działo się to tak w czasach dość odległych2. Sytuacja
zmieniła się w momencie wprowadzenia pańszczyzny w 1496 r.3, kiedy to wolność
chłopa została ograniczona, a swymi plonami i pracą musiał dzielić się z dziedzicem.
Niemożność poświęcenia odpowiedniej ilości czasu dla własnej gospodarki i notoryczny brak funduszy powodowały powolne zubożenie chłopa. Ciążące przepisy
1
S. Kozłowski, Co wiemy o żywieniu się ludu naszego, „Zdrowie” 1900, R. 16, nr 181, s. 441-460; idem, Pożywienie ludu wiejskiego, „Goniec Łódzki” 1900, R. 3, nr 236, s. 1.
2
W. A. Maciejowski, Historyja włościan i stosunków ich politycznych, społecznych i ekonomicznych, które istniały w Polsce, Warszawa 1874, s. 156. Por. W. Przyborowski, Włościanie u nas
i gdzieindziej, Szkice historyczne, Wilno 1881, s. 91-92.
3
Statuty piotrkowskie 1496 r. Chłop nie może opuszczać wsi bez zgody dziedzica, tylko jeden
chłop mógł opuścić wieś w ciągu roku. W rodzinie pozostanie na roli stało się obowiązkiem. Tylko
jeden członek rodziny mógł opuścić wieś i wyruszyć do miasta.

158

Magdalena Paciorek

prawne nakazujące przywiązanie włościanina do ziemi dodatkowo uniemożliwiały
naukę innego aniżeli rolnictwo rzemiosła. Chłop żywił się własnymi płodami rolnymi, które zdołał na swej ziemi wyhodować. W przypadku nieurodzaju skazany był na
głód. W korzystniejszej wydawałoby się sytuacji w tym czasie byli chłopi folwarczni. Właściciele folwarku zapewniali wyżywienie pracującemu chłopu, jednocześnie
domagając się za nie zapłaty. Dostarczano wówczas potraw mącznych najczęściej
jednak z dodatkiem grochu. Chłopom zapewniano też spore ilości piwa, które z czasem stało się przyczyną późniejszego uzależnienia. W tym też okresie coraz częściej
i odważniej podnoszono głosy na temat uciemiężenia ludu wiejskiego4. W XIX w.
pisał o tym m.in. Józef Ignacy Kraszewski w Latarni czarnoksięskiej (1872-1873)5,
zwracając uwagę na istniejące wśród włościan zróżnicowanie kulturowe. Pisali też
Narcyza Żmichowska, Sylweriusz Kondratowicz, Deotyma6, a po 1876 r. na nowo
tematykę włościan podjęli m.in. Bolesław Prus, Oskar Kolberg, Jan Aleksander Karłowicz7, Konrad Prószyński8. Nagłaśnianie sprawy ludności wiejskiej w literaturze
początkowo ograniczało się do prezentowania ich prostoty umysłowej, wyrażając
jednocześnie potrzebę szerzenia oświaty. Dopiero pod koniec XIX w. zaczęto dostrzegać przyczynę owego zbiedzenia, upatrując ją w konieczności poprawy warunków bytowania. Na temat losów chłopskich pisali też sami chłopi. Warto przytoczyć
nazwisko Jana Słomki, wójta z Dzikowa, którego Pamiętniki…9 (opublikowane po
raz pierwszy w 1912 r.) czy dzieło Jana Popiela10 stanowiły skarbnicę wiedzy na temat życia ludu wiejskiego przełomu XIX i początku XX w. Informacje o włościanach
z początku XIX w. prezentował natomiast Kazimierz Deczyński11, z pochodzenia
chłop, późniejszy nauczyciel wiejski, oficer i uczestnik powstania listopadowego.

4
Przeciwko tejże sytuacji występowali m.in. Krzysztof Opaliński, Andrzej Frycz Modrzewski, Sebastian Petrycy. W XVIII w. Andrzej Zamojski wystąpił do sejmu z projektem tzw. ustawy
o chłopach (1776). W poprawę doli chłopa w kolejnych latach zaangażowani byli również S. Staszic,
H. Kołłątaj, J. Lelewel.
5
Pisał m.in. „Chłopek polski różni się też wielce od wołyńskiego, litewskiego i innych. Stan
jego daleko tu znośniejszy, zamożność większa, powierzchowność dowodzi dostatku i trochy cywilizacji. (…)”. J.I. Kraszewski, Latarnia czarnoksięska, obraz naszych czasów, Lwów 1872, s. 106-107.
Por. S. Kozłowski, op. cit., s. 445.
6
Jadwiga Łuszczewska ps. Deotyma (1834-1903) – pisarka i improwizatorka. Zob. https://
pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_%C5%81uszczewska (dostęp 26.10.2017).
7
Jan Aleksander Karłowicz (1836-1903) – polski etnograf, muzykolog językoznawca, folklorysta. Chata polska. Studyjum archeologiczno-lingwistyczne, Warszawa 1884. Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Aleksander_Kar%C5%82owicz (dostęp 26.10.2017).
8
S. Kozłowski, Pożywienie ludu wiejskiego, „Goniec Łódzki” 1900, R. 3, nr 237, s. 1-2.
9
J. Słomka, Pamiętniki włościanina, od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków 1912.
10
J. Popiel, Wieś dawna i dzisiejsza, ze wspomnień starego człowieka, Kraków 1910.
11
Kazimierz Deczyński (1800-1838) – polski pamiętnikarz pochodzenia chłopskiego, oficer
i uczestnik powstania listopadowego. Jego dzieło Żywot chłopa polskiego na początku XIX w.
opublikowane zostało w Krakowie w 1907 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Deczy%C5%84ski (dostęp 26.10.2017).

