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Odmienność znaczeniowa spożywania kawy  
w rożnych kulturach

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest analiza różnorodności znaczeniowej kawy w procesie ko-
munikacji międzykulturowej. Przegląd doniesień literaturowych, raportów opublikowanych przez 
ośrodki badawcze, wywiadów i zawartości strona internetowych stanowi tło dla analizy badania 
własnego. Różnorodność gatunków kawy, sposobów jej przyrządzania i konsumpcji, oraz związane 
z jej spożyciem obyczaje stanowią współcześnie jedne z bardziej znaczących zjawisk ekonomicznych 
i społecznych. Kawie, od chwili jej odkrycia, towarzyszy wiele znaczeń kulturowych. Ze względu na 
swoje właściwości odgrywała one szczególną rolę w różnych kręgach społecznych, zawodowych, 
etnicznych i religijnych. Kawa od zawsze skupiała wokół siebie ludzi, a jej przyrządzanie wymagało 
zazwyczaj uwagi i czasu, a często także określonych rytuałów. Obecnie kawa należy do najbardziej 
rozpowszechnionych używek na świecie. Coraz częściej podejmuje się badania w kontekście jej wa-
lorów zdrowotnych, a zwyczaj jej picia nieustannie się rozpowszechnia.
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Wstęp

Rozważając zjawisko różnorodności i komunikacji międzykulturowej, warto zwrócić 
uwagę na obecność i znaczenie kawy w życiu człowieka.

Kawa jest surowcem roślinnym, który od około czternastu wieków jest znany i wyko-
rzystywany przez ludzi niemal na całym świecie (Jolliffe 2010). Od momentu jej odkrycia, 
kawa odgrywała szczególną rolę kulturową. Proces jej przygotowania wymagał zazwyczaj 
uwagi i czasu, natomiast jej konsumpcja sprzyjała nieformalnym spotkaniom i wymianie 
myśli (Unowsky 2016). Obecnie kawa należy do najbardziej rozpowszechnionych, legal-
nych używek, z których korzysta ludzkość. Stanowi również coraz częściej przedmiot badań 
pod kątem jej walorów zdrowotnych, znaczenia kulturowego, czy też jako fenomenu eko-
nomicznego.

Znaczenie kawy, sposób jej przygotowania i spożywania były kształtowane przez poko-
lenia. Powstało wiele oryginalnych rytuałów, związanych z kawą, specyficznych dla danego 
kręgu socjo-kulturowego. Również współcześnie kawa funkcjonuje w wielu kontekstach 
kulturowych (Hutchins 2017). Wiele „zwyczajów kawowych” ma jednak charakter uniwer-
salny – czas na picie kawy oznacza zazwyczaj przerwę w pracy czy innych czynnościach 
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codziennych, odpoczynek, pokrzepienie i zregenerowanie sił, natomiast wspólne picie kawy 
to wyraz fundamentalnej, ludzkiej potrzeby przynależności. Dla wielu osób picie kawy to 
również element stylu życia, a także fundament gościnności (Boniface 2003; Jolliffe 2010). 
Kawiarnie, jako miejsce inne niż dom i praca, również stworzyły własną kulturę (Ellis 2016), 
której ewolucja może stanowić fascynujący obszar obserwacji przemian społecznych i oby-
czajowych (Putnam 2000). Na przestrzeni dziejów, niemal pod każdą szerokością geogra-
ficzną, w kawiarniach spotykali się filozofowie, rewolucjoniści, romantycy i artyści, ludzie 
z wszystkich sfer i środowisk, nadając obyczajom kawowym charakter polityczny i eman-
cypacyjny (Unowsky 2016; Tucker 2017). Istnieją wręcz powody, by argumentować, że 
kawa, ożywiając debatę publiczną na licznych zakrętach historii, przyczyniła się walnie do 
ukształtowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego (Habermas 1989; Ellis 2016).

Celem niniejszego opracowania jest analiza różnorodności znaczeniowej kawy w proce-
sie komunikacji międzykulturowej. Przegląd doniesień literaturowych, raportów opubliko-
wanych przez ośrodki badawcze, wywiadów i zawartości stron internetowych stanowi tło dla 
analizy badania własnego, składającego się z dwóch części. Celem pierwszej części badania 
było pozyskanie informacji, jakie formy przybiera spożywanie kawy i jak jest postrzegana 
jej rola w wybranych przedsiębiorstwach. Za pomocą wywiadu telefonicznego pozyskano 
informacje od 50 respondentów, wśród których połowę stanowiły hotele sieciowe, połowę 
zaś firmy korporacyjne. Drugą część badania stanowiła ankieta skierowana do konsumen-
tów kawy w wieku 20-60 lat. Założeniem badania było, iż osoby pijące kawę mają styczność 
z różnymi jej gatunkami, formami przyrządzania, sposobami podania i konsumpcji. Celem 
ankiety było pozyskanie wiedzy, na ile różnorodne jest to doświadczenie i jakie elementy 
międzykulturowe są w nim obecne. W badaniu wzięło udział 100 osób obu płci, uczestni-
czących w wywiadzie ulicznym.

