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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badania byÙo opisanie kulinarnej edukacji kobiet w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej oraz znalezienie odpowiedzi na pytania: Kto mógÙ posiada° ksiČk¿ kucharsk? Czy przygotowywano kobiety do prac w kuchni? Dla kogo byÙo przeznaczone Kuchmistrzostwo? Jaki miaÙo ono zwizek z edukacj kobiet?
Metoda badaÚ. Podstawow metod badawcz zastosowan w pracy byÙa synteza, a takČe analiza dost¿pnych materiaÙów naukowych, które pozwoliÙy na prób¿
sformuÙowania szczegóÙowych wniosków z przeprowadzonych badaÚ.
Wyniki i wnioski. Badania wykazaÙy, Če zajmowano si¿ gÙównie wychowaniem
chÙopców. Rodziny szlacheckie ÙoČyÙy pienidze na to, by ich potomkowie zdobyli
odpowiedni ogÙad¿ oraz wiedz¿ nabywajc niezb¿dne umiej¿tnoïci do póĊniejszej
dziaÙalnoïci politycznej. Opisy zwizane z wychowaniem dzieci jedynie wspominaj,
Če dziewcz¿ta byÙy przygotowywane do roli przyszÙej pani domu. Na podstawie dost¿pnych opracowaÚ historycznych wiemy juČ, Če kobiety miaÙy wówczas do dyspozycji ksiČki kucharskie, co wi¿cej byÙy to prace napisane w j¿zyku polskim. By° moČe
byÙ to wynik rozwħajcego si¿ w Polsce na przeÙomie XV/XVI wieku humanizmu.
Edukacja kobiet w XVI wieku jest tematem rzadko podejmowanym w polskiej literaturze. Rozpatrywanie problemu w kontekïcie pierwszej polskiej ksiČki kucharskiej
jest niewtpliwie waČnym elementem poznawania polskiej kultury.
SÙowa kluczowe: pierwsza polska ksiČka kucharska, edukacja kobiet, kuchnia
polska w XVI wieku, kultura staropolska, kuchmistrzostwo
The secret of the Þrst Polish cook book, in the context of the education of women
in the 16th century
Abstract
Methodology. The basic method of research work was the synthesis, the analysis
of available scientiÞc materials, helped to draw detailed conclusions of the study.
The results and the Þndings. Studies have shown that mainly dealt with education of the boys. Noble families gave money for that their descendants have gained
proper manners and knowledge by acquiring the necessary skills for future political
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activity. Descriptions associated with raising children only mention that the girls were
prepared for the future role of the lady of the house. Education of women in the sixteenth century is the subject rarely undertaken in Polish literature. Examination of the
problem in the context of the Þrst Polish cookbook is undoubtedly an important part
of learning about Polish culture.
Education of women in the sixteenth century is a topic which has been wriĴen
rarely in Polish literature because only boys were learning. At the turn of the ÞĞeenth
/ sixteenth century a new ideological current was developed in Poland. Along with
changes in cultural and mental coming from the royal court a change in many areas
including education and the Polish kitchen. In the light of the available studies in history, women already used cookbooks, what is more, wriĴen in Polish.
Key words: Þrst Polish cookbook, education of women, Polish cuisine in the sixteenth century, Old-Polish culture, Cookbook

Podstaw edukacji juČ od XV wieku byÙy w Polsce szkoÙy paraÞalne (WyczaÚski,
1991, 1999). Zainteresowanie wiedz byÙo tak duČe, Če nie dla wszystkich wystarczaÙo
miejsca, o czym debatowano na synodzie gnieĊnieÚskim w 1456 r. (Kurdybacha, 1965;
Krasuski, 1985). Nauczano równieČ w domu - rodzice sami ksztaÙcili swe dzieci, a takČe
korzystali z pomocy pÙatnych nauczycieli. Rodziny szlacheckie ÙoČyÙy na to, by ich potomkowie zdobyli odpowiedni wiedz¿ i ogÙad¿ oraz nabywali umiej¿tnoïci niezb¿dne do póĊniejszej dziaÙalnoïci politycznej. MÙodzieČ szlachecka szukaÙa bÙyskotliwego
wyksztaÙcenia, nauki odpowiedniej wymowy oraz znajomoïci autorów antycznych.
RównieČ bogacenie si¿ mieszczaÚstwa miaÙo wpÙyw na rozwój edukacji. Mieszczanie
ksztaÙcili synów, którzy w przyszÙoïci mieli zosta° lekarzami, prawnikami, duchownymi lub nauczycielami. Liczba szkóÙ zwi¿kszyÙa si¿ niemal trzykrotnie w XVI wieku.
Z badaÚ Andrzeja WyczaÚskiego wynika, Če 90% paraÞi posiadaÙo w MaÙopolsce swoje szkoÙy. Instytucje te o charakterze koïcielnym skupiaÙy si¿ na uczeniu pisania i czytania, gramatyki ÙaciÚskiej, modlitw oraz ïpiewu koïcielnego. Funkcj¿ nauczycieli w tych
placówkach peÙnili duchowni, a czasem ïwieccy bakaÙarze. Z powodu przyznawanych
ïrodków Þnansowych nadzór i opiek¿ nad placówkami edukacyjnymi sprawowaÙo
mieszczaÚstwo (Kurdybacha, 1965; Kot, 1987; Krasuski, 1985; WyczaÚski, 1999).