Kuchnia chłopska, czyli o żywieniu się ludu wiejskiego na ziemiach polskich…

159

Pańszczyzna na ziemiach polskich zniesiona została w różnych okresach. Najwcześniej uczyniono to w zaborze pruskim ok. 1811 r., w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1823 r. Na terenie Galicji w 1848 r., zaś w zaborze rosyjskim ostatecznie uczyniono to w 1864 r. To zróżnicowanie czasowe w odzyskaniu przez włościan
wolności osobistej miało bezpośredni wpływ na wzrost zamożności chłopów oraz
poprawę ich sposobu odżywiania. Dolę chłopa, a tym samym i kulturę jego żywienia, utrwalaną przez wielowiekowy niedostatek, trudno było jednak zmienić nawet
na przestrzeni kilku lat. Wyżywienie chłopa na przełomie XIX i XX w. zależało jeszcze od kilku innych, bardzo istotnych czynników: od rodzaju gruntu ornego, który miał w posiadaniu czy chociażby od stanu majątkowego włościanina. Powyższe
społeczności sprowadzić można do podziału na bardziej zamożnych, przez średnio
a skończywszy na najniżej uposażonych chłopach, pracujących zazwyczaj u tych bogatszych. Wreszcie, co należy podkreślić, wyżywienie chłopa zależało od społecznej
tradycji danego rejonu, obyczajowości, przekonań religijnych danej społeczności
oraz pory roku. Najtrudniejszy dla ludności chłopskiej był okres zwany przednówkiem, kiedy to jeszcze nie było nowych plonów a stare, zeszłoroczne zapasy dawno już zostały wyczerpane. Żywiono się wówczas pożyczanym ziarnem, zielonym
liściem buraków itp. Niedolę chłopa potęgowały wspomniane gorzelnie i karczmy
funkcjonujące w każdej wsi. Wpływały bowiem ujemnie nie tylko na stan zdrowia,
ale też na obyczajowość wiejską.
Problematykę badań nad odżywianiem ludu wiejskiego na ziemiach polskich
podjęto w drugiej połowie XIX w. W Galicji pisał o tym m.in. Stanisław Szczepanowski12 (1888), Napoleon Cybulski13 (1894). Na terenach Królestwa Polskiego i Poznańskiego badania prowadzili zaś Henryk Nusbaum, Leon Nencki (1887), Kazimierz
Chełchowski (1888) i Bolesław Zdziarski14 (1889). Kilka lat później powyższą tematykę podjął również Bronisław Peltyn15 (1895) oraz Leon Rutkowski (1898/1899).
W początkach nowego stulecia zaś pojawiły się nazwiska wspomnianego Stanisława
Kozłowskiego (1900), Konrada Prószyńskiego (1901) czy Karola Lidmanowskiego
(1912) – w odniesieniu do ziem zaboru pruskiego. W powyższych pracach, zazwyczaj
12
Stanisław Szczepanowski (1846-1900) – polski ekonomista, chemik, inżynier, przedsiębiorca naftowy; od 1886 r. poseł do sejmu austriackiego, a od 1889 r. – do sejmu Krajowego Galicyjskiego. Jego dzieło to: Nędza w Galicyi w cyfrach. Program energicznego rozwoju gospodarstwa
krajowego, Lwów 1888. Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Szczepanowski
(dostęp 26.10.2017).
13
Napoleon Cybulski (1854-1919) – polski lekarz, fizjolog, współodkrywca adrenaliny, jeden
z twórców endokrynologii, współodkrywca prądów czynnościowych mózgu (1890) i pionier elektroencefalografii; publicysta. Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Cybulski (dostęp
26.10.2017).
14
B. Zdziarski, O najwłaściwszych sposobach wynagradzania robotników wiejskich i oficyalistów oraz o środkach zapewniających im samym i ich rodzinom byt w razie starości i kalectwa,
Warszawa 1889.
15
B. Peltyn, O pożywieniu polskiej ludności włościańskiej, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 1895, t. 91, nr 1, s. 97-127; nr 2, s. 346-366.
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na przykładzie określonych społeczności wiejskich, próbowano przeprowadzić badania żywienia się ludności16. Wnioski z ówczesnych prac okazały się chwiejne, nie pozbawione błędów merytorycznych, niekiedy też wydawały sprzeczny pogląd na sytuację żywieniową chłopów. Prowadzenie ankiet i wypełnianie kwestionariuszy, często
za pośrednictwem ludzi bardziej światłych – księży czy wiejskich nauczycieli – nie
zawsze umożliwiało relatywne odwzorowanie ówczesnej rzeczywistości. Były to prace oparte na statystyce jednak zbyt ogólnej i odnoszącej się do przeciętnego mieszkańca danego terenu, nie zaś interesującego nas włościanina. Obliczanie średnich
statystycznych w rzeczywistości niewiele wnosiło. Średnie spożycie, czy określenie
ilości produktów spożywczych przypadającej na jedną osobę, nie oddawały rzeczywistego stanu odżywienia zwłaszcza warstwy wieśniaczej. Poza tym wiele mankamentów i niedoskonałości pozostawiał wówczas sam aparat badawczy i sposób analizy
wyników. Mimo to warto im poświęcić uwagę, bowiem oprócz próby liczenia kalorii
czy tzw. ciepłostek, jak wówczas określano wartość energetyczną spożywanych pokarmów, istotną rolę odgrywały i inne zagadnienia, tj. rodzaj posiłków, ich skład,
dobór potraw, sposób przyrządzenia, częstotliwość spożywania pokarmów, a także,
co wydaje się interesujące, regionalizm i zwyczajowość kuchni włościańskiej.
Na temat sposobów odżywiania się ludności wiejskiej pisano też w ówczesnej
prasie, tj. „Prawda”, „Goniec Łódzki”, „Kłosy” czy w „Gazecie Świątecznej”. W tej
ostatniej, w jednym z numerów z 1887 r. podawano informację o planowaniu akcji
uświadamiania włościan w kwestii żywienia17. Sprawozdania w formie odpowiedzi
na wcześniej przygotowane pytania zaczęto rozpowszechniać na łamach tygodnika
parę lat później, tj. od 1892 r.18 Końcowego zaś podsumowania dokonał w 1901 r. cytowany już Konrad Prószyński. Najwięcej informacji zachowało się w odniesieniu do
terenów galicyjskich, z uwzględnieniem podziału na wschodnią i zachodnią część.

