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Adam Mazur
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa

Zapomniany świat dawnego mistycyzmu, czyli o znaczeniu 
jedzenia w religiach świata

Streszczenie

Jest prawdą niemal banalną, że warunki życia współczesnego, rozwój nowych dziedzin nauki 
i techniki, a także rosnąca specjalizacja coraz bardziej oddalają nas od naszego dziedzictwa kulturo-
wego. I to właśnie dziś, w czasach, kiedy mamy w kraju więcej ludzi wykształconych niż kiedykol-
wiek przedtem. Coraz trudniejszy staje się dostęp do niematerialnej schedy przekazanej nam przez 
liczne pokolenia przodków. A przecież świadomy udział w tej schedzie, którego znaczenie łatwo się 
gubi w krzątaninie dnia powszedniego, jest sprawą niezmiernej wagi (choć trudno mierzalną), bo sta-
nowi o poczuciu przynależności do kultury narodowej, europejskiej, śródziemnomorskiej, decyduje 
o uczestnictwie w zbiorowej świadomości społecznej.

Głód jest podstawową potrzebą biologiczną odczuwaną przez wszystkich ludzi. Sposób jego za-
spokajania jest zdeterminowany przez wiele czynników, wśród których uwarunkowania kulturowe, 
a co za tym idzie religia, odgrywają olbrzymią rolę. Opracowanie ma charakter przeglądu literatury 
dotyczącej znaczenia jedzenia w największych religiach świata: chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, 
buddyzmu i judaizmu

Słowa kluczowe: jedzenie, religia, kultura, społeczność, tradycja, duchowość.

Kody JEL: D1, D13, D19

Wstęp

Żyjemy w erze globalnej wioski. Świat się jednoczy, kultura homogenizuje, a wielkie 
religie nawiązują ekumeniczny dialog. W ramach tego dialogu, warto przyjrzeć się zwyczajom 
kulinarnym charakterystycznym dla największych grup wyznaniowych. Zakazy i nakazy reli-
gijne często przesądzają o wykorzystaniu do celów żywieniowych określonych roślin i zwie-
rząt. Niektóre kultury i religie akceptują lub odrzucają spożywanie wołowiny, wieprzowiny, 
psów i kotów. Religia może mieć również wpływ na sposób przygotowania posiłków, dobrym 
przykładem są potrawy i produkty koszerne spożywane przez ortodoksyjnych Żydów.

Kultury „chodzą różnymi drogami” – niektóre oddalają się od siebie, aby stopniowo 
zaniknąć, zaś inne zbliżają się i mieszają ze sobą. Powstające w nich religie rodzą się z mie-
szaniny nawarstwiających się obyczajów, wierzeń, tradycji ludowej i nauk mistycznych, gdy 
są sprzyjające ku temu warunki społeczne. Z czasem zaczynają występować różnice w in-
terpretacji nauk i zasad oraz doktryny i dogmaty tworzące zwalczające się obozy i grupy od-
szczepieńcze, co z kolei powoduje rozłamy, a nawet wywołuje rewolucje i wojny religijne.
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W historii ludzkości było wiele prób zduszenia mistycznej gnozy. Władcy, pod wpływem 
duchownych autorytetów, krzyżowali, kamienowali, palili żywcem, topili i w najprzeróżniej-
szy sposób torturowali mistyków, ale żadnemu nie udało się usłyszeć nawet słowa skargi, nie 
udało się skłonić do wyrzeczenia się mistycznego ideału – podstawowego pryncypium misty-
cyzmu – przekonania, że poza wszystkim jest jeden Bóg, jeden Wielki Duch, jedna podstawo-
wa boska Energia, jedna wspólna Płaszczyzna, na której wszystkie żywe istoty są takie same 
– nigdy nikomu nie udało się zabić. Mistyczna gnoza przewija się jak wątek przez całą historię 
człowieczeństwa, ukazując, że celem prawdziwego mistycyzmu i szczytem wszystkich praw-
dziwych doznań mistycznych jest ostateczne połączenie duszy z Bogiem.

Wszystkie religie zawierają głębokie treści, a różnice między nimi polegają na odmien-
nym zrozumieniu mistycznych prawd i pryncypiów oraz na odmienności liturgii, w tym 
sakramentów oraz przeróżnych ceremonii i rytuałów. Gdyby nie było tych sztucznych na-
warstwień i różnic, mielibyśmy na świecie tylko jedną religię – mistycyzm.

Obiektywna definicja, którą znajdujemy w rodzimym Słowniku wyrazów obcych 
Władysława Kopalińskiego brzmi: „Mistycyzm to stanowisko religijno-filozoficzne, uzna-
jące możliwości bezpośredniego kontaktu wierzącego z Bogiem, duszy ludzkiej z absolutem 
i dążące do mistycznego, tajemnego zjednoczenia z bóstwem. Mistyk – wyznawca mistycy-
zmu. Mistyka – vide mistycyzm; (z greckiego mystikos – tajemny, od mystes – wtajemni-
czony)” (Kopaliński 2001).

Mistycyzm nie może być popularny, bo zawsze niesie ze sobą tę samą prawdę, dlatego 
zawsze jest rewolucyjny w stosunku do już ugruntowanych dogmatów, wywodzących się 
z niewłaściwie zrozumianych lub celowo zniekształconych wiecznych nauk mistycznych. 
Trudno się zatem dziwić, iż w naszym świecie wymagającym konkretnych definicji, mi-
stycyzm i jego rola są niezmiernie trudne do umiejscowienia, dlatego raz występują gdzieś 
na pograniczu religii i filozofii, to znów są spychane w dół i utożsamiane z szamanizmem, 
okultyzmem, spirytyzmem i magią. W ostatnich dziesięcioleciach mistycyzm nazywano pa-
rapsychologią, psychotroniką, ESP (extrasensory perception) i innymi, równie wymyślnie 
i pseudonaukowo brzmiącymi nazwami, zaś w ekstremalnych przypadkach traktowany był 
w ogóle lekceważąco, jako pozostałość po antycznych, rzekomo prymitywnych wierzeniach.

W wielu religiach nakłania się wiernych do przestrzegania postów, które uważane są za 
jeden z elementów duchowego doskonalenia się. W opracowaniu przyjrzymy się bliżej nie-
którym religiom i ich wpływom na sposób odżywiania się.