W wi¿kszych miastach istniaÙy szkoÙy katedralne o bardziej rozbudowanym programie nauczania, gdzie w myïl trivium (Kurdybacha, 1965) uczono gramatyki, dialektyki i retoryki (WyczaÚski, 1999). W 1519 r. biskup Jan LubraÚski zaÙoČyÙ w Poznaniu szkoÙ¿ ïredni nazywan Akademi LubraÚskiego (Kurdybacha, 1965), b¿dc
jedn z pierwszych szkóÙ humanistycznych (WoÙoszyn, 1964). Uczono w niej Ùaciny,
gramatyki, retoryki, geograÞi, historii powszechnej, prawa rzymskiego, polskiego
i koïcielnego oraz ÞlozoÞi moralnej (Krasuski, 1985). W XVI wieku pojawiÙy si¿ równieČ w Polsce za mod europejsk gimnazja (Bartnicka, Szybiak, 2001; WyczaÚski,
1999). Jako pierwsze zaÙoČono placówki luteraÚskie, tzw. akademickie, nast¿pnie
powstaÙy szkoÙy ïrednie kolejno w Elblgu (1535 r.), GdaÚsku (1539 r.) oraz Toruniu
(1558 r.). W wyniku reformacji zahamowany zostaÙ rozwój szkolnictwa paraÞalnego,
co otworzyÙo drog¿ dla edukacji ïwieckiej. Popularne byÙy wówczas szkoÙy kalwiÚskie i ariaÚskie. Wïród nich wyróČniaÙa si¿ szkoÙa w PiÚczowie, w której wprowadzo160
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no po raz pierwszy nauczanie j¿zyka polskiego. Jedynym sposobem na ïcigni¿cie
chÙopców do szkóÙ katolickich byÙo prowadzenie oïrodków na bardzo wysokim poziomie. Walk¿ z reformacj prowadziÙy powstaÙe kolegia jezuickie, b¿dce placówkami poïredniczcymi pomi¿dzy szkoÙ elementarn a uniwersytetem. Jezuici zostali
sprowadzeni do Polski w 1564 r. przez kardynaÙa StanisÙawa Hozjusza. Wielk zalet
prowadzonych przez nich szkóÙ byÙo utrzymywanie dyscypliny, planowoï°, udoskonalenie metod nauczania oraz przystosowanie kultury humanistycznej do potrzeb
edukacji. PrzykÙadali oni wag¿ do zdobycia przez uczniów umiej¿tnoïci oratorskich
(Kurdybacha, 1965; Krasuski, 1985; WoÙoszyn, 1964).
W XVI wieku starano si¿ zakÙada° nowe akademie. Wïród nich wymieni° naleČy
akademie powstaÙe w Królewcu (1544 r.), CheÙmnie (1473-1506 r.), Elblgu (1508 r.)
oraz we WrocÙawiu (1505 r.) (Samsonowicz, 1990). Próbowano takČe otwiera° inne
oïrodki naukowe o wyČszym poziomie. W 1579 r. Jan Zamoyski ufundowaÙ akademi¿
w Zamoïciu (Bartnicka, Szybiak, 2001). Szkolnictwo wyČsze reprezentowaÙ uniwersytet w Krakowie (WyczaÚski, 1999), który do pocztków wieku XVI byÙ cenionym
w Europie oïrodkiem naukowym (Kurdybacha, 1965). Wysoki poziom osign¿Ùy tam
studia z zakresu matematyki, astronomii, geograÞi, ÞlozoÞi i prawa. Zapisy roczne
wynosiÙy okoÙo 200 do 500 studentów, z których okoÙo 40 % byÙo obcokrajowcami
(Bartnicka, Szybiak, 2001; Kurdybacha, 1965). Na krakowskim uniwersytecie nauk¿
pobierali gÙównie W¿grzy, Czesi, Niemcy, Austriacy, SÙowacy oraz Szwajcarzy. W drugiej poÙowie XVI wieku studenci ch¿tniej wybierali uczelnie zagraniczne (Krasuski,
1985; WyczaÚski, 1999). Polacy wyruszali w poszukiwaniu odpowiedniej edukacji na
uniwersytety wÙoskie i niemieckie, gorliwie zdobywali wiedz¿ równieČ w Prusach,
Szwajcarii, jak równieČ we Francji, Belgii i Holandii.
Mówic o stanie edukacji w Polsce, musimy pami¿ta°, Če byÙa ona przeznaczona
wyÙcznie dla chÙopców. Publikacje opisujce wychowanie dzieci zawieraj niewiele informacji o ksztaÙceniu dziewczt. Wychowaniem mieszczanek zajmowano si¿
w domu, szlachcianki ksztaÙcono na dworze królewskim lub w klasztorze. W pierwszym przypadku córki uczyÙy si¿ przy boku matki najpotrzebniejszych umiej¿tnoïci,
do czego nie byÙa uČyteczna wiedza ksiČkowa. W drugim - na dwory królewskie,
ksiČ¿ce i magnackie przyjmowano mÙode dziewczyny, by mogÙy nauczy° si¿ ogÙady
towarzyskiej, a pod opiek ochmistrzyni zdoby° podstawy czytania, pisania, ïpiewu, grania na luteÚce, szycia i haĞowania, smaČenia konÞtur, pieczenia (Kot, 1996).