II. Zabór austriacki – Galicja wschodnia i zachodnia
Pierwsze badania nad sposobem i jakością odżywiania się włościan na ziemiach
polskich przeprowadzono w 1877 r. na terenie ówczesnej Galicji, na wniosek kilkuosobowej komisji pod przewodnictwem dr Józefa Wereszczyńskiego19, posłów
16
We współczesnej literaturze zagadnieniem tym zajął się Tadeusz Sobczak. T. Sobczak, Konsumpcja żywnościowa chłopów w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX i w pierwszej połowie
XX wieku, Warszawa 1986.
17
Jak my się żywimy /prośba do czytelników/, „Gazeta Świąteczna” 1887, R. 7, nr 337, s. 1;
nr 338, s. 1-2.
18
Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 580, 582, 583, 584, 586, 588, 589, 590,
593, 595.
19
Józef Wereszczyński – dr praw, adwokat, poseł do Sejmu Krajowego Galicji w latach 1870-1913. https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wereszczy%C5%84ski_(pose%C5%82) (dostęp
17.10.2017).
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Piotra F. Grossa i Alfreda Hausnera oraz prof. Tadeusza Pilata20. Uzyskane wyniki
(na 1148 kwestionariuszy uzyskano ok. 500 odpowiedzi) zebrał, opracował i opublikował w 1881 r. w „Wiadomościach Statystycznych” prof. Józef Kleczyński21. Obraz ludu wiejskiego pod względem kultury żywienia – zdaniem tegoż badacza – od
momentu zniesienia pańszczyzny miał ulec znacznej poprawie. Cytując za autorem
o pseudonimie J.G., Kleczyński miał wówczas pisać: „(…) Włościanie jedzą obficiej,
potrawy ogólnie są przyrządzane smaczniej, lepiej osolone i okraszone, używają też
mąki bielszej, więcej nabiału i mięsa. Nadto powszechnem stało się użycie herbaty
z rumem… Kawa rozpowszechniła się w 28 powiatach, które leżą w promieniu dookoła miast głównych Krakowa i Lwowa. Spożywanie wódki zmniejszyło się, ale na
korzyść innych trunków. Piwo ma odbyt w 62 powiatach tj. niemal w całym kraju.
Miód i wódki słodkie znane są zwłaszcza w Galicji wschodniej, wina zaś w dwudziestu kilku miejscowościach”22. Dodatkowo nowym zwyczajem chłopów bywających
w większych miastach stało się spożywanie tzw. wody sodowej, co miało być oznaką
docierania do wsi tzw. cywilizacji. Czy rzeczywiście dola chłopa na terenie wspomnianej Galicji uległa poprawie?
Kolejny badacz sytuacji materialnej ludu Galicji – Stanisław Szczepanowski –
kilka lat później, bo w 1888 r. zaprzeczał temu wizerunkowi. Z jego obliczeń23 wynikało, że chłop galicyjski spożywał połowę tego co rolnik zachodnioeuropejski, ale
też i jego wydajność pracy była czterokrotnie niższa. Ponadto, zdaniem badającego,
ponad 50 tys. ludności Galicji corocznie umierało w wyniku choroby głodowej.
Powyższe dysproporcje na temat diety chłopskiej miały rozsądzić kolejne prace badawcze. Autorem jednej z nich był prof. Napoleon Cybulski, który w 1894 r.
opublikował dzieło pt. Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicyi24. Jego badania oparte zostały na analizie ankiet. Odpowiedzi zwrotnej na zadane pytania autor otrzymał ok. 560 egzemplarzy; był to materiał dość obfity, ale
czy odzwierciedlający stan odżywienia badanej warstwy społecznej? Odpowiedzi
uwzględniały profil ankieterów pod względem zamożności (15% – zamożnych, 35%
– średnio 50% – ubogich)25, religii – nakazującej posty (240 dni w skali roku na terenie w Galicji Wschodniej i 200 – Galicji Zachodniej), położenia geograficznego itp.
Cybulski zaproponował wypełnienie kwestionariuszy wysłanych do nauczycieli wiejskich. Otrzymał informacje bardziej prawdopodobne, jednak nie zawsze prawdziwe. Mimo to przynosiły ogólny pogląd o sposobie żywienia ludności galicyjskiej.
J.G., Żywienie się ludności wiejskiej w Galicyi, „Prawda” 1894, R. 14, nr 31, s. 366-367.
Józef Kleczyński (1841-1900) – polski statystyk, demograf, prawnik, publicysta, nauczyciel
akademicki, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://pl.wikipedia.org/wiki/
J%C3%B3zef_Kleczy%C5%84ski (dostęp 23.07.2017).
22
J.G., Żywienie się ludności wiejskiej…, s. 367.
23
S. Szczepanowski, Nędza w Galicyi w cyfrach. Program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888.
24
N. Cybulski, Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicyi, Kraków 1894.
25
J.G., Żywienie się ludności wiejskiej w Galicyi, „Prawda” 1894, R. 14, nr 32, s. 379-380.
20
21
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Pytania dotyczyły m.in. kwestii takich jak: częstotliwość spożywania posiłku w ciągu doby, jego składu z uwzględnieniem określonych pór roku oraz dni postnych
i tzw. zwykłych. Jak się okazuje, bogaci chłopi jadali zazwyczaj pięć razy dziennie;
najmniej zamożni, a nawet wyrobnicy ograniczali się do dwóch posiłków. Sytuacja
uzależniona była też od pory roku. Najgorszy, zwłaszcza dla ubogiej warstwy społeczeństwa, okazał się przednówek, kiedy to posiłek spożywano jedynie raz dziennie.
Jak wynikało z badań, podstawowym produktem żywieniowym na wsi galicyjskiej
były kartofle i kapusta, „które wszędzie i zawsze, jeśli nie razem, to pojedynczo na
stole wieśniaka figurują”26. Ziemniaki spożywano pod różnymi postaciami: gotowane w mundurkach, skrobane, tłuczone, pieczone, siekane, krajane, gotowane
z wodą i solą lub z domieszką mąki albo też krup. Kapustę zaś jadano zazwyczaj
kwaszoną bądź surową. Oprócz tych dwóch produktów powszechnie stosowany
był też barszcz, żur, zacierki, kulesza27 czy mamałyga28. Różnorodność pokarmów
nie była więc duża: wśród podstawowych potraw, oprócz wcześniej wymienionych,
wymieniano kaszę jaglaną, fasolę, kluski, chleb i mleko „… a gdzie są grzyby, owoce, drób, jaja (…)”29. Jak wynikało z kwestionariusza jaja spożywano wtedy, gdy się
stłukły, lub nieco nadpsuły, drób wtedy, gdy jakaś sztuka była chora. Spośród ryb
spożywano te „drobniejsze”, większe zaś przeznaczano na handel. Podobnie rzecz
wyglądała z grzybami. Według Cybulskiego, grzyby jadano nadpsute, niezdatne do
zbycia30. Co do chleba należy zaznaczyć, iż jego jakość przez dodatkowe składniki
była dość zróżnicowana. Jak się okazuje, chleb prawdziwy zjadało tylko ok. 10,5%
włościan. Bardziej popularne były postaci chleba z domieszką grochu, kukurydzy,
fasoli, soczewicy, ziemniaków a nawet kapusty31. W kwestii spożywania pokarmów
mięsnych informacje bywały zazwyczaj bardzo lakoniczne. Zgodnie z ówczesnymi
doniesieniami z terenów galicyjskich, mięsa spożywano bardzo mało, średnio 6 razy
do roku. Na zamożnego chłopa przypadało średnio 20 kg mięsa na rok, w przypadku
warstw średnio zamożnych – 10 kg, zaś dla najbiedniejszych – zgodnie ze statystyką
– wynikało, że spożywać mogli zaledwie 2 kg w skali roku32.
Jak już wspomniano, jednym z istotnych czynników warunkujących kuchnię
chłopską były zamieszkane przez nich tereny rolne, a przede wszystkim ich urodzajność. Dość popularne w tym czasie stało się określenie „jedzą, to, co im ziemia zrodzi”, które było kwintesencją powyższej sytuacji, nie tylko odnoszącej się do terenów
N. Cybulski, op. cit., s. 30.
Kulesza – potrawa z gotowanej na gęsto kaszy kukurydzianej lub mąki podawana ze skwarkami lub bryndzą.
28
Mamałyga – potrawa z mąki i kaszy kukurydzianej, popularna w krajach południowo-wschodniej Europy. W Polsce znana w kuchni galicyjskiej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mama%C5%82yga (dostęp 23.07.2017).
29
J.G., Żywienie się ludności wiejskiej w Galicyi, „Prawda” 1894, R. 14, nr 33, s. 390-391.
30
Ibidem.
31
J.G., op. cit., nr 32, s. 380.
32
Ibidem.
26
27
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ziem zaboru austriackiego. W przypadku Galicji – zdaniem Cybulskiego – lepiej
jednak jadali Polacy z zachodniej jej części, niż Rusini ze wschodu. Istotna była też
kwestia czy były to tereny górskie, czy nizinne. Według obserwacji, więcej biedoty
obserwowano na terenach górzystych, z nizinnych wymieniano wówczas Bochnię,
Ropczyce, Mielec, Nisko, Jaworów, Brody, Tarnopol i Śniatyń33. Warto przytoczyć
na ten temat wypowiedź Napoleona Cybulskiego charakteryzującą różnice między
zachodnią a wschodnią częścią Galicji:
„W zachodniej części kraju (Galicja) wieśniak jest o wiele więcej wybrednym
w doborze pokarmów i tem się to tłumaczy, że śniadanie jego zbliża się więcej jakością potraw do śniadania mieszczanina. Różnice między wschodnią a zachodnią
ludnością nie pochodzą, jak się zdaje, z różnicy stanu majątkowego zachodnioi wschodnio galicyjskiego chłopa, gdyż w rzeczywistości, mianowicie we wschodniej części kraju i gleba jest bardziej urodzajną, i większa stosunkowo ilość ziemi
przypada na jednego wieśniaka, pomimo to (…) wieśniak zachodniej części kraju
nie o wiele, ale w każdym razie lepiej się odżywia, niż we wschodniej. Przyczyny tej
różnicy głównie wypada szukać w większej zapobiegliwości chłopa polskiego w porównaniu do Rusina. Jednakże i w tej części kraju zadawalania się wieśniak przeważnie pokarmami, które z płodów swojej ziemi może sporządzić”34. Dalej pisał,
iż w okolicach Białej, Chrzanowa, Krakowa i Wadowic włościaństwo najlepiej się
odżywiało. „(…) spotykamy na śniadanie kawę lub herbatę z chlebem a nawet, jeśli
wierzyć odpowiedziom kwestyonaryusza, to w niektórych miejscowościach powiatu
bialskiego bułki i rożki nie są czemś nadzwyczajnem”35.
Na tych żyźniejszych terenach Galicji pito też częściej kawę i herbatę zabielaną mlekiem nie zbieranym. Ograniczano się jedynie w dni postne. Podczas postu
nie spożywano nabiału „a że w tzw. czarnej kawie nie gustowano zatem w one dni
i kawa nie była spożywana”36. We wsiach, np. Woli Drwińskiej w pow. bocheńskim,
używano też mleka słodkiego i tzw. warzonki z chlebem – (mleko gotowane z chlebem). Jak pisał Cybulski, im bliżej miast, tym zwyczaje chłopów coraz bardziej upodabniały się do zwyczajów robotników miejskich czy nawet mieszczan, tyle tylko,
że mleka nie pito w filiżankach tylko w ½ kwartowych garnuszkach. Oni też, częściej niż gdzie indziej, spożywali mięso wołowe lub wieprzowe i królicze – domowe.
Na śniadanie spożywano też różne dania, które często różniły się nazewnictwem, ale
sposób przyrządzania pozostawał jednakowy. I tak, w okolicach rzeki San włościanie spożywali na śniadanie potrawy, które nie wymagały zbytniego wysiłku: był to
m.in. barszcz, kartofle na różny sposób przyrządzane, wodzianka, kluski na mleku,
lub wodzie, niekiedy bez wody, omaszczone serem, masłem, słoniną albo grzybami, kasze rozmaitego typu: hreczana, jaglana, jęczmienna, słodka – na mleku lub
33
34
35
36