Chrześcijaństwo

Jedzenie to środek komunikacji i budowania relacji interpersonalnych, a także wyraz go-
ścinności, przyjaźni, uczucia, dobrych stosunków sąsiedzkich, pocieszenia i sympatii w chwi-
lach smutku lub zagrożenia. Symbolizuje ono siłę, sprawność fizyczną, zdrowie i powodzenie.
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Spośród największych religii świata chrześcijaństwo występuje na największej po-
wierzchni i ma największą liczbę wyznawców. Na świecie żyje prawie dwa miliardy chrze-
ścijan, co znaczy, że co trzeci mieszkaniec globu jest wyznawcą Chrystusa. Mimo że chrze-
ścijaństwo jest niezbywalną częścią kultury zachodniej, jego przyszłość nie jest związana 
z Europą czy USA, ale z Ameryką Łacińską, Afryką i Azją. Na wszystkich etapach swojej 
historii chrześcijaństwo wywierało wpływ na politykę i społeczeństwo, naukę i wychowanie. 
Bardzo liczne zjawiska naszej kultury – przynajmniej po części – mają korzenie chrześci-
jańskie: prawa człowieka, prawo międzynarodowe, współczesna świadomość historyczna, 
filozofia, nauki przyrodnicze czy technika. Chrześcijaństwo kształtowało religijny wymiar 
codziennych funkcji życiowych i etapów życia, w tym jedzenia.

Chrześcijańskie zasady postu nakazują wstrzymanie się od spożywania określonych po-
traw w dniach pokutnych. W tradycyjnych rodzinach katolickich do dziś panuje zwyczaj nie-
jedzenia mięsa w piątki dla uczczenia śmierci krzyżowej Jezusa. Tym niemniej członkowie 
kościołów chrześcijańskich, w przeciwieństwie do wyznawców innych religii, nie mają żad-
nych przepisów regulujących spożywanie posiłków w dzień powszedni. Ewangeliści w wie-
lu miejscach Ewangelii opowiadają o nasyceniu spragnionych i głodnych – we fragmencie 
o nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi (Mk 6,30-44) czy też podczas wesela w Kanie Galilejskiej  
(J 2,1-11). O Jezusie mówi się, że ,,je i pije z celnikami i grzesznikami” (Mk 2,16).

Posiłki szczególne

Na początku wieczerza eucharystyczna w formie agapy, oprócz celebry religijnej, była 
również sycącym posiłkiem. Wspólne zasiadanie do stołu służyło wspominaniu ostatniej 
wieczerzy Jezusa z uczniami. W późniejszych czasach oddzielono agapę od Eucharystii, 
jednak zachowano wspólny posiłek i karmienie biednych. Chrześcijańskie nabożeństwo zro-
dziło się właśnie ze wspólnych wieczerzy. Dzielenie się i spożywanie chleba i wina – oba 
produkty stanowiły podstawowe składniki pożywienia w basenie Morza Śródziemnego – do 
dzisiaj zachowały dla chrześcijan głębokie znaczenie religijne.

Reguły klasztorne przewidują obowiązkowe wspólne posiłki dla członków wspólnoty 
zakonnej. Wiele klasztorów prowadziło uprawy rolne, miało własne sady i winiarnie, nie-
rzadko słynęło z bardzo smakowitej kuchni. W średniowiecznych klasztorach pielęgnowano 
gościnność. Mnisi zaopatrywali pielgrzymów i wędrowców w chleb, wodę sól, ocet i olej, 
a gdy było to możliwe, gościli ich ciepłymi posiłkami i tradycyjnymi napojami, tj. winem, 
piwem czy moszczem jabłecznym.

Chrześcijańska tradycja postu

W chrześcijaństwie jedzenie i picie traktuje się, jako podstawowe życiowe potrzeby 
biologiczne. Od samego początku istniał ścisły związek między konsumpcją a praktyką 
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poszczenia. Post i wstrzemięźliwość poprzedzały uroczyste uczty. Post jest często swoistą 
inicjacją, wprowadzeniem do nowych etapów życiowych. Wcześni chrześcijanie praktyko-
wali poszczenie przed przyjęciem chrztu. Post może służyć, jako przygotowanie do spotka-
nia z Bogiem. Mojżesz pościł przez 40 dni i nocy na górze Synaj, zanim Bóg obdarzył go 
Torą. Pościł również prorok Eliasz, zanim w końcu usłyszał w podmuchu wiatru głos Boga. 
Także Jezus przebywał na pustyni, poszcząc 40 dni i nocy, po czym zaczął głosić nowinę 
o Królestwie Bożym. Post był wyrazem osobistego i społecznego nawrócenia, opamiętania 
i pokuty. Biblia Hebrajska o poście żałobnym wspomina w kontekście króla Dawida, który 
pościł po śmierci Saula, Jonatana i Abnera oraz w obliczu śmierci własnego dziecka.

Jeśli chrześcijanin z uzasadnionych przyczyn nie może zachować wstrzemięźliwości, 
powinien podjąć inną formę pokuty. Poszczenie i powstrzymywanie się od pokarmów 
mięsnych zyskało z czasem wiele nowych motywacji: spełnianie funkcji pokuty, opano-
wanie żądz cielesnych, oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem oraz walory zdrowotne. 
(Tworuschka 2009a).

Buddyzm

Historia buddyzmu liczy około 2,5 tysiąca lat. Zapewne niewiele krótsze są dzieje re-
fleksji nad jego założycielem, a w szczególności nad osiągnięciem, które stało u początku 
jego publicznej działalności. Przez ostatnie półtora wieku osiągnięcie to i towarzyszący mu 
kontekst były przedmiotem systematycznych badań (Kosior 2007)

Do podstawowych paradoksów buddyzmu – religii, której początki tkwią w sprzeciwie 
wobec rytuału, spekulacji, łaski, tajemnicy i osobowej koncepcji Boga, i w końcu przywra-
cającej rolę tych wszystkich elementów – należy dodać jeden ważny szczegół. Obecnie bud-
dyzm występuje w każdym kraju azjatyckim, z wyjątkiem Indii. Jest zauważany w całym 
świecie, a został przezwyciężony jedynie w kraju swoich narodzin. Z pozoru mogłoby to 
tak wyglądać, ale faktycznie buddyzm został nie tyle zwyciężony przez hinduizm, ile się do 
niego dostosował. Do około 1000 roku n.e. buddyzm trwał w Indiach jako osobny kierunek 
religijny, ale później różnice między nim a hinduizmem zostały złagodzone aż po uznanie, 
że ich rozdział instytucjonalny nie jest konieczny. Gdyby sądzić, że zasady buddyzmu nie 
wycisnęły piętna na hinduizmie, można by nie bez racji mówić o przezwyciężeniu buddy-
zmu. W rzeczywistości prawie wszystkie afirmatywne doktryny buddyzmu znalazły w nim 
swoje miejsce lub odpowiedniki. Jego wkład, akceptowany przez hinduizm pod względem 
zasad, choć nie zawsze czynnie praktykowany, obejmuje nacisk kładziony na dobroć wobec 
wszelkiego stworzenia, niezabijanie zwierząt, eliminowanie barier kastowych w aspekcie 
religijnym i redukowanie ich znaczenia w życiu społecznym oraz na jego mocne nastawie-
nie etyczne w ogólności. Buddę uznano za Awatarę, czyli boskie wcielenie, nirwana została 
mniej lub bardziej przyswojona przez niedualistyczny pogląd Moksza, a udokumentowane 
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w Pradźnaparamita pęknięcie linii między samsara i nirwana znalazło echo w hinduistycz-
nych deklaracjach tantrycznych, takich jak np.:

,, Ten właśnie świat jest siedziba radości;
Tu mogę jeść, tu piję i cieszę się” (Ramakriszna) (Smith 1995) 

W buddyzmie inne zalecenia odnoszą się do mnichów, inne do osób świeckich. 
Najsurowsze dotyczą oczywiście osób duchownych, jednak wszystkim buddystom od-
radza się nadmierne spożywanie pokarmów. Ponieważ na całym świecie ludzie umiera-
ją z głodu i niedożywienia, a także z uwagi na choroby związane z nadmierną konsump-
cją, buddyzm zaleca wyznawcom „trzecią drogę” również w tej dziedzinie. Rozdawanie 
jedzenia uznawane jest za dobry uczynek, a danie go mnichowi znajduje się najwyżej w ich 
klasyfikacji (Tworuschka 2009c).

Generalnie rzecz biorąc, buddyści powstrzymują się od spożywania mięsa i alkoholu. 
Wiara w reinkarnację oraz związany z nią fakt, że dusza ludzka może odrodzić się w ciele 
zwierzęcia, powstrzymują buddystów przed zabijaniem. Alkohol natomiast utrudnia postu-
lowany rozwój świadomości duszy i ciała, zwiększa zaś ryzyko nagromadzenia negatywnej 
karmy. Poza tym: Budda odradzał swoim uczniom jedzenie pięciu ostrych przypraw: cebuli, 
czosnku, szalotek, szczypiorku i pora. Surowe mają bowiem wywoływać w jedzącym gniew 
i wzburzenie, gotowane natomiast – wzmagać erotyczne pożądanie. 

Tak silne emocje zaś nie powinny determinować zachowań buddyjskich mnichów. Budda 
zalecał też kontemplację posiłków przez zadawanie sobie w trakcie jedzenia pytań:
1. Czym jest to, co jem?
2. Skąd pochodzi?
3. Dlaczego to jem?
4. Kiedy powinienem jeść i czerpać z tego korzyści?
5. Jak należy to jeść?

Je się po to, by utrzymać ciało przy życiu, ale nie po to, by jedzenie sprawiało przyjem-
ność. Buddyści nie muszą być wegetarianami, zasadniczo jednak nie wolno im zabijać zwie-
rząt. Nie ma jednak zastrzeżeń, jeżeli chodzi o spożycie mięsa zwierzęcia, którego samemu 
się nie zabiło albo które nie zostało poddane ubojowi na polecenie danej osoby. Świeccy są 
winni występku, gdy oferują mnichom mięso zwierząt zabitych specjalnie dla nich, ponie-
waż przez cierpienia zwierzęcia obrażają mnicha. 

Potrawy wegetariańskie również mają moralne uzasadnienie: jedząc mięso, człowiek 
spożywa wraz z nim nienawiść zwierzęcia, które odczuwało ją w momencie śmierci; zabicie 
lub zjedzenie żywej istoty oznacza złego karmana, ludzie i zwierzęta są ze sobą spokrewnie-
ni i nie wolno im się nawzajem zabijać.

W większości krajów azjatyckich główną potrawą jest ryż. Jest pożywny i uchodzi za 
symbol błogosławieństwa. Dlatego należy on do ofiar najczęściej składanych w kaplicz-
kach. Osoby składające dary mają nadzieję, że w zamian ich wspólnoty otrzymają błogosła-
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wieństwo w postaci wystarczającej ilości pożywienia. Ryż ofiarowany na ołtarzach należy 
wymieniać w każdą pełnię księżyca – zużytym karmi się zwierzęta.

Piąta reguła moralna zakazuje buddystom brania narkotyków, jako że konsumpcja alko-
holu lub narkotyków prowadzi nie tylko do chorób fizycznych i psychicznych, lecz również 
uzależnia. Dlatego Budda zaleca, by trzymać się z daleka od tych „przyjemności”. Aby unik-
nąć sytuacji, w której inni z nich skorzystają, buddyści nie powinni handlować alkoholem, 
ani narkotykami. Ponadto w buddyzmie istnieją też dni postu, który służy zdrowiu fizyczne-
mu, a także medytacji (Tworuschka 2009c).

Hinduizm

Nazwa „hinduizm” jest nieindyjskim określeniem religii, na którą składają się kulty 
i wierzenia często luźno ze sobą powiązane lub zasadniczo różne. Według wyznawców 
hinduizmu, religia ta obejmuje także poglądy różnych szkół filozoficznych, prawa, normy, 
postępowania, ich liczne modyfikacje, kodeksy, jak również dokonywane, co jakiś czas syn-
tezy dla uporządkowania głównych pojęć religijnych. Podstawą tych wszystkich elementów 
hinduizmu są uznawane za święte pisma – Wedy.

Hinduizm jest jedną z najstarszych religii świata – zrodził się ok. 5000 lat temu. Ma swo-
ich wyznawców właściwie tylko w Indiach. Brak konkretnej, jednolitej i jasnej doktryny jest 
cechą charakterystyczną tej religii. Mahabharata (święty tekst hinduski) jest najdłuższym 
w dziejach poematem – liczy 200 000 linijek. W hinduizmie dla wyznawców oczywiste jest, 
że każdy ma już za sobą jakieś życie.

Wierzy się w reinkarnację i prawo karmana. Wiara w reinkarnację to przeświadczenie 
o odrodzeniu duszy po śmierci ciała w innej postaci (np. w jakimś zwierzęciu, roślinie). 
Prawo karmana to przekonanie, że w kolejnym życiu odrodzenie nastąpi na podstawie 
sumy uczynków popełnionych w ubiegłym życiu. „Jeżeli nasze życie było dobre, rodzi-
my się ponownie w wyższym bycie; jeżeli było złe, rodzimy się jako zwierzęta lub owa-
dy.” Przestrzeganie dharma, czyli norm moralnych może zapewnić nam osiągnięcie sta-
nu Moksza i już nigdy więcej nie będziemy zmuszeni do kolejnego życia. Hinduizm liczy 
ponad 760 mln wyznawców. Specyficznym odłamem hinduizmu są dżiniści: „Nie zabijają 
żadnych istot żyjących. Nie jedzą oni ani mięsa, ani ryb, a większość nie je jajek. Kapłani-
dżiniści zamiatają drogę przed sobą, aby uniknąć rozdeptania owadów”.