WÙadysÙaw RoziÚski w pracy pt. ycie polskie w dawnych wiekach pisaÙ „kobieta polska
wieków przeszÙych miaÙa duČo wrodzonej intelligencyi ale bardzo maÙo umysÙowego wyksztaÙcenia” (RoziÚski, 1974, s. 150). Autor nie kryÙ oburzenia tym, Če niekiedy
szlachcianki z lepszych domów nie potraÞÙy si¿ nawet podpisa°. Zaniedbanie wynikaÙo z podejïcia m¿Čczyzn, którzy si¿ nimi opiekowali. UwaČali oni, Če kobieta nie
potrzebuje wyksztaÙcenia, poniewaČ b¿dzie Čon zajmujc si¿ pracami codziennymi
zwizanymi z domem lub wstpi do klasztoru i poïwi¿ci si¿ modlitwie (Litak, 2004;
WyczaÚski, 2001). Sdzili, Če edukacja kobiet stanowi zagroČenie.
Zainteresowanie nauczaniem dziewczt pojawiÙo si¿ w Polsce dopiero po soborze trydenckim. Od tego momentu mogÙy si¿ one uczy° nie tylko w domu, lecz takČe w klasztorach ČeÚskich. Cz¿ï° teoretyków myïli pedagogicznej wspominaÙa o wychowaniu kobiet, ale jedynie w tradycyjnym uj¿ciu (Bartnicka, Szybiak, 2001). Jednym
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z pierwszych uczonych podejmujcych ten problem byÙ Sebastian Petrycy z Pilzna.
Swoje pogldy opieraÙ na nauce Arystotelesa, twierdzc, Če kobiety nie s zdolne, aby
przyswoi° sobie którkolwiek dziedzin¿ wiedzy. Nie oznacza to jednak, Če nie powinny
by° edukowane, wprost przeciwnie, ich wychowaniu naleČaÙo poïwi¿ci° wi¿cej troski
niČ wychowaniu chÙopców. Nie byÙo to zwizane z pracami umysÙowymi czy Þzycznymi, ale nauk dobrych obyczajów i zwykÙych robót r¿cznych. M¿ČczyĊni uwaČali takČe,
Če wyksztaÙcenie nie jest kobietom potrzebne przez wzgld na niČszoï° pÙci ČeÚskiej
(Litak, 2004), byÙy one istotami sÙabszymi od m¿Čczyzn, kierowaÙy si¿ uczuciem, a nie
rozumem. Co wi¿cej, uwaČano, Če kobieta „byÙa osob cz¿stokro° niestaÙ, nie zawsze
zrównowaČon, czasem lekkomyïln, lubic zbytek, plotki i swary” (WyczaÚski, 2001,
s. 51). Aleksander Brückner podkreïlaÙ, Če w XVI wieku od kobiety nie wymagano wiele. WaČne, by byÙa cnotliwa, wstydliwa i pokorna, by znaÙa si¿ w pewnym stopniu na
muzyce i by potraÞÙa czyta° (Brückner, 1930). To zdanie mówi nam bardzo wiele. Jak
ujÙ to StanisÙaw Kot „nasi Sarmaci nie umieli przyzna° kobietom powaČnej roli w Čyciu towarzyskim. Zajmowali si¿ polityk, religi, interesami ssiedzkimi, ale wyČsze
i bardziej wyraÞnowane formy dyskusji, gry i konwersacji nie mogÙy si¿ rozwħa°” (Kot,
1987, ss. 286-287). Kobieta powinna zatem zdoby° umiej¿tnoï° czytania, by zapozna°
si¿ z waČnymi dzieÙami, ale nie powinna na temat tego, co przeczytaÙa dyskutowa°,
poniewaČ uwaČano, Če nie wniosÙaby do rozmowy nic wartoïciowego.
W wieku XVI zacz¿Ùy powstawa° w wi¿kszych miastach protestanckie szkóÙki dla
kobiet, w których niewielk wiedz¿ przekazywaÙy im Čony nauczycieli. Placówki te
upadÙy wraz z rozwojem kontrreformacji, ale zainteresowanie kobiet edukacj miaÙo
wpÙyw na dopuszczenie osób ïwieckich do nauk udzielanych przez klasztory ČeÚskie.
Wychowanie, jakie tam otrzymywaÙy, byÙo podstawowe: odpowiednia dyscyplina,
nauka czytania i szycia (Kot, 1996). Pod wpÙywem jezuickiego nauczania zawartego
w Ratio studiorum w klasztorach ČeÚskich opracowano specjalny tok nauczania dziewczt (Litak, 2004), aby mogÙy przyswoi° sobie prawdy wiary, dobre obyczaje i wiedz¿
elementarn (Bartnicka, Szybiak, 2001). Oïrodkiem nauczania dziewczt byÙy zatem
klasztory m.in. Urszulanek (zaÙoČony w 1532 roku we WÙoszech przez Aniel¿ Merici)
oraz Zgromadzenie Sióstr Katarzynek powstaÙe na Warmii w 1571 roku (zaÙoČycielk
byÙa mieszkanka Braniewa bÙ. Regina Protmann) (Litak, 2004).