Funkcje produktów spożywczych w kulturze

Badania etnograficzne wskazują, że produkty spożywcze i ich konsumpcja pełnią nie 
tylko funkcje biologiczne i ekonomiczne, ale są też wyrazem określonych wzorów kulturo-
wych i stosunków społecznych. Rodzaje pożywienia, w tym napoje, są jednym z elementów 
różnicujących społeczności regionalne, uchodzą za symbol przynależności grupowej, od-
grywają ważną rolę we współdziałaniu społecznym, utrzymywaniu więzi, budowaniu presti-
żu itp. Równie istotne, jak społeczne, są kulturowe funkcje pożywienia, wzory i normy obo-
wiązujące w pewnych sytuacjach życiowych, bogata obyczajowość związana z jedzeniem 
i piciem, wiedza ludowa i wierzenia. Żywność w kulturze to element tak samo ważny, jak 
rzemiosło, obrzędy, taniec, czy śpiew. Zwyczaje żywieniowe ludzi są jednym z najciekaw-
szych aspektów ich dziedzictwa kulturowego, są też jednym z ostatnich elementów ulegają-
cych zmianie w procesach globalizacyjnych (Babicz-Zielińska, Zabrocki 2003).
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Ceremoniał picia kawy 

Kawa była najpierw uniwersalnym lekiem i środkiem pobudzającym, by następnie za-
cząć spełniać funkcje towarzyskie. Jezernik (2011) wspomina o mieszkańcach Bałkanów, 
którzy cenili kawę ze względu na jej funkcję ceremonialną. Kawa pełni również istotne 
funkcje społeczne. Pierwsza znana kawiarnia powstała w Konstantynopolu już w 1534 r. 
(Jolliffe 2010), natomiast w drugiej połowie XVII w. powstały pierwsze europejskie kawiar-
nie w Oxfordzie, Paryżu i Wiedniu. Ciekawostką może być udział Polaków w popularyzacji 
kawy w Europie (Unowsky 2016). Obecnie kawiarnie, zarówno te małe i niezależne, jak 
i sieciowe giganty, których lokale znajdziemy w wielu krajach świata jako dowód na siłę 
procesów globalizacji, stały się typowym elementem miejskiego krajobrazu i miejskiej kul-
tury (Tucker 2017).

Pochodzenie i spożycie kawy

Etymologia kawy wskazuje na arabskie słowo „gahwa” lub „kahwa”, co znaczy „usu-
wający zmęczenie”. Wyraz „kawa” oznacza zarówno drzewo lub krzak kawowy, owoce, 
ziarno, jak i napój otrzymywany z uprażonego ziarna. Mianem „kawa” określa się owo-
ce i nasiona rośliny rodzaju botanicznego Coffea z rodziny Rubiceae (Marzanowate). Za 
ojczyznę kawy uważa się Abisynię, w której do dziś występuje w stanie dziko rosnącym 
(Przybyłowski 2008; Jolliffe 2010).

Na świecie znanych jest około 125 gatunków botanicznych kawy (Royal Botanic Gardens 
2014). Najważniejsze handlowe i towaroznawcze znaczenie mają jednak tylko dwa: Coffea 
arabica L. oraz Coffea canephora var. Robusta, powszechnie nazywane odpowiednio arabi-
ca i robusta. Te dwa gatunki dominują w światowej produkcji (Wasilewski 2003).