Ze względu na to, że hinduizm jest zbiorem różnych religii, a ponadto wielu norm zacho-
wania w społeczeństwie, można go nazwać nie tyle religią, ile raczej sposobem życia ducho-
wego hindusa. Hinduista utrzymuje, że ludzie pragną czterech rzeczy. Najpierw odczuwają 
potrzebę doznawania przyjemności. Jest to naturalne; zdolność reagowania na przyjemność 
i ból jest wrodzona. Gdybyśmy to lekceważyli, skończylibyśmy rychłą śmiercią, na przykład 
przywierając dłońmi do rozgrzanej do czerwoności rury od pieca lub wyskakując przez okno 

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   43 2017-07-31   16:00:31



44 ZAPOMNIANY ŚWIAT DAWNEGO MISTYCYZMU...

z pierwszego piętra. Cóż może być bardziej pożądane niż podążanie za przyjemnościami 
i podporządkowanie temu naszego życia (Smith 1995).

Istnieje pogląd, że Indie, w przeciwieństwie do reszty świata, są ascetyczne i negatywnie 
nastawione do życia. Moglibyśmy więc oczekiwać, że stosunek Hindusów do hedonizmu 
będzie zdecydowanie niechętny. Tak jednak nie jest. Wprawdzie nie traktują oni przyjem-
ności jako najwyższego dobra, ale nie oznacza to, że potępiają czerpanie radości z życia. 
Osobie, która pragnie przyjemności, hinduista odpowie: podążaj za nią, nie ma w tym nic 
złego; przyjemność jest jednym z czterech uznanych ostatecznych celów życia. Świat jest 
po brzegi wypełniony pięknem i aż ciężki od wypełniających go rozkoszy zmysłowych. Co 
więcej istnieją jeszcze inne światy poza tym, dostarczające milion razy więcej przyjemno-
ści, których możemy doświadczyć, wybierając właściwą drogę postępowania. Jak wszystko 
inne, hedonizm wymaga jednak rozsądku. Z małych, pośrednich celów trzeba czasem zre-
zygnować z myślą o perspektywicznych korzyściach, a popędy, które mogłyby zaszkodzić 
innym ludziom, muszą być powściągane, by człowiek uniknął antagonizmów i wyrzutów 
sumienia. Tylko głupiec będzie kłamać, kraść, oszukiwać albo ulegać pokusom dla doraźnej 
korzyści. Ale tak długo, jak długo przestrzegasz podstawowych zasad moralności, jesteś 
wolny i możesz korzystać z wszelkich przyjemności, których pragniesz. Dla zwykłych ludzi, 
którzy pragną drobnych przyjemności, hinduizm definiuje je jako zasady utrzymania się 
w zdrowiu i zapewniające powodzenie w życiu. Natomiast ludziom wyrafinowanym oferuje 
zmysłową estetykę, która wręcz szokuje dosłownością. Jeśli przyjemność jest tym, czego 
pragniesz, nie powinieneś dusić w sobie pożądania. Zaspokajaj je rozważnie. Tak mówią 
hindusi i czekają. Czekają na czasy, które nadejdą dla każdego, chociaż nie dla wszystkich 
już podczas tego życia, a kiedy dostrzegą, że pragną czegoś więcej niż tylko przyjemności, 
skonstatują, że przyjemność jest czymś nadto pospolitym, by usatysfakcjonować człowieka.

Ortodoksyjni hindusi różnicują wytwarzanie produktów spożywczych, przygotowywa-
nie potraw, same produkty, przybory kuchenne, a także jedzące osoby według stopnia czy-
stości rytualnej. Gorzelnicy i masarze są na przykład niżsi rangą niż piekarze i mleczarze. 
Zawód rolnika jest tradycyjnie uważany za nieczysty, gdyż rolnik orząc ziemię, zabija małe 
stworzonka. 

Na cenzurowanym: Wielu hinduistów nie je mięsa, zwłaszcza wołowiny.
Dlaczego: Hinduizm kładzie ogromny nacisk na życie w zgodzie z naturą, a także oka-

zywanie litości, szacunku i współczucia wszystkim stworzeniom. Wbrew niektórym stereo-
typom, Hindusi wcale nie czczą krów, ani nie uważają ich za święte. Zwierzęta te są jednak 
aghanya, co znaczy „te, których nie wolno zabijać”.

Jedzenie dzieli się na trzy grupy, w zależności od tego, czy dany produkt wpływa hamu-
jąco, czy stymulująco na rozwój psychiczny i duchowy:

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   44 2017-07-31   16:00:31



ADAM MAZUR 45

 - Pokarmy tamasowe są ciężkie, otępiające i przygnębiające. Należy do nich między 
innymi mięso, tłuste sery, cebula, czosnek i grzyby. Również produkty stare i sczerstwiałe 
zalicza się do tej grupy.

 - Pokarmy radżasowe są ostre, gorące, słone, drażnią i pobudzają, często doprowadzając 
do stanu silnego wzburzenia, gniewu i nienawiści.

 - Pokarmy satwiczne, czyli na przykład orzechy, świeży jogurt i zielone warzywa liściaste, 
rozjaśniają umysł, wspomagają percepcję oraz rozwijają miłość i zdolność do współczu-
cia u osób je spożywających.

Tradycje postu

Post nie jest celem samym w sobie – rezygnacja z pożywienia ma zwykle pomagać 
w opanowaniu zmysłów. Większość hindusów pości od czasu do czasu, przygotowując się 
do rytuałów religijnych. Pości się także w określone dni świąteczne, w celu osiągnięcia 
jasności umysłu, z okazji narodzin syna lub dla zdobycia bogactwa. Nie zawsze jest to post 
zupełny, polega on często na przyjmowaniu tylko jednego posiłku dziennie bądź rezygnacji 
z niektórych produktów spożywczych. Czasem ludzie starsi stopniowo ograniczają jedzenie, 
co prowadzi do śmierci.

Ciekawą praktyką jest tzw. post księżycowy, który polega na ograniczaniu spożywanych 
dziennie kęsów o jeden, od 15 w czasie pełni księżyca do zera podczas nowiu. Potem należy 
zwiększać liczbę kęsów w taki sam sposób do kolejnej pełni, gdy wraca się do zwykłej diety. 