Brakuje dokÙadnych opisów, jak przebiegaÙo wyksztaÙcenie mieszczanek, ale biorc pod uwag¿ analogi¿ do wychowania szlachcianek, córki nabywaÙy umiej¿tnoïci,
pomagajc swoim matkom w domowych obowizkach takich jak przygotowywanie
jedzenia, szycie, opieka nad dzie°mi i zarzdzenie prac sÙuČby (WyczaÚski, 2001).
W XVI wieku znacznej poprawie ulegÙ poziom codziennego Čycia, co byÙo widoczne w lepszych warunkach mieszkaniowych, barwniejszych i bogatszych strojach oraz
lepszym wyČywieniu. ByÙ to czas, w którym zacz¿to bardziej dba° o edukacj¿ potomstwa. Kobiety opiekowaÙy si¿ dzie°mi, a gospodarstwem kierowaÙ mČ. Niewiasty zyskiwaÙy wi¿ksze uprawnienia jedynie wtedy, gdy zostawaÙy wdowami (WyczaÚski,
1991).
Co miaÙo wpÙyw na zmian¿ postaw wobec potrzeb edukacji? Czy byÙ to rozwój
myïli renesansowej? W nauczaniu nowoČytnym dostrzegamy wyraĊn ewolucj¿ podejïcia do wyksztaÙcenia. WpÙyw na to miaÙy idee renesansowe, które juČ na przeÙomie XV/XVI wieku dotarÙy do Polski. W myïl humanizmu zacz¿to si¿ interesowa°
162
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tym, co ludzkie, sprawami doczesnymi. W czÙowieku rozwinÙ si¿ indywidualizm,
samodzielne myïlenie krytyczne. Nowy program ksztaÙcenia miaÙ charakter ïwiecki
i zakÙadaÙ wszechstronny rozwój umysÙowy (WoÙoszyn, 1964). Na nowo zacz¿to poznawa° dorobek staroČytnoïci, co miaÙo wpÙyw na rozwój wszelkiej nauki, literatury
i sztuki, a takČe nowych dziedzin wiedzy. NapÙyw nowatorskich idei zawdzi¿czamy
niewtpliwie wspomnianym juČ wyjazdom mÙodzieČy do zagranicznych oïrodków
naukowych. Najch¿tniej wybieranym krajem byÙy WÙochy (Kot, 1996). Aleksander
Brückner pisaÙ w Dziejach kultury polskiej, Če Polacy wyjeČdČali do WÙoch, poniewaČ
uwaČali kultur¿ tego kraju za bardzo bogat, szlachetn, godn naïladowania w kaČdej dziedzinie Čycia, nauki, literatury i sztuki. Powracajc do kraju, wprowadzali wÙoskie rozwizania: wzory strojów, prowadzenia ogrodów, urzdzania mieszkaÚ, stoÙu
oraz korzystania ze sÙuČby (Brückner, 1930). WpÙyw na rozpowszechnienie kultury
wÙoskiej z pewnoïci miaÙ równieČ przyjazd do Polski królowej Bony Sforzy (Kot,
1996) z orszakiem skÙadajcym si¿ z 287 osób (Pociecha, 1949). Co wi¿cej, przez prawie czterdzieïci lat jej panowania na dworze królewskim przewin¿Ùo si¿ ponad tysic
WÙochów peÙnicych róČne funkcje (Bogucka, 2004). Moda cz¿sto zapocztkowana
u najmoČniejszych, szybko zacz¿Ùa by° naïladowana przez warstwy niČsze. StanisÙaw
Kot podkreïlaÙ, Če wiele zachowaÚ i zabaw nie zostaÙo utrwalonych w polskiej kulturze, poniewaČ nie byÙy praktykowane na dworze królewskim (Kot, 1996).
Za szybkie rozprzestrzenienie si¿ nowych pogldów odpowiedzialny byÙ równieČ
rozwój drukarstwa (WyczaÚski, 1991). Polacy byli juČ w tym wieku ïwiadomi swojej
narodowoïci (Kot, 1987), a drukarze wydawali ksiČki, które znalazÙy jak najwi¿ksze
grono odbiorców. Cz¿sto byÙy to ksiČki w j¿zyku polskim, poniewaČ stanowiÙy odbicie zainteresowaÚ spoÙeczeÚstwa. W cigu XVI wieku „wydano w Polsce, tj. Koronie
i Litwie Ùcznie okoÙo 8 tys. tytuÙów” (WyczaÚski, 1999, s. 173). O poziomie czytelnictwa
wïród mieszczaÚstwa i posiadaniu domowych bibliotek ïwiadcz inwentarze oraz testamenty (Bartnicka, Szybiak, 2001). Co najwaČniejsze, uČywanie j¿zyka narodowego,
oboj¿tnie w jakiej formie, miaÙo sÙuČy° zwykÙym ludziom (Suchodolski, 1980).
Przyj¿te w Polsce za spraw wymienionych tu czynników idee humanistyczne i renesansowe byÙy widoczne nie tylko na gruncie edukacji. Zmiany kulturalno-mentalne nastpiÙy w wielu dziedzinach Čycia, w tym takČe w polskiej kuchni, która
odwzorowywaÙa zwyczaje wÙoskie (Brückner, 1930). Najcz¿stsz rozrywk Polaków
byÙy obÞtujce w jadÙo i napoje biesiady (WyczaÚski, 1991). Kuchnia polska odznaczaÙa si¿ przepychem, rejestry potraw byÙy bardzo obszerne (Brückner, 1930). Tego
typu zamiÙowanie wymagaÙo obecnoïci sÙuČby, która przygotuje odpowiednie dania.