Ibidem.
N. Cybulski, op. cit., s. 31-32.
Ibidem, s. 32.
Ibidem.
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kwaśna – na serwatce i omaszczona masłem, słoniną, znany już żur, zacierka na
mleku lub wodzie, polewka, zamieszka, soporek, bryjka, kapuśniarka, kwasówka,
ścieranka, kapusta, krup, groch, fasola i jaja. Wcześnie rano chłop posilał się zazwyczaj pokarmem prostym; zjadał chleb z masłem bądź z serem i popijał wodą37.
Według Słomki, istniał jeszcze jeden posiłek, zwany często pośniadkiem (czyli
tzw. drugie śniadanie), wydawany był często robotnikom przy żniwach w okresie
od św. Jana do św. Michała. Składał się z kieliszka wódki, kromki chleba ze słoniną,
z masłem lub serem38.
Mięso spożywano głównie w okresie zimowym, pod koniec Adwentu, kiedy to
urządzano świniobicie. Sadło, słoninę i kiełbasy przechowywano do Wielkanocy.
W Wielkanoc spożywano kartofle z barszczem, gotowane w wodzie z dodatkiem pietruszki. W czasie Wielkiego Postu zaś chleb z solą (albo i bez niej) stanowił często
całodzienne wyżywienie w wielu chłopskich rodzinach. Znany był też zwyczaj spożywania chleba z cukrem, kaszy hreczanej, jaglanej z suszonymi owocami, z suchą
rzepą oraz słoduchy39. Za omastę służył wówczas olej lub grzyby dodawane do barszczu. We wschodniej Galicji jadano w tym czasie m.in. chleb z czosnkiem i cebulą.
Nie tylko religia, stopień majętności, czy położenie geograficzne wpływały na
powstawanie różnic w galicyjskiej kuchni włościańskiej badanego okresu. Uwagę
zwracały też zwyczaje regionalne, które wprowadzały nie tylko odmienność w nazewnictwie niektórych potraw, w rzeczywistości będących często tą samą lub niewiele różniącą się potrawą, ale też ów regionalizm przejawiał się w różnorodnych
zwyczajach spożywania posiłków. I tak w zachodniej Galicji śniadania były jednodaniowe – jedna potrawa. W tym czasie we wschodniej części Galicji prawdziwe
śniadanie składało się zazwyczaj z dwóch potraw, w ilości znacznie większej. Istotną
jednak rzeczą jest podkreślenie różnicy pojęć w odniesieniu do pór spożywania posiłków. I tak, we wschodniej Galicji śniadanie było określane jako obiad – spożywany najczęściej w godzinach 5-6 latem, a zimą 8-9. Drugi posiłek – zwany połudenkiem – spożywany był ok. południa i był niejako odpowiednikiem powszechnego
obiadu, trzeci zaś wieczerza – czy kolacja – spożywana wieczorem. Taki rozkład
posiłków odnotowywano na m.in. na Podolu, poza Sanem.
Prawdziwy obiad, w opinii Cybulskiego, różnił się tym, że w przypadku zachodnich Galicjan był bardziej obfity i cięższy; dla wschodnich (połudenek) stanowił
przekąskę tego, co zjadło się na śniadanie (obiad)40. Obiad był bardziej stały w porównaniu do „płynnego” śniadania. Dania jednak powtarzały się i zamiast kaszy
na mleku serwowanej na śniadanie, na obiad przygotowywano kaszę wypiekaną
z hreczki czy z prosa. W lecie wypiekano na wodzie i jedzono ze słodkim lub kwaśIbidem, s. 34.
J. Słomka, op. cit., s. 50.
39
Słoducha – dawniej: rodzaj gęstej, słodkiej zupy gotowanej na zakwasie z mąki gryczanej,
żytniej lub pszennej; sołoducha, sołodusza, szołodusza. https://sjp.pl/s%C5%82oducha (dostęp
25.12.2017). Por. też: N. Cybulski, op. cit., s. 36.
40
Ibidem, s. 47.
37

38
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nym mlekiem, w zimie zaś na zapusty „maszczą ją podczas wypiekania słoniną, pokrejaną w kawałeczki – skwarczki i tak wypieczoną podają do obiadu”41. Krupy i jagły były postrzegane jako potrawy bardzo dobre podczas uroczystości familijnych.
Kapusta – zdaniem chłopów – nigdy się nie przejadała. Podawano ją z grochem,
fasolą, ziemniakami i kaszą, dodawano omasty, masła, sadła, oleju. Ilość omasty
w kapuście świadczyła o stopniu zamożności chłopa. I co charakterystyczne, im
starsze masło, sadło lub słonina, tym kapustę uważano za lepszą, bo było ją lepiej
„czuć”. A duże skwarczki z sadła uważano za przysmak42.
Przykładowe dania na obiad to43:żur, barszcz burakowy, żytni lub owsiany zabielany lub czysty, kluski z różnych rodzajów mąk, „kaszywo” (kasza), groch, bób,
fasola, kapuśniarka, polewka na wodzie lub serwatce, mieszanka sutka, pęcak z fasolą, sapka jęczmienna44 z mlekiem lub żętycą45, karpiele46, rzepa, bryja czyli papka
z mąki, makaron razowy, kartofle drobno siekane, kręgle z kartofli, kluski kartoflane
z masłem lub serem, pierogi z serem i kapusta z masłem lub słoniną, kasza perłowa,
ryż, zacierka.
W dni postne w Galicji jadano kartofle z mlekiem lub solą, wodzianką, żurem,
kwaśnicą, kwaśną wodą, kaszę z mlekiem, kapustę, barszcz, groch, krupy, ryż,
barszcz z grzybami, w zimie zaś zacierkę kukurydzianą na wodzie, kapustnicę czystą, kartofle pieczone, prażuchy, kluski na wodzie, fasolę z octem, placki jęczmienne, kapustę jałową z beczki, polewkę ze śliwkami lub jabłkiem, kwas kapuściany,
tzw. war z kartoflami, z bobem i jagłami, mamałygę i smuk47.
W zachodniej Galicji wieczerzę jadano po zachodzie słońca, kiedy się ściemniało.
Spożywano wówczas to, co pozostało ze śniadania lub z obiadu, zazwyczaj była to
zimna przekąska. We wschodniej Galicji zaś gotowano coś świeżego; kartofle, kluski, przecierkę, zupę ziemniaczaną, żur, wodziankę a biedniejsi jadali kwas48.
Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, ludność galicyjska żywiła się głównie pokarmami roślinnymi, małą ilością mięsa, to ostatnie, jeśli je spożywano, to w postaci gotowanej49. Nie było w zwyczaju pieczenia czy smażenia potraw mięsnych,
co po trosze wynikało z braku czasu gospodyń, a przede wszystkim ich niewielkiego doświadczenia kulinarnego. Łatwiej było więc ugotować na nim rosół. Była to
zazwyczaj baranina lub wieprzowina, mięso wołowe pojawiało się w jadłospisach
Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 43.
43
Ibidem, s. 45.
44
http://kuchnia-polska.net/sapka,15 (dostęp. 5.10.2017).
45
Serwatka z mleka owczego ściętego podpuszczką otrzymywana przy wyrabianiu oscypków
i bundzu, popularna wśród górali karpackich. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C4%99tyca
(dostęp 6.10.2017).
46
Karpiele – brukiew.
47
Smuk – potrawa z zaparzanej mąki żytniej, razowej, wypiekana jak kasza. http://ifp.univ.
rzeszow.pl/slowo/slowo_4/oronowicz_kida.pdf (dostęp 26.10.2017).
48
J. Cybulski, op. cit., s. 55.
49
Ibidem, s. 80.
41

42
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włościan niezwykle rzadko. „Nie było też w zwyczaju – pisał J. Słomka – żeby gospodyni zarżnęła kurę lub usmażyła jajka na spożycie domowe, pierwsze i drugie było
rzadkością. Jajka były używane prawie tylko na święta Wielkanocne, albo dla chorych, albo… na przyjęcie gościa np. księdza (…) uważając to za najlepsze przyjęcie
i uraczenie”50. Zdaniem Cybulskiego włościanie galicyjscy nie jadali też ryb, śledzie
zaś pojawiały się na stołach głównie w okresie postu51. To samo dotyczyło miodu
i przetworów owocowych typu powidła czy konfitury. Owoce zazwyczaj suszono, by
następnie w czasie postu czy na Wigilię dodawać do kompotów lub spożywać z kaszą
jaglaną52.
Wnioski jakie wynikały z badań przeprowadzonych przez prof. Cybulskiego,
dotyczyły nie tylko składu posiłków, rodzaju ale też ich wielkości, wartości odżywczej oraz sposobu przyrządzania. Według powyższych ustaleń nadmiar pokarmów
roślinnych, znikoma ilość mięsnych a także ogólnie nadmierna wielkość posiłków
– zwykle ciężkostrawnych, a w rzeczywistości mało pożywnych, nie sprzyjała rozwojowi młodego pokolenia. Wnioski te zdawał się popierać cytowany już parokrotnie
Słomka. Po latach we wspomnieniach pisał na ten temat „(…) jedli tego dużo tak,
że obecnie ziemniaków na przykład czy kapusty wystarczyłoby dla pięciu, co wtedy
zjadał jeden”53. Należy podkreślić, iż w kuchni galicyjskiej – jak wynikało z ankiety
– przeważała monotonia, małe urozmaicenie potraw oraz nazbyt posunięta prostota
wykonania dań. Przykładem tego mogły być m.in. placki owsiane tak przyrządzane,
że spożywano je w rzeczywistości na wpół z popiołem; do niezdrowych produktów
należy zaliczyć też chleb z plewami, pierogi z bobem lub grochem. Pokarmy te –
jak pisał wspomniany Cybulski – nawet dla żołądka chłopskiego, wystawionego na
hartowanie, mogły okazać się szkodliwe dla zdrowia. Sposobem na zaradzenie temu
– według autora – miało być nie tylko podniesienie wydajności gleby, poprawa bytu
klasy wieśniaczej ale też edukacja gospodyń wiejskich54 w zakresie gotowania i przyrządzania potraw – kucharska ludowa książeczka, rozpowszechnianie kursów.