W północnych Indiach kobiety zamężne obchodzą na przełomie października i listopada 
święto Karwa Ćauth. Przez cały dzień utrzymują ścisły post w intencji swoich mężów, mo-
dlą się o ich zdrowie, powodzenie i długie życie. Wieczorem, gdy wzejdzie księżyc, mogą 
przyjąć od męża wodę i posiłek. Młode dziewczęta podejmują często posty ku czci Śiwy, 
aby zapewnić sobie dobrego męża, takiego jak on (Tworuschka 2009b).

Wspólne jedzenie

Wspólne jedzenie, jako forma życia towarzyskiego, raczej nie jest koncepcją bliską hin-
duizmowi. Przepisy kastowe regulują, z jakimi kastami można spożywać posiłek, toteż obcy 
są rzadko zapraszani do domu. Jeśli już do tego dojdzie, to nierzadko zdarza się, iż gospoda-
rze i goście jedzą oddzielnie. Nie wynika to z braku szacunku do gościa, wręcz przeciwnie 
– tak się go okazuje. Może się także zdarzyć, że jedzenie zostanie podane najpierw gościowi, 
a gospodarz dopiero później dosiądzie się do stołu. Mimo tego symboliczno-rytualnego od-
dzielenia wizyta gościa uważana jest za uświetnienie każdej uroczystości.
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Wiele tradycyjnych zasad dziś już nie obowiązuje lub uległo rozluźnieniu. W restaura-
cjach nie zadaje się pytania o przynależność kastową klientów. Jednak w wielu środowi-
skach nakazy czystości wciąż mają znaczenie.

Islam

Słowo,, islam” pochodzi od rzeczownika „salam”, który po pierwsze znaczy „pokój”, 
a po drugie „poddanie się”. W sumie oznacza ono pokój, który przychodzi do poszcze-
gólnego człowieka przez poddanie Bogu jego życia. Ci wszyscy, którzy stosują się do re-
guł islamu, nazywani są muzułmanami. Jeśli spytamy jak islam powstawał, to patrząc nań 
z zewnątrz, będziemy szukać prądów społeczno-religijnych, które ,,grały pierwsze skrzyp-
ce” w Arabii czasów Mahometa. Odpowiedź muzułmanów będzie jednak odmienna. W ich 
oczach, bowiem islam nie bierze swoich początków od Mahometa w Arabii szóstego stule-
cia, ale wprost od Boga („Na początku Bóg…” – mówi Księga Rodzaju). Tekst Koranu z nią 
współbrzmi, choć używa słowa „Allah”, przez które rozumie dosłownie Boga. Nie jakiegoś 
Boga, lecz tego jedynego – Boga.

Muzułmanin zagadnięty o to, jak najkrócej objaśniłby zalecenia islamu dotyczące prak-
tycznego życia, odpowie zapewne: islam naucza, by iść prostą drogą. Zwrot ten jest zaczerp-
nięty z sury (tj. rozdziału) otwierającej Koran, w której zawarta jest prośba: „Prowadź nas 
drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami” (Koran 2009).

Dlaczego jednak „prosta droga”? Prosta droga nie jest zakrzywiona lub zepsuta; by dać 
jasną odpowiedź, trzeba zauważyć, co jest charakterystyczne w jej rozumieniu w islamie. 
Prosta droga jest prostolinijna, wiedzie do celu i jest szczera. Mocniej niż inne religie świa-
ta islam ingeruje w szczegóły życia, formułując dokładnie dyrektywy. Każdy ważniejszy 
rodzaj działania jest klasyfikowany według skali przebiegającej od stanowczych zakazów, 
przez pola spraw obojętnych aż do działań obowiązkowych. Muzułmanie uważają, że jest 
to jedna z głównych przyczyn ich religii. Boże objawienie wobec ludzkości – jak mówią – 
zachodziło przez cztery wielkie etapy. Wobec Abrahama Bóg objawił prawdę monoteizmu, 
wobec Mojżesza – Dziesięcioro Przykazań, wobec Jezusa – Złotą Zasadę. To nasuwa pyta-
nie o treść Złotej zasady i o to, jak ją wprowadzić praktycznie w życie. Wraz z postępującym 
komplikowaniem się życia potrzebne były nowe wskazania, które podał Koran.

Islam jest drugą pod względem liczby wyznawców religią, w Polsce muzułmanie sta-
nowią jednak mniejszość. Liczbę Tatarów szacuje się na około 5-6 tys., natomiast liczbę 
napływowych wyznawców na około 10-20 tys., co stanowi około 0,04-0,06% polskiego 
społeczeństwa. Najwięcej wśród przybyszów jest ludzi z państw arabskich, są także Turcy 
i Bośniacy. Do naszego kraju przybyli jako studenci, biznesmeni, a także uchodźcy. Wśród 
wyznawców Allaha jest wiele kobiet, które muszą radzić sobie w polskich warunkach 
(Tworuschka 2009d).
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Zakazane i dozwolone jedzenie

Islam rozróżnia potrawy, które są dozwolone i niedozwolone. Muzułmanom wolno spo-
żywać mięso pochodzące tylko z rytualnego uboju. Tureckie sklepy mięsne sprzedają je, 
jako halal, czyli „rytualnie czyste mięso”. Muzułmaninowi nie wolno spożywać wieprzo-
winy i produktów jej pochodnych, na przykład chipsów, żelatyny czy niektórych rodzajów 
sera. Na potwierdzenie tego zakazu islamscy eksperci zdrowego żywienia używają argu-
mentów medycznych. Widzą w tym na przykład środki profilaktyczne przeciw włośnicy, 
która może być przenoszona ze świni na człowieka. Dlaczego nie wolno muzułmanom jeść 
akurat wieprzowiny, nie wiadomo, prawdopodobnie ma to źródło w judaizmie. Obecnie za-
kaz ten jest podbudowywany względami medycznymi. Konsumenci wieprzowiny znacznie 
częściej zapadają na raka, częściej dotykają ich choroby zwyrodnieniowe stawów, artretyzm 
i uszkodzenie krążków międzykręgowych. Duża zawartość tłuszczu, nawet w chudej wie-
przowinie, prowadzi do arteriosklerozy, w tym do zwapnienia i zwężenia naczyń wieńco-
wych serca, podwyższenia ciśnienia.

Oprócz wieprzowiny do grupy zwierząt, których muzułmanom nie wolno spożywać na-
leżą: padlinożerne i drapieżne (np. lwy i wilki), ptaki drapieżne i płazy. Wszystkie nierytu-
alnie zabite zwierzęta należą w opinii większości szkół prawnych do zwierząt zakazanych. 
Natomiast do dozwolonych zalicza się: ryby, zwierzęta domowe, wielbłądy, owce i kury. 
Wolno jeść zwierzęta morskie, które nie podlegają żadnym rytualnym przepisom zabija-
nia. To obejmuje zarówno ryby słodkowodne, jak i morskie. Opinie szkół prawnych, odno-
śnie do ssaków morskich, mięczaków, muszli i raków są podzielone. Cnotą jest, aby zjeść 
wszystko, co znajduje się na talerzu.