Kawa jest jednym z najczęściej kupowanych i sprzedawanych towarów na świecie, 
z tym że jej produkcja przypada głównie na kraje rozwijające się, a konsumpcja przede 
wszystkim na kraje rozwinięte (Tucker 2017). Przeciętne roczne spożycie kawy na miesz-
kańca w Polsce wynosi prawie 3 kg i od dziesięciu lat dynamicznie rośnie, co ilustruje 
zmiany kulturowe w naszym kraju. Dla porównania w Finlandii wypija się średnio 12 kg, 
w Szwecji − 11 kg, w Danii, Holandii i Norwegii − 9 kg. Szacuje się, że w Polsce około 
80% osób pije kawę regularnie, co stanowi około 25-milionową grupę potencjalnych klien-
tów. Konsumentów kawy podzielić można na 3 kategorie: segment kaw mielonych, segment 
kaw rozpuszczalnych i segment kaw ziarnistych. Do segmentu pierwszego zakwalifikowa-
no: osoby w średnim wieku, z wykształceniem zasadniczym, dysponujących przeciętnymi 
dochodami i poniżej przeciętnej. Segment kaw rozpuszczalnych to osoby poniżej 40. roku 
życia, z wykształceniem średnim i wyższym, mieszkańcy większych miast. Segment kaw 
ziarnistych to osoby powyżej 40. roku życia, z wykształceniem wyższym, mieszkańcy du-
żych miast, dysponujący poziomem dochodów powyżej przeciętnej (INSE 2013).
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Kultura picia kawy w różnych rejonach świata 

Reguły i gusta zmieniają się w zależności od tego, w jakiej części świata znajduje się 
człowiek. Kultura picia kawy jest bardzo bogata i zróżnicowana. Dla Francuzów nie ma 
śniadania bez dużej kawy na mleku, Włosi w „przelocie” wypijają przy barze na stojąco 
jedno „błyskawiczne” espresso, Austriacy słyną z zamiłowania do odpoczynku przy filiżan-
ce tego magicznego napoju w klimatycznych wiedeńskich kawiarniach, które prześcigają 
się w doborze składników i dodatków. Amerykanie piją kawę na ulicy, w biurze, w domu, 
w samochodzie i w trakcie posiłków. Niemcy i Szwajcaria były pierwszymi krajami, które 
przyjęły metodę przyrządzania kawy w domu. W Japonii kawę kupuje się często w automa-
tach, które znajdują się na ulicach. W Europie Środkowej i Północnej kawę spożywa się przy 
stole, z dodatkiem różnych wypieków, ale już w Rosji pije się ją poza domem, ponieważ jest 
ona tam symbolem awansu społecznego.

Kawa po turecku

Tradycja picia kawy w Turcji ma już prawie pięćset lat. Ziarna przywiezione zostały wów-
czas z Jemenu. Turcy szybko upodobali sobie kofeinowy napar, który następnie zawędrował za 
ich pośrednictwem do Europy. Kawa w Turcji jest traktowana często jako deser po posiłku, co 
pokazuje też umiłowanie Turków do słodkości. Zgodnie z przysłowiem kawa w Turcji powin-
na być „czarna jak piekło i słodka jak kobieta”. W Polsce kawa po turecku kojarzy się zwykle 
– mylnie – z kawą parzoną albo sypaną, zalewaną wrzątkiem i z fusami na dnie. Tradycyjny 
sposób przyrządzania kawy w Turcji jest dość czasochłonny. Kawa powinna być parzona 
w mosiężnym lub miedzianym tygielku (tzw. cezve) z długą rączką. Do tygielka wsypuje się 
kawę (jedną kopiastą łyżeczkę na filiżankę) i zalewa zimną wodą. Następnie dodaje się cukier 
i stawia tygielek na wolnym ogniu. Zależnie od przyjętej metody, kawa w tygielku powinna się 
zagotować jeden-trzy razy przed podaniem. Taki napar jest bardzo mocny, słodki i aromatycz-
ny, dzięki czemu błyskawicznie stawia na nogi. Z piciem kawy w Turcji związanych jest wiele 
ludowych zwyczajów, które celebrowane są do dziś. Kawę spożywa się np. podczas ludowych 
zaręczyn. Dla przyszłego pana młodego i jego rodziny przygotowuje ją przyszła narzeczona. 
Napój podawany jest w pierwszej kolejności najstarszym członkom familii, na końcu zaś oblu-
bieńcowi. Narzeczona dosypuje do filiżanki chłopaka soli i pieprzu – jeżeli mężczyzna wypije 
wszystko, oznacza to, że jest jej bezgranicznie oddany. 

Kawa we Francji

Francuzi mają w zwyczaju rozpoczynać dzień od kawy i chrupkiej bagietki. Francuzi 
przepadają za kawą z gorącym mlekiem, czyli cafe au lait, którą podają w dużym kubku 
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albo nawet w misce. Ten zwyczaj może niektórych zaskoczyć, ale wynika on z tego, że 
w takim naczyniu łatwo jest maczać kawałek bagietki lub croissanta. Mleczna kawa dobrze 
komponuje się także z poobiednią przekąską albo ją całkowicie zastępuje. Przykładowo cafe 
liegois to kawa, która podawana jest z lodami waniliowymi i śmietanką – idealnie nadaje 
się na letnie dni. Caffe fouette to napój z dodatkiem rumu, bitej śmietany i utartej czekolady.