III. Zabór rosyjski i pruski
Podobne zachowania i zwyczaje w kwestii żywienia obserwowano wśród włościan
z ziem Królestwa Polskiego. Badania na tych terenach, jak już wspominano, prowadził m.in. Chełchowski, Zdziarski, Peltyn, Kozłowski, Rutkowski. Zdziarski „obliczał ordynarję wydawaną parobkom w kilkudziesięciu dworach w guberni płockiej,
J. Słomka, op. cit., s. 48.
W sprawie ryb zdanie to potwierdzał Słomka, który pisał, że ryb spożywano dużo, ale dotyczyło to okresu znacznie wcześniejszego nie zaś okresu przełomu XIX i XX w., kiedy to spisywał
swoje wspomnienia. Cybulskiego zaś praca pochodzi z 1894 r. a zatem pokrywała się z oceną Słomki.
52
N. Cybulski, op. cit., s. 63.
53
J. Słomka, op. cit., s. 48.
54
N. Cybulski, op. cit., s. 84.
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dr Chełchowski rozebrał szczegółowo strawę dzienną służby na kilku folwarkach
w tejże guberni, dr Peltyn badał również szczegółowo strawę z całego tygodnia
u 24 włościan w dwóch wsiach niedaleko Warszawy i trzeciej pod Łęczycą, wreszcie
aptekarz z Łaszczowa w guberni lubelskiej – Bronisław Koskowski – zbadał bardzo
sumiennie „sposób życia i pokarm tygodniowy trzydziestu żydów w tem miasteczku”
a nadto 50 włościan w okolicy55. Ogólnego podsumowania, z perspektywy czasu, dokonywał zaś Konrad Prószyński, pisarz, wydawca i redaktor czasopism, m.in. „Gazety Świątecznej”56. Należy również wspomnieć o artykułach, a właściwie sprawozdaniach bardziej światłych włościan publikowanych od 1892 r. we wspomnianej
„Gazecie…”. Zgodnie z nimi, obserwowano pewne podobieństwa i różnice będące
konsekwencją stanu majątkowego danego gospodarza. O obecności ziemniaków,
kapusty, żuru, barszczu, kaszy jaglanej i mleka w pożywieniu włościan z Królestwa
Polskiego pisano prawie wszędzie. Także i tam dzienna ilość kartofli przypadająca
na jednego mieszańca bywała znacznie przekraczana i wynosiła 1500 g na dobę57.
Ludność wiejska nie zdawała sobie sprawy z ubogości tego produktu. Jednak jego
posiadanie pozwalało na podstawowe wyżywienie rodziny i dobytku. Jak wynika
z powyższego, także w diecie chłopów z Królestwa Polskiego przeważały składniki
roślinne, a mięso pojawiało się na stole z okazji świniobicia i na Wielkanoc. Zdarzało
się jednak i tak, co należy podkreślić, zwłaszcza w przypadku zamożnych włościan,
że mięso podawano na stół dwa, a nawet trzy razy w ciągu tygodnia (tab. 1, 2)58.
W przypadku chłopów mniej zamożnych spożywano go w niedzielę i święta, a nawet
rzadziej, jak w przypadku mieszkańców wsi w powiecie wieluńskim gub. kaliskiej59.
Regułą jednak było bicie wieprza, nie tyle na mięso, ile dla uzyskania dostatecznego zapasu słoniny. Podobnie jak w Galicji z mięsa przyrządzano przeważnie rosół,
bowiem, jak zeznawano, włościanie w ogóle nie potrafili obchodzić się z mięsem,
„(…) gotują z niego przeważnie rosół i jedzą za wiele na raz”60. W okresie postu
czy w czasie Adwentu zastępowano je rybami smażonymi w oleju bądź śledziami
smażonymi w cieście. Większość wyprodukowanych produktów spożywczych przeznaczano na handel. Towarem było nie tylko wspomniane mięso, ale też jaja kurze
czy mleko (pow. skierniewicki). Podobnie rzecz się miała w guberni kaliskiej, gdzie
także śmietana, sery i masło przeznaczane były na sprzedaż61.
K. Prószyński, op. cit., s. 5. Por. też: B. Koskowski, Warunki higieniczne w małych osadach
i sposób żywienia się ich mieszkańców głównie żydów, „Zdrowie” 1908, R. 24, nr 10-11, s. 676-682.
56
T. Sobczak, Konsumpcja żywnościowa w Królestwie Polskim w II połowie XIX i na początku XX wieku, Warszawa 1986.
57
L. Rutkowski, Czy kartofle stanowią główną część pożywienia naszego ludu, „Czasopismo
Lekarskie” 1899, t. 1, nr 1, s. 13; idem, Przyczynek nad odżywianiem się polskiej ludności wiejskiej,
Odżywianie się służby dworskiej (na ordynarji) w powiecie płońskim i w sąsiednich wsiach płońskiego w 1897 r., „Zdrowie” 1898, R. 14, nr 155, s. 460-471.
58
Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 580, s. 2.
59
Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 595, s. 6.
60
Ibidem.
61
Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 590, s. 5.
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Tabela 1. Jadłospis tygodniowy bogatego włościanina ze wsi Ożarów
w okresie wiosenno-letnim ok. 1892 r.
Śniadanie

Pośniadanie

Obiad

Podwieczorek

Chleb z masłem

Rosół z ryżem,
mięso i kartofle

Chleb z masłem

Niedziela

Mleko grzane
z chlebem
krajanym

Mleko kwaśne
i kartofle

Poniedziałek

Krupnik
z kartoflami

Chleb
z twarogiem

Krupnik
z fasolą

Chleb
z twarogiem

Mleko kwaśne
i kartofle

Kartoflanka

Chleb
ze szmalcem

Kapusta z mięsem i kartofle

Chleb
ze szmalcem

Mleko kwaśne
i kartofle

Środa

Krupnik
z kartoflami

Chleb i gomółka

Kluski z kaszą

Chleb i gomółka

Mleko kwaśne
i kartofle

Czwartek

Mleko
z kartoflami

Chleb
z twarogiem

Kapusta z mięsem i kartofle

Chleb
z twarogiem

Mleko kwaśne
i kartofle

Kartoflanka

Chleb z masłem

Kluski
na mleku

Chleb z masłem

Mleko kwaśne
i kartofle

Barszcz
z kartoflami

Chleb z masłem

Kapuśniak
z kartoflami

Chleb z masłem

Mleko kwaśne
i kartofle

Wtorek

Piątek
Sobota

Kolacja

Źródło: Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 580, s. 2

Tabela 2. Jadłospis tygodniowy bogatego włościanina ze wsi Ożarów
w okresie jesienno-zimowym ok. 1892 r.
Śniadanie