Islam zakazuje spożywania napojów alkoholowych. W wyniku reislamizacji i nasilające-
go się fundamentalizmu w krajach islamskich zwraca się szczególną uwagę na przestrzega-
nie tego nakazu. Jednak nie można zanegować pozytywnych właściwości alkoholu, dlatego 
dozwolone jest przyjmowanie lekarstw zawierających ten związek.

Znaczenie postu

Muzułmanie podkreślają pozytywny aspekt postu, ponieważ przyczynia się on do 
oczyszczania organizmu. Zwłaszcza w ramadanie publikuje się w czasopismach artykuły 
medyczne o pozytywnym działaniu postu przy licznych schorzeniach. Muzułmańscy kry-
tycy uważają posiłki, które spożywa się wieczorem, za sprzeczne z początkową ideą postu. 
Poszczący ćwiczy się w samoograniczaniu, uczy się cierpliwości i rozwija w sobie gotowość 
do wyrzeczeń. W czasie postu należy podejmować intensywniej kwestie religijne, akcje so-
cjalne, rozdawać jałmużnę i być przyjaznym wobec bliźnich. Do pozytywnych efektów po-
stu zalicza się również głębsze poczucie przynależności do wspólnoty, która może mieć 
stabilizujący wpływ na jednostkę.
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Muzułmanie jedzą zawsze prawą ręką. W krajach islamskich osobom leworęcznym trud-
no jest uczestniczyć we wspólnocie stołu, a przez to i w życiu społecznym. Każda rodzina 
muzułmańska stawia sobie za punkt honoru wystawne podjęcie gości. Sztućce nie będą 
najprawdopodobniej ze srebra, ponieważ islam zabrania używania metali szlachetnych 
w celach praktycznych.

Judaizm

Judaizm to religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e. Stanowi religię 
narodową Żydów. Jest też pierwszą religią Abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się na całym 
świecie, ale obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych – 5,6 mln i Izraelu – 4,7 mln. 
Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego by-
tem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko stwórcą świata, ale 
także jego stałym „nadzorcą” czy też „opiekunem”. Bóg zawarł z ludem Izraela wieczyste 
przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.

Prawo żydowskie (halacha) reguluje życie wyznawcy judaizmu tak szczegółowo, że 
trudno oddzielić wyznawanie religii od zajęć doczesnych. Jego podstawą jest Pięcioksiąg 
mojżeszowy (Tora), zinterpretowany w części halachicznej Talmudu. Talmud dzieli halachę 
na 613 przykazań (micwot): 248 nakazów i 365 zakazów.

Na przygotowanie szabatu należy poświęcić co najmniej jedną czwartą, ale nie więcej niż 
połowę pieniędzy wydawanych w ciągu tygodnia. W przygotowaniach powinni brać udział, 
choćby symbolicznie, wszyscy członkowie rodziny. Ze względu na nakaz powstrzymania 
się od pracy na czas szabatu zatrudnia się do pomocy nie-Żyda (zwanego „szabas-gojem”), 
który staje się zazwyczaj blisko związany ze swoimi pracodawcami, będąc traktowany nie-
mal jak członek rodziny.

Przed rozpoczęciem szabatu, w piątkowe popołudnie mężczyźni spotykają się w syna-
godze na nabożeństwie Kabalat Szabat (hebr. „przyjęcie szabatu”). Obchody szabatu rozpo-
czyna się rozpaleniem i błogosławieństwem świec. Dokonuje tego zawsze kobieta, zazwy-
czaj pani domu. Następnie pan domu (po powrocie z synagogi) błogosławi żonę i dzieci, po 
czym wspólnie zasiadają do stołu. Na stole, przykrytym najlepszym obrusem, stoją dwie 
świece, wino i dwie chałki przykryte serwetą. Następuje kidusz (błogosławieństwo wina) 
i każdy uczestnik wieczerzy upija po łyku z kielicha wina. Kolejny etap to obmywanie rąk 
i dalsze błogosławieństwa. Później ojciec rodziny błogosławi chałkę i każdy bierze po ka-
wałku do zjedzenia. Potem zaczyna się wieczerza.

Tradycyjnie w szabat spożywa się trzy posiłki – w piątkowy wieczór, sobotnie południe 
i na koniec szabatu, w sobotni wieczór. Szabatowe menu obejmuje najczęściej: ryby (zwykle 
faszerowany karp lub śledzie), siekana wątróbka z jajkiem, rosół z knedelkami lub farfel-
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kami, kugel, cymes oraz – najbardziej charakterystyczny – czulent (gorące danie z mięsa, 
ziemniaków, pęczaku, fasoli, cebuli i innych).

Szabat kończy się o zmroku w sobotę uroczystością zwaną hawgada (hebr. „oddziele-
nie”). Odmawia się wtedy błogosławieństwa nad światłem, winem i wonnymi ziołami oraz 
zapala dwie cienkie i splecione hawdalowe świece. Spożywa się również trzeci z szabato-
wych posiłków – seuda szliszit (skromny, tradycyjnie składający się z chałki, śledzi i piwa). 
Śpiewa się również zmirot – pieśni podobne do weselnych, żegnające odchodzącą „królową 
szabat” (Tworuschka 2009e).

Koszerność w judaizmie

Specyfiką kuchni żydowskiej jest koszerność. „Koszer” to po hebrajsku: „nadający się”, 
„stosowny”, „dobry”. W potocznej mowie „koszerny” to tyle, co „legalny” lub zgodny 
z przepisami. Odnosi się to zresztą nie tylko do jedzenia. Koszerne może być wszystko, co 
nie jest trefne, a więc wszystko, co jest słuszne, poprawne, a w szczególności zgodne z prze-
pisami religijnego prawa żydowskiego. Gdyż – właśnie – źródło słowa „koszerny” wywodzi 
się od żydowskich zasad żywienia przedstawionych w Piśmie Świętym.

To właśnie Prawo Mojżeszowe przedstawia szczegółową formułę koszerności polegającą 
na przestrzeganiu szczegółowych zasad przygotowywania określonych pokarmów w sposób 
rytualnie czysty, w odróżnieniu od tzw. „trefnego”, czyli niezgodnego z żydowską tradycją. 
Przepisy religijne dotyczące jedzenia i picia nazywane są kaszrut. Jeśli coś nie jest koszerne, 
to jest trefne (hebr. „trefa”, jidysz „treif”), a więc nieczyste.