Warto doda°, Če wÙaïnie podczas pobytu królowej Bony pojawili si¿ w Polsce pierwsi
wÙoscy kucharze.
Stanowisko Kuchmistrza byÙo dla dworu królewskiego niezwykle waČne, gdyČ
byÙ on „odpowiedzialny za zdrowie i dobre samopoczucie rodziny królewskiej,
a w czasach, kiedy stosowanie trucizny staÙo si¿ powszechne, musiaÙ czuwa°, by ktoï
niepowoÙany nie dostaÙ si¿ do kuchni królewskiej” (Quirini-PopÙawska, 1973, s. 19).
Dwór królewski nie równaÙ si¿ z Čadnym innym. Do pracowników kuchni naleČeli: gÙówny kuchmistrz, mistrzowie kucharscy (zajmowali si¿ m.in. zaopatrywaniem
stoÙu królewskiego w róČne towary), zast¿pca mistrza kuchennego oraz pomocnicy
i kuchcik (Quirini-PopÙawska, 1973). Idc za przykÙadem wÙadców wïród zamoČnej
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szlachty oraz mieszczaÚstwa, koniecznoïci staÙo si¿ posiadanie wykwaliÞkowanej sÙuČby kuchennej, która potraÞÙa przyrzdzi° odpowiednie potrawy podawane
podczas wytwornych uczt. Ten fakt przywoÙuje kolejn myïl: czy kobiety mogÙy by°
kuchmistrzami?
Dla mieszkaÚców Rzeczpospolitej przygotowywanie posiÙków codziennych oraz
tych na wszelkie wystawne biesiady byÙo bardzo waČnym i odpowiedzialnym obowizkiem, dlatego czynnoïci te najcz¿ïciej wykonywali m¿ČczyĊni. Wiemy, Če rola
kucharki na pewno istniaÙa. Czytamy w SÙowniku Polszczyzny XVI wieku, Če kucharka
byÙa kobiet zajmujc si¿ „gotowaniem i przyrzdzaniem wszelkich potraw, peÙnica niekiedy rol¿ gospodyni domu, takČe sÙuČebna kuchenna” (Mayenowa, 1978, s.
529). Jest jednak róČnica pomi¿dzy kuchark a kucharzem. Tak jak m¿Čczyzna, kobieta zajmowaÙa si¿ gotowaniem oraz przygotowywaniem potraw, ale nie mamy potwierdzonego przypadku, kiedy zarzdzaÙaby kuchni. Kuchmistrzow byÙa równieČ
zwana Čona kuchmistrza (Mayenowa, 1978). By° moČe potraÞÙa przyrzdza° potrawy
z racji wykonywanego przez m¿Ča zawodu. Opisy obiadów profesorów Uniwersytetu JagielloÚskiego w XVI wieku dostarczaj nam informacji o tym, Če kuchark byÙa
kobieta i miaÙa nawet pomocnic¿, wi¿c nie mógÙ by° to zupeÙny zbieg okolicznoïci
(Karbowiak, 1900). W SÙowniku polszczyzny Jana Kochanowskiego znalazÙo si¿ wyjaïnienie poj¿cia kucharki, czyli kobiety przyrzdzajcej potrawy, gotujcej, ogólnie prowadzcej kuchni¿ (KucaÙa, 1998; UrbaÚczyk, 1962). Wiemy równieČ, Če mieszczanki
pracowaÙy w sÙuČbie w postaci kuchennych, kucharek, ale cz¿sto ich umiej¿tnoïci nie
róČniÙy si¿ zbytnio od innych sÙuČcych. Kobiety sÙuČebne oraz kucharki stanowiÙy
86% ogóÙu pomocy w gospodarstwie w Krakowie. ydowski statut kahalny wydany
w Krakowie w 1595 roku zakÙadaÙ zawieranie umów o prac¿ z izdebn lub kuchark,
które nie mogÙy trwa° krócej niČ póÙ roku. Nie mamy informacji, ile zarabiaÙa kucharka w Krakowie, ale mamy takie odnoszce si¿ do rejonu Lwowa. Biorc pod uwag¿
podobieÚstwa i iloïci pracujcej tam sÙuČby moČna wnioskowa°, Če w Krakowie byÙo
bardzo podobnie. Andrzej KarpiÚski w ksiČce Kobieta w mieïcie polskim w drugiej poÙowie XVI i w XVII wieku przytacza szczegóÙowe informacje „Ùawnik lwowski Sebastian
Kowalowski w 1589 r. ustaliÙ myto roczne dla kucharki Katarzyny - 5,5 ßorena (109
gramów srebra), dla sÙuČcej Haliny 5 ßorenów (104 gramy srebra)” (KarpiÚski, 1995,
ss. 92-94).
PojawiaÙy si¿ zatem kolejne pytania: Czy kobiety byÙy odpowiednio przygotowywane do prac w kuchni? Czy wÙaïnie taki sposób odzwierciedlaÙ system edukacji
kobiet? A moČe niewiasty, majc ku temu sposobnoïci, same zacz¿Ùy si¿ ksztaÙci°?