Pośniadanie

Obiad

Podwieczorek

Kolacja

Chleb z kiszką

Kapusta z mięsem i kartofle

Chleb z kiszką

Niedziela

Mleko grzane
z chlebem
krajanym

Mleko kwaśne
i kartofle

Poniedziałek

Krupnik
z kartoflami

Chleb
z twarogiem

Bania
z kluskami

Chleb
z twarogiem

Kapuśniak
z kartoflami

Wtorek

Krupnik
z kartoflami

Chleb
ze szmalcem

Kapusta
i kartofle

Chleb
ze szmalcem

Kartoflanka

Środa

–

–

–

–

–

Czwartek

Barszcz
z kartoflami

Chleb z kiszką

Rosół, mięso
i kartofle

Chleb z kiszką

Mleko i kartofle

Piątek

Kluski
z mlekiem

Chleb i ogórek

Kluski
na mleku

Chleb i ogórek

Kapuśniak
i kartofle

Sobota

Barszcz
z kartoflami

Chleb
z miodem

Bania z kaszą

Chleb i gomółka

Mleko kwaśne
i kartofle

Źródło: Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 580, s. 2

Kuchnia chłopska, czyli o żywieniu się ludu wiejskiego na ziemiach polskich…

169

Istotną różnicą w kuchni włościańskiej poszczególnych rejonów Królestwa Polskiego było pojawienie się w niektórych opisach (np. dotyczących wsi Ożarów czy
Mrozy)62 tzw. dań deserowych, do których zaliczano obecność ciast drożdżowych
z dodatkiem cukru, migdałów, powideł, poza tym racuchów, placków, pączków i faworków, podawanych kilka razy do roku z okazji świąt. Nie uwzględnienie powyższych potraw na innych terenach, np. w powiecie radzymińskim63, nie oznaczało
jednak ich zupełnego braku, czy nieumiejętności ich wykonania przez tamtejsze gospodynie. Owa luka czy niedopowiedzenie „źródeł” prawdopodobnie było następstwem niewłaściwie przeprowadzonej ankiety, czy też niedostatecznie opracowanego – przez chłopa wiejskiego i podanego do czasopisma – własnego jadłospisu.
W kwestii napojów warto zaznaczyć, że oprócz dość popularnej wśród zamożniejszej części włościan kawy czy herbaty64, do posiłków podawano też niekiedy
wódkę i piwo. Te ostatnie dość często spożywano nie tylko w karczmach i szynkach
wiejskich, lecz właśnie w warunkach domowych. Akcje antyalkoholowe przełomu
XIX i XX w. przyczyniły się pośrednio do rozpowszechnienia spożycia herbat, które to coraz częściej serwowano w karczmach do sutego posiłku zamiast napojów
trunkowych65. Kawę zaś pito najczęściej zbożową z dodatkiem cykorii. W powiecie
mińskim, z kolei, na co dzień, chętnie też pito wodę. Ponadto spożywano różnego
rodzaju polewki, barszcze, zupy, kwasy chlebowe czy chociażby mleko, które podawano dzieciom nawet kilka razy dziennie. Na pośniadek – o czym pisano w jednym
ze sprawozdań – „bywa twaróg, gomółki, ser, mleko słodkie lub kwaśne z chlebem;
toż samo na podwieczorek”66.
Oprócz powyższych informacji odnoszących się do różnic i podobieństw jadłospisów ludności wiejskiej zamieszkałej na terenach Królestwa Polskiego istotną
kwestią żywienia ludu wiejskiego była sprawa wartości odżywczej serwowanych posiłków. Bolesław Zdziarski badając wyżywienie służby folwarcznej zwracał uwagę na
fakt, iż ciężar wagi służącego czy służącej jest niższy od średniej wagi gospodarza, co
wskazywałoby na niedostateczne wyżywienie badanej ludności. Z kolei wspomniany
Rudkowski dowodził, że składniki popularnego kartofla, spożywanego przez uczestników badanej przez niego grupy, nie stanowiły podstawy wyżywienia chłopskiego.
Ów ziemniak, jak już wspomniano, był bowiem bardzo ubogi pod względem składu
chemicznego. Dodatkowo jego przetwarzanie czy tworzenie z niego różnego rodzaju
dań, typu: kluski czy placki ziemniaczane, powodowało, że w istocie rzeczy kartofel
(i tak ubogi w składniki), w procesie ścierania, odciskania czy wyciskania tracić miał
82% ciał azotowych zgromadzonych w odsączonym płynie. Tak pozostała masa –
zdaniem Peltyna67 – składała się wyłącznie z krochmalu i drzewnika. Podobnego
62
63
64
65
66
67

Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 580, s. 1; nr 583, s. 5-6.
Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 582, s. 4.
T. Sobczak, op. cit., s. 62.
Ibidem, s. 62-63.
Jak się żywimy, „Gazeta Świąteczna” 1892, R. 12, nr 580, s. 1.
B. Peltyn, op. cit., s. 348.
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zdania na temat wartości odżywczej ziemniaka był też Prószyński, pisząc m.in.,
iż jeśli człowiek żyłby samymi kartoflami, to spożywałby w 100 g kartofli – 76 g
wody, 2 g białka, 21 g węglowodanów. Podsumowując, w sposób niezwykle obrazowy, stwierdzał, iż jedząc same ziemniaki, w rzeczywistości człowiek dużo pije wody
i jada mało chleba.
Tematyka tzw. dostatecznego pożywienia, które stanowić miało gwarancję prawidłowego rozwoju organizmu coraz częściej poruszana była przez ówczesnych badaczy tego problemu. Pisali o tym m.in. H. Nussbaum, L. Nencki (1887)68, K. Chełchowski (1890)69. Zgodnie z ówczesnymi normami uwzględniającymi wiek, płeć,
wagę i rodzaj wykonanej pracy pokarm dostarczony do człowieka powinien zawierać białko, tłuszcze i tzw. wodany węgla70. W opinii Henryka Nussbauma i Leona
Nenckiego mężczyzna średniej wagi 70 kg, przy umiarkowanej pracy, powinien spożywać dziennie 120 g białka, 56 g tłuszczu, 500 g węglowodanów. Kobieta umiarkowanie pracująca, o wadze mniejszej o 8-10 kg, winna spożywać dziennie białka
96 g, tłuszczu 48 g, węglowodanów 400 g. Mężczyzna ciężko pracujący: białka 145 g,
tłuszczu 100 g, węglowodanów 500 g. Dzieci do 1 r.ż.: białka 30 g, tłuszczu 42 g,
węglowodanów 70 g. Dzieci do lat dziesięciu: białka 69 g, tłuszczu 21 g, węglowodanów 210 g71. Podstawą włościańskiego jadła, jak już wielokrotnie podkreślano,
w badanym okresie były jednak kartofle, kasza, mąka i kapusta, które nie gwarantowały prawidłowego wyżywienia. Z reguły obserwowano nadmiar węglowodanów,
zaś tłuszczy i białka (zwłaszcza zwierzęcego) zdecydowanie było za mało72. Na temat
przewagi produktów roślinnych nad zwierzęcymi i ich zgubnymi skutkami dla organizmu H. Nussbaum i L. Nencki pisali m.in. tak: białko pochodzenia zwierzęcego
wolniej się trawi, powoduje zaparcia kiszek i źle wpływa na ogólny stan zdrowia73.
Równie niekorzystne skutki miało żywienie się wyłącznie białkiem roślinnym. Trzeba dużo zjeść – pisali wówczas autorzy – żeby zaspokoić wzrastający apetyt. Ludność uboga żywiąca się wyłącznie pokarmami roślinnymi, podlega „nadmiernemu
rozszerzeniu żołądka i kiszek, i daleką jest od czerstwości i dzielności w pracy oraz
odporności wobec chorób”74. Konkluzją było wówczas stwierdzenie, że człowiek powinien żywić się pokarmami roślinnymi i zwierzęcymi. Argumentem za tym był fakt,
że przewód pokarmowy człowieka jest za krótki (jak u zwierząt roślinożernych) i za
długi (jak u mięsożernych), by przyswajał pokarmy odpowiednie dla powyższych
grup w takim samym stopniu jak u powyższych.