Formuła koszerności obejmuje całość przepisów dotyczących przyrządzania i prze-
chowywania pokarmów, włączając w to zasady uboju bydła i drobiu. W rzeczywistości są 
to rozsądne reguły higieniczne, korzystne do stosowania w warunkach ciepłego klimatu, 
w którym żywność szybko się psuje. Stosowanie tych reguł chroniło i chroni przed możli-
wością zatrucia pokarmowego.

W Torze znajduje się 613 nakazów, z czego 30 dotyczy obyczajów związanych z jedze-
niem. Przepisy te były rozwijane przez rabinów i w dzisiejszym Izraelu zostały podniesio-
ne do rangi przepisów prawnych. Dla właścicieli lokali gastronomicznych i dla przemysłu 
spożywczego w Izraelu jest to wielce kłopotliwe i ma wyraźny wpływ na cenę końcową 
produktu. Wymusza także wyeliminowanie wielu gatunków mięsa i dodatków. 

Prawo Mojżeszowe dzieli zwierzęta na czyste i nieczyste. Dozwolone jest jedzenie zwie-
rząt parzystokopytnych, (które mają racice) i przeżuwających (np. krowy, owce, sarny). 
Niedozwolone jest jedzenie mięsa: wielbłąda (koń, osioł), świstaka (jeż, borsuk), zająca 
(królik, góralek), świni, żab, ślimaków, krewetek i homarów. Każdy ptak drapieżny, któ-
ry używa pazurów jest nieczysty. Można jeść zwierzęta wodne, które mają płetwy i łuski 
(skrzela). Małe zwierzęta (np. krety, myszy, jaszczurki, żółw) są nieczyste.
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Dodatkowe przepisy zabraniają jedzenia mięsa zwierząt padłych od zarazy, starości lub 
w wypadku. Zwierzę nadające się do spożycia musi być ubite przez rytualnego rzeźnika 
(hebr. szohet) specjalnym koszernym nożem. Taka śmierć powinna być szybka i dla zwie-
rzęcia bezbolesna. Przepisy dokładnie określają miejsce przecięcia tętnicy. W ten sposób za-
pobieżono okrucieństwu przy uboju zwierząt. Z mięsa ubitych rytualnie zwierząt dokładnie 
usuwa się krew, ponieważ spożywanie krwi jest zakazane.

Po uboju zwierzę jest szczegółowo badane, czy było zdrowe. Zwraca się uwagę na 
wszystkie występujące anomalia, np. niezwykłą wielkość kości lub brak pewnych organów, 
skrzepy krwi, odmienny kolor organów, obecność obcych przedmiotów (gwoździe, drut, 
kamienie). 

Koszerowanie każdego mięsa polega na usunięciu z niego krwi przed przygotowaniem 
do jedzenia. Mięso należy dokładnie umyć zimną wodą, obmyć z krwi, namoczyć, na co naj-
mniej 30 minut, ale nie dłużej niż 12 godzin, posolić, na co najmniej 30 minut i trzykrotnie 
opłukać z soli. Tak przygotowane mięso kładzie się na tacy z dziurkami albo z siatką, aby 
krew mogła swobodnie spłynąć.

Jedzenie przygotowane fabrycznie może być koszerne, jeśli brak w nim zakazanych 
składników i jeśli jest opatrzone pieczęcią rabina, świadczącą o jego rytualnej czystości. 
Kupione mięso mrożone (koszerne) należy rozmrażać w temperaturze pokojowej, nigdy 
w gorącej wodzie. Mięso (w tym drób), które ma być pieczone na rożnie lub na otwartym 
ogniu, nie musi być solone, ponieważ w trakcie pieczenia, krew spłynie samoczynnie. 

Wątróbkę przecina się wzdłuż i kładzie rozłożoną na blaszce na ogniu, aby spłynęła 
cała krew. Po opieczeniu wątróbka musi być trzykrotnie umyta i może być użyta w dalszym 
przyrządzaniu pokarmu. Natomiast serce musi być przecięte, a tętnice dokładnie w całości 
wyjęte, aby krew spłynęła przed moczeniem i soleniem. Jajka mające kroplę krwi w sobie 
(a więc zapłodnione) są trefne.

Potrawy koszerne dzieli się na mięsne i mleczne oraz neutralne, tzn. te, które nie są ani 
mięsne, ani mleczne. Przepis oddzielania mięsa od mleka opiera się na biblijnym stwierdze-
niu, że nie wolno „gotować jagnięcia w mleku jego matki” (2 Mojż. 23:19; 34:26; 5 Mojż. 
14:21). Przepisy koszerności określają, że po zjedzeniu mięsa nie wolno jeść produktów 
mlecznych przez 3-6 godzin. Po mlecznych można natomiast jeść dania mięsne po godzinie. 
Te przepisy dotyczące zakazu łączenia mięsa z potrawami mlecznymi rodzą najwięcej pro-
blemów. Oznacza to, że nie można jeść serów wyprodukowanych na zwierzęcej podpuszce, 
a po daniu mięsnym nie wolno wypić kawy z mlekiem. 

Ryba i mięso mogą być jedzone jednocześnie, pod warunkiem, że ryba nie jest przy-
gotowana z mlekiem lub masłem. Ryba jest daniem neutralnym i powinna być podawana 
przed mięsem, które musi być oddzielone od potraw mlecznych. Do produktów neutralnych 
zalicza się niektóre gatunki chleba, niektóre gatunki ciast i ciasteczek, jajka, ryby, ziarna, 
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makarony, ryż, kasze, jarzyny, owoce (pochodzące, z co najmniej 3-letnich drzew) i soki. 
Jarzyny i ziarna powinny być dokładnie sprawdzone, czy nie są zarobaczone.

Formuła koszerności nakłada również liczne ograniczenia na urządzenie kuchni. 
Ortodoksyjni Żydzi używają osobnych zestawów naczyń i sztućców do produktów mię-
snych i mlecznych. Zupełnie odrębny zestaw przeznaczony jest na święto Pesach. Zestawy 
odróżniają się od siebie np. kolorem lub wyglądem (garnki, talerze, półmiski, tace na chleb, 
solniczki, noże, widelce, łyżki) i muszą być przechowywane w osobnych szafkach. Naczynia 
powinny być również myte oddzielnie. Oddzielne też powinny być zlewy, suszarki, gąbki, 
ręczniki i ścierki. Przy jednym zlewie stosuje się specjalne wkładki do zmywania naczyń 
„mięsnych” lub „mlecznych”. Wszystkie produkty neutralne zachowują swoją neutralność 
tak długo, dopóki nie zostaną zmieszane z mięsnymi lub mlecznymi. Pokarmy neutralne 
gotowane w naczyniach mięsnych mogą być podawane tylko z daniami mięsnymi.