ByÙy uczone roli przyszÙej pani domu, wi¿c w kwestiach kulinarnych miaÙy woln
r¿k¿. By° moČe byÙa to jedyna sfera, w której nie ograniczano kobiet? Odpowiedzi
na te pytania dostarczy fakt istnienia XVI-wiecznej ksiČki kucharskiej napisanej
w j¿zyku polskim. Tajemnica tej ksi¿gi wywoÙuje kolejne, podstawowe pytania: Czy
taka ksiČka naprawd¿ istniaÙa? Czy miaÙa ona wpÙyw na edukacj¿ kobiet? Dla kogo
byÙa przeznaczona? Wiemy z literatury dotyczcej tego zagadnienia, Če osoby zajmujce si¿ przygotowywaniem posiÙków miaÙy do dyspozycji woluminy z przepisami.
KsiČki kucharskie funkcjonowaÙy wi¿c pocztkowo w formie r¿kopiïmiennej
(pierwsze wzmianki o takich spisanych r¿cznie ksiČkach dotycz juČ ïredniowiecz164
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nej Europy) (Dumanowski, 2016, dost¿p 01.11.2016). Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej, opisujc Kuchni¿ polsk, wyjaïniÙ, Če ksiČki kucharskie istniaÙy, ale
byÙy tak cz¿sto uČywane, Če nie zachowaÙo si¿ ich wiele. Wïród tych nielicznych autor wymieniÙ Kuchmistrzostwo Unglera z XVI wieku oraz spisane w 1682 roku przez
StanisÙawa Czarnieckiego Compendium Ferculorum albo zebranie potraw. W artykule
pt. Tajemnica pierwszej polskiej ksiČki kucharskiej zamieszczonym w czasopiïmie „Silva Rerum” JarosÙaw Dumanowski sÙusznie zauwaČyÙ, Če istniej wzmianki o XVI
wiecznych ksiČkach kucharskich. Co wi¿cej, snuje on przypuszczenia, Če nie dysponujemy potwierdzeniem, Če faktycznie taka ksiČka istniaÙa. Po drugie, by° moČe
ksiČka kucharska w j¿zyku polskim zostaÙa wydana, ale mogÙo to by° jedynie tÙumaczenie z j¿zyka czeskiego. Po trzecie, Kuchmistrzostwo czy teČ Kucharstwo mogÙo
by° ksiČk czesk, której tytuÙ zostaÙ zmieniony celem uatrakcyjnienia dzieÙa (Dumanowski, 2016, dost¿p 02.11.2016). Czy moČemy si¿ zgodzi° z tymi zaÙoČeniami?
Odpowiedzi na to pytanie s fakty, o których autor równieČ wspomina, a mianowicie posiadanie owych ksiČek w spisach inwentarzy miejskich. Kuchmistrzostwo
znajduje si¿ na pozycji 1322 w spisie ksiČek polskich z 17 lipca 1551 roku, które
naleČaÙy do wdowy po drukarzu Florianie Unglerze, Heleny Florianowej. KsiČk¿
o podobnym tytule, czyli Kucharstwo, posiadaÙa Helena GaÙczanka, wdowa po ksi¿garzu krakowskim Macieju Scharěenbergu. Kucharstwo znalazÙo si¿ w spisie jej ksi¿gozbioru z 12 kwietnia 1549 roku pod numerem 163. Jest równieČ trzecia ksiČka pt.
Kucharstwo, znajdujca si¿ pod numerem 253 w inwentarzu ksig Simonisa Thirlikowskiego z 7 maja 1549 roku (Benis, 1890). O posiadaniu przez M. Scharěenberga ksi¿gi kucharskiej przekonana byÙa Alodia Kawecka-Gryczowa, która w ksiČce
pt. Z dziejów polskiej ksiČki w okresie Renesansu pisze nast¿pujce sÙowa „w walce
o j¿zyk polski pierwsze lody zostaÙy juČ dawno przeÙamane, Maciej kontynuowaÙ
zatem intratne publikacje: popularne, dewocyjne, „sowiĊrzalskie” w rodzaju Frantowych praw, Kuchmistrzostwa, Historii rzymskich, Ecclesiasticusa, Ogródków duszy itp.”
(Kawecka-Gryczowa, 1975, s. 57). Co wi¿cej, w pracy zbiorowej Z dziejów ksiČki i bibliotek w Warszawie pod redakcj StanisÙawa Tazbira czytamy nast¿pujc notatk¿
„kuchmistrzostwo jest pierwsz polsk ksiČk kucharsk. WydrukowaÙ j krakowski drukarz Hieronim Wietor w latach 1535-47” (Tazbir, 1961, s. 768). W SÙowniku
polszczyzny XVI wieku pojawia si¿ równieČ termin kuchmistrzostwo jako okreïlenie
sztuki kulinarnej, ale równieČ tytuÙ ksiČki kucharskiej (Mayenowa, 1978). Opisujc
zwyczaje kuchni polskiej, równieČ WÙadysÙaw RoziÚski wymienia Kuchmistrzostwo
z 1552 roku, jako najstarszy zabytek piïmienny kuchni polskiej (RoziÚski, 1974).