68
69
70
71
72
73
74

H. Nussbaum, L. Nencki, O żywieniu się i pokarmach, Warszawa 1887.
K. Chełchowski, Przyczynek do wiadomości o żywieniu się ludu wiejskiego, Warszawa 1890.
H. Nussbaum, L. Nencki, op. cit., s. 20.
Ibidem, s. 24.
K. Chełchowski, op. cit., s. 14-15.
H. Nussbaum, L. Nencki, op. cit., s. 27.
Ibidem.
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Wydana kilka lat później, bo w 1901 r. broszurka K. Prószyńskiego75 okazała się
być niejako katalogiem, a zatem i podsumowaniem dotychczasowego stanu wiedzy
na temat prawidłowego sposobu odżywiania. Warto przybliżyć spostrzeżenia autora. I tak, białko postrzegano, w badanym okresie, jako bardzo ważny składnik
diety. Tyle, że białko pochodzące z jaj, sera czy mleka – jak pisano wówczas – „idzie
w człowieka”, podczas gdy białko roślinne ma zdolności pozostawania przy skórce
w roślinie, nie rozpuszcza się w soku żołądkowym i uwalnia się w konsekwencji na
zewnątrz76. „Więc jeśli kto chce dać swojemu ciału na pożytek 100 gramów białka,
a ma tylko pokarmy roślinne, to powinien ich wziąć do jedzenia tyle, żeby dały z jakie 150 gramów białka”77. Z kolei mięso nie zawierało węglowodanów, co czyniło
go bardziej pożywnym składnikiem pokarmowym. Na temat wody i jej nadmiaru
w produktach spożywczych Prószyński był zdania, że jej nadmiar „szkodzi trawieniu
i całemu człowiekowi”78. „Zbyteczna woda – pisał autor – dodaje tylko człowiekowi
ciężaru do noszenia, więc robi człowieka ociężałym. Obciąża mu i rozpycha żołądek
i kiszki”. Dalej czytamy „(…) zanadto rozcieńcza sok żołądkowy. Sok ten od zbytku
wody robi się tak słaby, że niedobrze i bardzo marudnie rozpuszcza, czyli trawi pokarm zjedzony przez człowieka. Pokarm jeśli leży za długo nie strawiony, psuje się
we wnętrznościach, często sprawia niedomagania i wychodzi precz ze wszystkiem,
co było w nim pożywnego, nie zasiliwszy człowieka ani trocha”79. W ten oto prosty
i przystępny sposób przekazywano społeczeństwu tak bardzo potrzebne informacje.
Oprócz zagadnień z pogranicza fizjologii układu trawienia i chemii propagowano też
najbardziej wartościowe produkty żywnościowe.
Do najpożywniejszych, już na przełomie XIX i XX w., zaliczano wspomniany już
groch – bogaty w białko i węglowodany. Minusem tegoż była jednak jego właściwość nadmiernego wchłaniania wody podczas gotowania. Według Prószyńskiego,
lud wiejski powinien minimum dwa razy w tygodniu spożywać groch ugotowany.
Wówczas to – pisał – „lud nasz stanie się zdrowszy i silniejszy niż teraz, kiedy jedynie kartoflami się opycha i przez to mało białka spożywa”80. Jeszcze lepiej trawione miały być pokarmy mieszane, np. groch z chlebem, niż groch osobno i chleb
osobno, groch z kapustą, lub z kartoflami itp. Chodzi o to, by „mniej darów bożych się zmarnowało”. Popularność grochu wśród ludu wiejskiego była stosunkowo niewielka i mało wykorzystywana. Postrzegano go jako niesmaczny, twardy,
„za ciężki” i niedobrze „warzelny”, itp. Poza tym uważano, że groch i bób są pokarmem chłopskim, zbyt prostym. Utożsamiano go z ubóstwem, dlatego też posilanie
się nim postrzegano jako karę. Można było żywić się trzy razy dziennie barszczem
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K. Prószyński, Jak się żywimy a jak żywić się i o co starać się trzeba, Warszawa 1901.
Ibidem, s. 50.
Ibidem.
Ibidem, s. 51.
Ibidem.
Ibidem, s. 52.
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z kartoflami, a bobu czy grochu trzy razy dziennie jeść nie można81 – wspominano
wówczas. Nawet służący dworscy dostając korzec grochu – za pół darmo – żydom ją
odsprzedają – pisano we wspomnieniach. Problem tkwił nie tylko w niewiedzy na
temat właściwości odżywczych powyższych produktów, ale też w umiejętności ich
przyrządzania, tak, by były w miarę jadalne. Jak pisał Prószyński, groch dobrze było
jeść z krupami – kaszą jęczmienną (3 części kaszy, 2 grochu), zakrasić słoniną82.
W dalszej części stwierdzał, iż groch dobry jest na zupę, ugotowany i roztarty, przeciśnięty przez durszlak, od łupinek odłączony i z kawałeczkami słoniny – szperkami
lub innym mięsiwem pomieszany. Dobry był też groch do barszczu podawany na
sucho i do zsiadłego mleka83.
Jak zatem wyglądało wyżywienie badanych społeczności? Włościanie pod Łaskowem badani przez B. Koskowskiego (56 osób) zjadali dziennie średnio 90 g białka,
25 tłuszczu, 730 węglowodanów84. U K. Chełchowskiego (1889) żywność czeladzi
folwarcznej w pięciu dworach guberni płockiej również nie prezentowała się najgorzej. W produktach pojawiało się mleko, sadło, maślanka, śmietana, ser, mąka,
kasza, kapusta, wspomniany już groch. Tak że – jak ustalił badacz – białka dostano
w miarę albo nieco więcej niż trzeba, tłuszczu tylko dwóch dworach za mało w porze
zimowej, ale za to węglowodanów aż nadto, bo 800-1100 g85.
Z kolei dr B. Peltyn badał jadło 24 włościan ze wsi w Górkach pod Karczewem,
Grondach koło Warszawy i w Strzeblewie pod Ozorkowem w guberni łęczyckiej.
Według tegoż autora86 lepiej żywiono się latem: białka dostarczano ok. 106 g, tłuszczu 50 g, węglowodanów zaś 655 g. Zimą natomiast: 91 g białka; 47 g tłuszczu oraz
599 g węglowodanów. Rozdzielając to na rejony, z których pochodzili chłopi – dochodzi do wniosku, że służba folwarczna najlepiej żywiona była w płockiem, natomiast wśród chłopów – wolnych rolników – najbardziej prawidłowo żywiono się
w Górkach i Grodnem, chociaż, jak podkreślano, mięsa nie widywano. Wniosek autora wydawał się słuszny, pisał bowiem „lepiej żywi się ten kto ile zjada – a nie, jakie
rzeczy zjada”87.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedne wyniki badań pochodzące z powiatu słupeckiego w poznańskiem, wykonanych przez Karola Lidmanowskiego w 1912 r.88
Autor zwrócił uwagę na niespotykaną dotychczas wśród omawianych społeczności
zamożność chłopów poddanych badaniu. Była ona prawdopodobnie wynikiem m.in.
urodzajności ziem tamtejszych rejonów.
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Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 68.
K. Prószyński, op. cit., s. s. 88-89.
Ibidem.
Ibidem, s. 90-91.
Ibidem.
K. Lidmanowski, W sprawie odżywiania się ludu, „Zdrowie” 1912, R. 12, nr 10, s. 720-725.
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Według autora, jadłospis tamtejszych, najzamożniejszych chłopów (15 morgów
ziemi), wyglądać miał następująco: śniadanie składało się z mlecznej kawy, chleba
i masła; obiad z kolei: w dni niepostne z rosołu i mięsa, mięsa wieprzowego, bywało
też wołowe, baranie, cielęce, kura. W dni postne zaś spożywano, do wyboru: zupę
z kartofli, kaszę z mlekiem, zupę jaglaną z masłem, rzadziej zaś grochówkę z chlebem; podwieczorek wydawano tylko latem – chleb z twarogiem. Kolację zaś stanowiło mleko z kartoflami lub polewka z mleka z kartoflami (latem); zimą natomiast
barszcz z kartoflami. Starszym dodatkowo podawano herbatę z chlebem i masłem.
Posługując się tzw. „ciepłostkami”89, czyli wartościami kalorycznymi pokarmu,
autor, wzorem wcześniejszych badaczy z Królestwa Polskiego, ustalał prawidłowy
jadłospis dzienny ówczesnego włościanina. Według jego obliczeń, normalny chłop
pracujący na roli spożywać powinien ok. 3500 ciepłostek90. Tymczasem pokarm
dzienny chłopa małorolnego zdecydowanie różnił się od bogatego włościanina. Według jego obserwacji prezentowało się to następująco:
– śniadanie chłopa małorolnego: chleba 150 g, mleka 200 g; obiad: kartofli
300 g, mleka 300 g, mąki 50 g, chleba 100 g; podwieczorek: chleba 200 g,
masła 50 g = 3192 ciepłostek;
– śniadanie chłopa zamożnego: mleko do kawy 200 g, cukru 15 g, chleba 300 g,
masła 30 g; obiad: ½ kg mięsa, chleba 200 g; podwieczorek: 200 g mleka,
chleba 200 g, masła 100 g; kolacja: mleka zbieranego 300 g, chleba 200 g,
masła 100 g = 5374 ciepłostek.
Warto na zakończenie zwrócić uwagę na jakość i czystość przygotowania posiłków. Problem ten, jak się wydaje, dotyczył wszystkich badanych społeczności, od
terenów Galicji poprzez ziemie Królestwa Polskiego, skończywszy na zaborze pruskim. Z opinii badaczy można wywnioskować, iż ludność włościańska nie przykładała wagi zarówno do czystości, jak i do jakości spożywanych pokarmów. Wielokrotnie
przewijał się wątek pośpiechu, braku czasu na sprawy kulinarne oraz przygotowania
głównie potraw gotowanych – bo takie były najprostsze i najłatwiejsze do wykonania. Wielokrotnie pisano o niewielkim doświadczeniu gospodyń wiejskich. Jeszcze
w 1912 r. podkreślano, iż kucharki wykazywały się znajomością zaledwie 5-6 potraw,
które stale przyrządzały, przez co pożywienie stawało się monotonne i niesmaczne,
a ograniczony dostęp do przypraw i tzw. używek czyniło danie mało zachęcającym.
Spośród przypraw – zdaniem Petyna – tylko w co zamożniejszych domach pojawiał się pieprz czy cebula. Najczęściej, w celu uzyskania „smaku”, stosowano sól
i żur. Ten ostatni, ze względu na swą kwasowość91. Warto zaznaczyć też, że dania
przygotowywano raz dziennie: pokarm przyrządzano zazwyczaj rano na cały dzień,
89
Ciepłostka wielka – kaloria – ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 kg wody od 0-1 stopni
i równa się 425 kilogramometrom, tzn., że ta ilość ciepła może wykonać pracę podniesienia 425
kilogramów o 1 m. O. Hewelke, O żywieniu i odżywianiu się, pogadanka, Warszawa 1913, s. 4.
90
Ibidem, s. 9. Pisano wówczas: Człowiek dorosły 70 kg potrzebuje w spoczynku 2100-2400 K
– kcal; przy pracy lekkiej 2500-2800 K; przy ciężkiej zaś 2800-3500 K.
91
B. Peltyn, op. cit., s. 351-352.
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kolejne posiłki, jak wynika również i z zaprezentowanych wcześniej jadłospisów,
były kontynuacją poprzednich. Przyczyną tego stanu było też samo podejście ludu
wiejskiego do kwestii wyżywienia, według którego – chłop je, bo musi, a nie po to,
by się tym raczyć i mieć z tego przyjemność. Apelowano zatem o urządzanie kursów
dla gospodyń wiejskich, szerzenie wiedzy na temat ogrodnictwa, rybołówstwa itp.
Drugą równie ważną kwestią była czystość kuchenna. Wspomniany Lidmanowski pisał92, iż czystość nie była najczęściej zachowana, naczynia kuchenne częstokroć nie domyte, bądź źle wymyte, potrawy przypalone, produkty nie odpowiednio
oczyszczone, często też nie najświeższe. Sytuacje tego typu miały miejsce nawet
z okazji wesela, gdzie wydawałoby się wszystkie potrawy winny być przygotowane
z największym staraniem. Mimo to również i wówczas zdarzały się nieprzyjemne sytuacje. W jednym z artykułów pisano: „Bez flaków wesele obejść się nie może; dobra
to rzecz, ale to tu jeszcze z daleka czuć, bo są źle wyczyszczone”93. Także zwyczaj posługiwania się sztućcami w chatach wiejskich nie był popularny. Jadano posługując
się zazwyczaj łyżkami drewnianymi, sięgając po strawę z jednej wspólnej misy. Na
temat czystości obejścia kuchennego i przestrzegania higieny nie było jednak mowy.