W lodówce i zamrażarce powinny być wyznaczone odrębne miejsca dla produktów mię-
snych i mlecznych. Wskazane jest posiadanie odrębnych palników kuchni gazowej i elek-
trycznej. Jeżeli warunki na to nie pozwalają, to pieczone pokarmy należy szczelnie przykryć 
i otworzyć dopiero po wyjęciu. Trzeba mieć stale na uwadze, aby piekarnik był zawsze 
czysty.

Wszystkie maszynki, miksery itp. muszą mieć oddzielne noże, mieszadła i miski. Po 
każdorazowym użyciu maszynka musi być dokładnie myta i wytarta odpowiednimi ścierka-
mi. Po umyciu, wszystkie naczynia, sztućce i rzeczy muszą być spłukane zimną wodą (nie 
gorącą).

 Ideałem byłoby posiadanie dwóch oddzielnych kuchni – „mięsnej” i „mlecznej”. Tych 
radykalnych reguł koszerności przestrzegają jednak tylko najbardziej ortodoksyjni Żydzi. 
Większość przybyszów nie odczuwa żadnych niedogodności kuchni koszernej, chyba że 
ktoś nie potrafi obyć się bez schabowego lub krewetek. Koszerna kuchnia jest smaczna 
i charakteryzuje się mnogością przeróżnych sałatek. Sałatki podaje się przy każdym posiłku, 
i to w dużych ilościach. Mogą to być różne grubo pokrojone warzywa, albo wyborna mie-
szanka pieczołowicie dobranych i posiekanych jarzyn, przybranych oliwkami. Wegetarianie 
w Izraelu są jakby w ogrodzie rajskim.

Najważniejsze tabu pokarmowe o podłożu religijnym – krew

Zarówno w judaizmie, jak i islamie spożywanie krwi, oraz krwawego mięsa i produk-
tów, których składnikiem jest krew jest obłożone tabu. W Torze, w Księdze Powtórzonego 
Prawa można przeczytać:, „Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie, i nie 
będziesz spożywał życia razem z ciałem”. W judaizmie kobieta jest nieczysta przez siedem 
dni po menstruacji i musi poddać się specjalnemu rytuałowi oczyszczenia. 

Również krwawiące rany uważa się za nieczyste.
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Podsumowanie

Kiedy któraś z religii mówi nam, co mamy robić, a czego nie, zaczynamy się przysłuchi-
wać. Nie w sposób bezkrytyczny, gdyż każda z nich poucza o nowych obowiązkach, jednak 
uważnie – zdając sobie sprawę, że zawiera ona więcej prawdy, niż można zgłębić w ciągu 
jednego życia – gdyż trzeba wybrać samemu.

Uzupełniając nasze własne tradycje, wsłuchujemy się w wiarę innych. Nadstawiamy tak-
że ucha na poglądy zwolenników materializmu. Robimy to przede wszystkim dlatego, że 
wymagają tego nasze czasy. Codziennie świat – globalna wioska – staje się coraz mniejszy, 
a jedynym środkiem, dzięki któremu może w nim zapanować pokój, może być praca dla po-
koju opartego nie na hegemonii religijnej bądź politycznej, ale na powszechnej świadomości 
ludzkiej wspólnoty i trosce o innych ludzi. Zrozumienie przynosi szacunek, a szacunek przy-
gotowuje drogę do wyższej zdolności, jaką jest miłość. Jeśli nie chcemy się sprzeniewierzyć 
mądrości tradycji, musimy służyć innym z takim zaangażowaniem i tak chętnie, jak – zgod-
nie z naszą nadzieją – oni będą służyć nam.

Wśród czynników kulturowych, które mają wpływ na sposób odżywiania się ludzi moż-
na wymienić znaczenie wierzeń, religii, kraju, regionu.

Polska jest krajem dosyć jednolitym pod względem zachowań żywieniowych, co może 
wynikać z niewielkiego zróżnicowania pod względem narodowościowym i religijnym. 
Ludność zamieszkującą Polskę w 98% stanowią Polacy, a pozostałe 2% stanowią mniejszo-
ści narodowe, m.in. białoruska, czeska, niemiecka i żydowska, a także ludność napływająca 
z krajów Azji i Afryki. Podobny wysoki odsetek (około 94%) osób w Polsce stanowią wy-
znawcy chrześcijaństwa.

Wierzenia i religie, w większości narzucają ściśle określone poglądy i zachowania, w tym 
niekiedy żywieniowe. Związane jest to z faktem propagowania w określonych religiach, po-
stów jakościowych i ilościowych, a także odpowiedniego pokarmu.

Specyfika kuchni narodowych, które są charakterystyczne dla określonych krajów 
i kuchni regionalnych, charakterystycznych dla poszczególnych regionów kraju lub regio-
nów obejmujących obszar kilku państw, ma zazwyczaj związek z klimatem kraju, a także 
jest w pewnym stopniu warunkowana przez religie, które w nim dominują.

Między poszczególnymi narodami, a także religiami często występują znaczne różnice 
zarówno w asortymencie spożywanych potraw, jak i w sposobie ich spożywania i ogólnych 
zasad zachowania się np. przy stole.
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Forgotten world of the former mysticism, that is about meaning  
of eating world in religions

Summary

The purpose of elaboration is to present opinion that food is a fascinating subject, and that could 
be subject of research by representatives of many scientific disciplines. Certainly it is worthwhile to 
ask about the specialties professionals representing various disciplines of humanities and covering 
different periods in the history of culture.

It is almost a banal that the conditions of modern life, the development of new areas of science and 
technology, and the growing specialization are becoming increasingly alienated us from our cultural 
heritage. Especially today, at a time when in our country we have more educated people than ever 
before. It becomes increasingly difficult to access the immaterial legacy handed down to us by many 
generations of our ancestors. Conscious participation at this legacy whose meaning is easily lost in 
the bustle of daily life, is a matter of extremely important, (not suitable weigh), because it is a sense 
of belonging to the national, European and Mediterranean culture because decides on participation in 
the collective public awareness.

Hunger is a fundamental biological need same perceived by all the people in the world. Way of 
satisfy hunger is determined by various factors, among which cultural determinants, and consequently 
religion to feature an enormous role. Elaboration is a strictly review of the literature on the meaning of 
food in the biggest religions of the world like: Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and Judaism.

Key words: food, religion, culture, community, tradition, spirituality.
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