Wzmianek o ksiČkach kucharskich w j¿zyku polskim jest wiele, wi¿c najwidoczniej
funkcjonowaÙy. Poparciem tej tezy jest równieČ ksiČeczka wydana przez Zygmunta
Wolskiego w 1891 roku pt. Kuchmistrzostwo: szcztki druku polskiego z pocztku w. XVI.
W publikacji przedstawiÙ znalezione u warszawskiego antykwariusza, Cezarego
Wilanowskiego, fragmenty Kuchmistrzostwa pochodzcego z XVI wieku z drukarni
Unglera (Wolski, 1891).
Dotychczas uwaČano, Če pierwsz ksiČk kucharsk napisan w j¿zyku polskim
byÙo wspomniane dzieÙo St. Czarnieckiego (Gloger, 1978). Autor Compedium byÙ wielkim XVII-wiecznym mistrzem kucharskim. ZarzdzaÙ kuchni wojewody krakowskiego Aleksandra MichaÙa Lubomirskiego. Co ciekawe, dzieÙo zostaÙo zadedykowa-
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ne kobiecie - Helenie Teksli Lubomirskiej, Čonie Aleksandra MichaÙa. St. Czarniecki
byÙ przekonany, jak podaje we wst¿pie, Če jako pierwszy spisuje potrawy w naszym
j¿zyku polskim (Czarnecki, 1682). Jeïli istniaÙa juČ w XVI wieku ksiČka kucharska,
której przepisy byÙy zapisane w j¿zyku polskim, to dlaczego St. Czarnecki jej nie znaÙ?
OdpowiedĊ moČe by° bardzo prosta: by° moČe wykonujc swoj sztuk¿ na dworze
Aleksandra MichaÙa jako mistrz zarzdzajcy kuchni, nie miaÙ informacji o nowinkach, które rozpowszechnione byÙy w mieïcie. Warto jednak podkreïli°, Če ksiČki
drukowane nie byÙy dost¿pne dla wszystkich. Nie kaČdy posiadaÙ ïrodki Þnansowe
na ksiČk¿ kucharsk (Dumanowski, 2016, dost¿p 02.11.2016). Nie miaÙa ona takiej
samej funkcji, jak znamy wspóÙczeïnie, nie sÙuČyÙa jako zaspokojenie gÙodu, ale jako
sposób na stworzenie wyszukanych potraw. St. Czarnecki mógÙ wi¿c zna° te pozycje,
z których korzystali równi jego stanowi, by° moČe korzystaÙ z ksiČek obcoj¿zycznych
lub pisanych r¿cznie. Nie wiemy, dlaczego zostaÙa przez niego przemilczana ta kwestia, ale teČ nie moČemy pomin° wyraĊnych dowodów na istnienie polskiej ksiČki
kucharskiej juČ w XVI wieku. Warto równieČ doda°, Če J. Dumanowski, w swoich pocztkowych badaniach za pierwsze polskie ksi¿gi kucharskie uwaČaÙ dzieÙo St. Czarnieckiego oraz wydan w 1783 roku ksiČk¿ pt. Kucharz doskonaÙy Wojciecha Wieldka
(Dumanowski, 2016, dost¿p: 09.11.2016).
Podsumowujc, nie wiemy, czy znajomoï° przepisów kucharskich w j¿zyku
polskim w XVI wieku byÙa przywilejem kobiet wyksztaÙconych, poniewaČ z ksiČki kucharskiej równie dobrze mogli korzysta° m¿ČczyĊni. By° moČe byÙ to skutek
wczeïniejszych przepisów miejskich przeciwko zbytkowi, które zmusiÙy kobiety
do samodzielnego przyrzdzania potraw. Na pewno duČe znaczenie miaÙy wymienione powyČej wpÙywy wÙoskich idei renesansowych. Polskie kobiety nie zyskaÙy
co prawda tak wielkiej pozycji, jak miaÙo to miejsce we WÙoszech, ale z pewnoïci
kuchnia byÙa jedn ze sfer, w której zyskaÙy wi¿cej swobody niČ dotychczas. Co
wi¿cej, kobiety musiaÙy by° edukowane wÙaïnie w kierunku zarzdzania kuchni.
Potwierdza to fakt przyrzdzania przez kobiety potraw dla profesorów ówczesnej
Akademii Krakowskiej. Trudno sobie wyobrazi°, Če tak waČn funkcj¿ mogÙyby
wykonywa° niewiasty, które nie miaÙyby w tym zakresie Čadnego przygotowania.
Jedno jest pewne - niektórzy mieszczanie posiadali ksiČki kucharskie, które byÙy
trudno dost¿pne i potraÞli z nich skorzysta°. Ponadto w gronie tym znajdowaÙy
si¿ równieČ kobiety. UČywajc takich dzieÙ, uczyÙy si¿ one nie tylko jak przyrzdzi°
potraw¿, lecz takČe poznawaÙy nowoïci kulinarne, zdobywaÙy wiedz¿ o zwyczajach i kulturze innych krajów. DuČe znaczenie miaÙ na pewno rodzaj wykonywanej
przez nie pracy bdĊ teČ rzemiosÙo wykonywane przez m¿Ča. Jak wynika z przytoczonych argumentów, kobiety, które posiadaÙy Kuchmistrzostwo, byÙy Čonami krakowskich ksi¿garzy. By° moČe nie zdobyÙy wyksztaÙcenia w domu, ale nauczyÙy si¿
czyta° i pisa° w póĊniejszym czasie, po zamČpójïciu, aby wesprze° prac¿ swoich
m¿Čów. W dodatku zapomniane przez badaczy kultury Kuchmistrzostwo byÙo wymieniane tak wiele razy w dzieÙach dotyczcych wieku XVI, Če nie mamy wyboru,
musimy si¿ zgodzi° ze stwierdzeniem, Če taka ksiČka istniaÙa i byÙa wykorzystywana do wykonania prac w kuchni.