IV. Wnioski
Reasumując, warto jeszcze raz podkreślić ogromną dysproporcję, jaka istniała na
przełomie XIX i XX w. między społeczeństwem włościańskim ziem polskich a ludnością miast i miasteczek w wielu sferach życia społeczno-kulturowego. Jedną
z nich była szeroko rozumiana kultura żywienia, która nie była tak bogata i obfita,
jak w przypadku kuchni mieszczańskich czy dworskich. Ogromny wpływ na jakość
żywienia ludności wiejskiej na ziemiach polskich wywarło uwłaszczenie chłopów,
które wprawdzie następowało w różnym czasie na terenach trzech zaborów, jednak
przyczyniło się do zaistnienia zmian w sposobie odżywiania. Możliwość przemieszczania się, a przede wszystkim pozyskanie przez chłopów ziemi w posiadanie, często
też okupione ciężką pracą, stwarzało nowe możliwości gospodarowania, uprawy,
poznawania zwyczajów sąsiednich wsi i miejscowości. Na bardziej radykalne zmiany, w kwestii sposobu odżywiania, należało poczekać.
Tymczasem na przełomie XIX i XX w., jak wykazano na podstawie analizy materiału źródłowego, chłopi żywili się tym, co wyhodowali. Na jakość ich pożywienia wpływ miało m.in. położenie geograficzne, pora roku, status socjalny chłopa,
religia oraz wiedza, czyli świadomość tego „co się spożywa”. W badanym okresie
obserwowano systematyczny wzrost zainteresowania kwestią wyżywienia ludu
wiejskiego, zarówno wśród naukowców i badaczy tego zagadnienia, jak i wśród zainteresowanych. Ci ostatni, dzięki sąsiedztwu miast i miasteczek oraz możliwości
92
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podróżowania, poznawali nowe zwyczaje kulinarne, które przyciągały nie tylko swą
oryginalnością, ale bogactwem smaków dotąd nieodkrytych przez daną społeczność
włościańską, przywykłą do monotonii i prostoty potraw. Wbrew pozorom kuchnie
chłopskie poszczególnych rejonów geograficznych były bardzo zbliżone do siebie.
Potrawy, często o odmiennym nazewnictwie, były tymi samymi bądź bardzo zbliżonymi daniami. Równie podobną była kwestia nie przykładania przez chłopów większej uwagi do sprawy żywienia. Wynikało to z ich braku czasu, a przede wszystkim
nieznajomości sztuki kulinarnej. Stąd pojawiały się informacje dotyczące nie przestrzegania zasad higieny w kuchni chłopskiej podczas przygotowania posiłków, czy
sporządzania potraw z nieświeżych produktów. Kolejnym podobieństwem kuchni
wszystkich trzech rejonów była sprawa dominacji pokarmów pochodzenia roślinnego, w tym ziemniaków i kapusty, nad żywnością odzwierzęcą. Różnice zaś, jakie
zaobserwowano, wynikały z podłoża kulturowego, regionalizmu oraz określonego
wyznania danej społeczności. Coraz częściej też, za pośrednictwem m.in. lokalnej
prasy, apelowano o szerzenie oświaty na wsi, a przede wszystkim zachęcano do organizowania kursów dla gospodyń wiejskich, wydawania książek kulinarnych, poradników, kalendarzy94. Na efekty należało jednak jeszcze poczekać.

Peasant cuisine or what were peasant eating habits
on Polish land at the turn of 19th and 20th century
according to the then press.
Summary
The issue of what were peasant eating habits on Polish land at the turn of 19th and
20th century was quite often presented in Polish regional press at that time. It was
the subject of interest not only for researchers, including medics (N. Cybulski,
H. Nussbaum, L. Nencki, B. Zdziarski, B. Peltyn, K. Chełchowski, L. Rutkowski,
K. Lidmanowski), but first of all, especially in the early years of 20th century, peasants themselves (J. Słomka, J. Popiel). The Author presents the results of studies
on peasant eating habits in Galicia, Kingdom of Poland and the Poznań Region. The
factors which had impact on the quality of peasant nutrition, whether they lived
in Prussian, Russian or Austrian territory of Polish lands, included geographical
location, a season of the year, material status of a peasant, religion or denomination and the peasant eating habits in the given area. Against all appearances, the
peasant eating habits in individual geographical areas were very similar. The dishes,
which often had different names, were in fact the same or very much the same. Also
94
Warto wspomnieć, że w tym czasie ogromną popularność zdobyły poradniki kulinarne autorstwa Lucyny Ćwierciakiewiczowej. Por. J. Frake, Lucyna Ćwierciakiewiczowa, „Kwartalnik Historii
Prasy Polskiej” 1992, t. 31, z. 1, s. 117-133.
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similar was the attitude to nutrition issues, that they were not very important. The
latter resulted from the lack of time for proper cooking and – first of all – ignorance
of culinary art. Therefore information on peasant cuisine published in the press
emphasised the need to follow the principles of hygiene or not to use bad food for
cooking. The peasant eating habits in all three parts of Poland lands were similar
also as regards prevalence of vegetable food over animal products. The differences
observed resulted from the cultural, regional and religious background. The Author
also presents extensively the farmer’s wives education and the issue of so-called
proper nutrition.

Keywords: peasant cuisine, Polish land, 19th/20th century, differences and similarities
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Historia diety i kultury odżywiania
pod redakcją

Bożeny Płonki-Syroki, Haliny Grajety i Andrzeja Syroki
W niniejszej serii podejmowane będą [...] problemy związane z historią i kulturą odżywiania. Będziemy je analizować zarówno w kontekście historycznym, jak
i odnosząc się do aktualnie występujących kwestii. Planowany zakres tematyczny serii obejmie [...] omówienie historii odżywiania oraz praktyk żywieniowych
w cywilizacjach starożytnych, które stanowią punkt wyjścia dla kultury odżywiania w społecznościach, których codzienna praktyka życiowa odbywa się w kręgu
słowa pisanego, aż do czasów współczesnych. Planujemy też publikację artykułów
poświęconych omówieniu i analizie dawnych społeczności przedpiśmiennych,
o których wiedza pochodzi ze źródeł archeologicznych, jak również tekstów opracowywanych przez etnografów i etnologów dotyczących praktyk żywieniowych
w europejskich tzw. społecznościach typu ludowego, a także społecznościach
zamieszkujących inne niż Europa kontynenty, żyjących w kręgu własnej kultury
i tradycji. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie także obszar związany
z kulturowym kształtowaniem ciała za pośrednictwem określonego rodzaju diety. W pierwszym tomie serii Historia diety i kultury odżywiania podejmujemy
kwestie związane z obszarem kultury europejskiej, w tym polskiej. W następnych
przewidujemy także publikację tekstów dotyczących problematyki innych niż europejski kręgów kulturowych.
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