166

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

Bibliografia
[1] Bartnicka, K., Szybiak, I. (2001). Zarys historii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ak.
[2] Benis, A. (1890). MateryaÙy do historyi drukarstwa i ksi¿garstwa w Polsce. Tom I. Kraków: Drukarnia Czasu Fr. Kulczyckiego.
[3] Bogucka, M. (2004). Bona Sforza. WrocÙaw-Warszawa-Kraków: ZakÙad Narodowy im. OssoliÚskich.
[4] Brückner, A. (1930). Dzieje kultury polskiej. Polska u szczytu pot¿gi. Kraków: Krakowska SpóÙka Wydawnicza.
[5] Czarnecki, S. (1682). Compendium Ferculorum albo zebranie potraw. Kraków: Collegium Columbinum.
[6] Gloger, Z. (1978). Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom II. Warszawa: Wiedza Powszechna.
[7] Karbowiak, A. (1900). Obiady profesorów Uniwersytetu JagielloÚskiego w XVI i XVII wieku. Kraków: Czas.
[8] KarpiÚski, A. (1995). Kobieta w mieïcie polskim w drugiej poÙowie XVI i w XVII wieku (ss. 92-94). Warszawa: Instytut
Historii PAN.
[9] Kawecka-Gryczowa, A. (1975). Z dziejów polskiej ksiČki w okresie Renesansu. Studia i materiaÙy (s. 57). WrocÙaw : ZakÙad
Narodowy im. OssoliÚskich.
[10] Kot, S. (1996). Historia wychowania. Od staroČytnej Grecji do poÙowy wieku XVIII. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo ak.
[11] Kot, S. (1987). Polska ZÙotego Wieku a Europa. Studia i szkice (ss. 286-287). Warszawa: PaÚstwowy Instytut Wydawniczy.
[12] Krasuski, J. (1985). Historia wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
[13] KucaÙa, M. (1998). SÙownik polszczyzny Jana Kochanowskiego.Tom II. Kraków: Instytut J¿zyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
[14] Kurdybacha, R. (1965). Historia Wychowania. Warszawa: PaÚstwowe Wydawnictwo Naukowe.
[15] Litak, S. (2004). Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kraków: WAM.
[16] RoziÚski, W. (1974). ycie polskie w dawnych wiekach (s.15Kraków: Wydawnictwo Literackie.
[17] RoziÚski, W. (1974). ycie polskie w dawnych wiekach (s. 150). Kraków: Wydawnictwo Iskry.
[18] Mayenowa, M. R. (1978). SÙownik polszczyzny XVI wieku (Tom XI) (s. 529). WrocÙaw-Warszawa-Kraków-GdaÚsk:
ZakÙad Narodowy im. OssoliÚskich.
[19] Pociecha, W. (1949). Królowa Bona 1494-1557 Czasy i ludzie odrodzenia.Tom I. PoznaÚ: Polskie Towarzystwo PrzyjacióÙ
Nauk.
[20] Quirini-PopÙawska, D. (1973). DziaÙalnoï° WÙochów w Polsce w I poÙowie XVI wieku : na dworze królewskim, w dyplomacji
i hierarchii kóscielnej (s. 19). WrocÙaw-Warszawa-Kraków-GdaÚsk: ZakÙad Narodowy im. OssoliÚskich.
[21] Samsonowicz, H. (1990). Historia Polski do roku 1795. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
[22] Suchodolski, B. (1980). Dziejów kultury polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.
[23] Tazbir, S. (1961). Z dziejów ksiČki i bibliotek w Warszawie (s.768). Warszawa: PaÚstwowy Instytut Wydawniczy.
[24] UrbaÚczyk, S. (1962). SÙownik staropolski. Tom III. WrocÙaw-Kraków-Warszawa: ZakÙad Narodowy im. OssoliÚskich
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
[25] Wolski, Z. (1891). Kuchmistrzostwo. Szcztki druku polskiego z pocztku w. XVI wydaÙ w podobiĊnie oraz wst¿pem zaopatrzyÙ
Zygmunt Wolski. BiaÙa RadziwiÙÙowska: NakÙadem Zygmunta Wolskiego.
[26] WoÙoszyn, S. (1964). Dzieje wychowania i myïli pedagogicznej w zarysie. Warszawa: PaÚstwowe Wydawn. Naukowe.
[27] WyczaÚski, A. (1991). Polska Rzecz Pospolit Szlacheck. Warszawa: PaÚstwowe Wydawnictwo Naukowe.
[28] WyczaÚski, A. (1999). Polska w Europie: XVI stulecia (s. 173). PoznaÚ: Wydawnictwo PoznaÚskie.
[29] WyczaÚski, A. (2001). Szlachta polska XVI wieku (s. 51). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

167