Kawa włoska

Włoska kawa przez wielu uważana jest za najlepszą. Chociaż kraj ten nigdy sam jej nie 
produkował, słynie jako miejsce, w którym ludzie przykładają ogromną wagę do sposobów 
jej podawania i spożycia. I nic w tym dziwnego – mieszkańcy Italii piją kawę od rana do 
wieczora, ściśle jednak przestrzegając niepisanych reguł dyktujących, na co można sobie 
pozwolić w zależności od pory dnia. 

Mieszkańcy Włoch przepadają za mlecznymi kawami, ale piją je wyłącznie do południa. 
Po 11:00 cappuccino serwowane jest głównie w turystycznych kurortach. Nie zadziwi jed-
nak nikogo spożywane kawy nawet zamiast śniadania, szczególnie wtedy, gdy towarzyszyć 
mu będzie ciastko, herbatnik lub rogalik z nadzieniem. Na ten posiłek Włosi często zatrzy-
mują się w drodze do szkoły czy pracy. Cappuccino po obiedzie to już prawdziwe faux-pas 
i należy się liczyć z tym, że kelner może odmówić realizacji takiego zamówienia. 

W ciągu dnia Włosi piją wyłącznie espresso, zazwyczaj w pośpiechu przy barze, nie sia-
dając przy stoliku. Podróżnych może więc zaskoczyć to, że koszt kawy uzależniony jest od 
tego, czy spożywa się ją przy stoliku, czy przy barze. W różnych częściach Włoch opraco-
wano różne receptury, np. w Turynie można spróbować bicerin, czyli espresso z dodatkiem 
śmietanki i czekolady, a w Piemoncie maroccicho, które jest wzbogacone mleczną pianką 
i posypką z czekolady.

Mocne, czarne espresso, podawane jest w niewielkiej filiżance. Chcąc skosztować w ba-
rze z tej kawy, należy prosić o un caffe. Napój pokrywa piana, im grubsza jest jej warstwa, 
tym bardziej esencjonalna sama kawa. Dla smakoszy bardziej mocnego napoju przygotowu-
je się caffe doppio, czyli podwójne espresso.

Ci, którym zależy na filiżance kawy, nie zaś szklance gorącego mleka, pamiętać powinni, 
że nawykowa prośba o latte nie wystarczy. Ów popularny np. w Polsce skrót nie ma tu zasto-
sowania. Espresso zalane ciepłym, spieniony mlekiem otrzymamy, prosząc o caffe con latte.

Brazylia eksporterem kawy

W przeciwieństwie do Włoch Brazylia słynie przede wszystkim jako eksporter i produ-
cent kawy, w dodatku jeden z największych na świecie. Brazylijczycy jednak wprost uwiel-
biają małą czarną, którą pija się tutaj już od dziecka. 
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Najpopularniejszym, a jednocześnie tradycyjnym kofeinowym napojem, jest tu cafezinho. 
Może on nieco przypominać espresso, jest jednak zupełnie inaczej sporządzany. Parzenie tej 
kawy polega na dość długim gotowaniu ziaren w wodzie, razem z cukrem, a następnie prze-
filtrowaniu przez bawełniane sitko. Co ciekawe, napój można kupić nie tylko w kawiarniach, 
ale także na ulicach, gdzie jest rozlewany przez ulicznych sprzedawców prosto z termosów. 

Zwyczaj picia kawy w Hiszpanii

Picie kawy w Hiszpanii to niezwykle ważna część kultury tego kraju i niezwykle ważny 
element życia codziennego. Picie kawy dla Hiszpana stanowi istotną część dnia i codzienny 
rytuał. Najpopularniejszy rodzaj kawy w Hiszpanii to cafe con leche, czyli w wolnym tłu-
maczeniu „kawa z mlekiem”. Cafe con leche sprzedawana jest w zasadzie w całej Hiszpanii, 
choć sposób jej serwowania różni się w zależności od regionu. Na południu Hiszpanii, 
na wybrzeżach i na wyspach, można otrzymać cafe con leche, już gotowe, przygotowane 
i przyniesione do stołu, w filiżance, wraz z torebką cukru na spodeczku. W Madrycie i na 
północy Hiszpanii zwykle kelner przynosi filiżankę z esencją kawy z ekspresu i następnie 
z dzbaneczka dolewa do kawy gorące mleko (leche).

Cafe americano to mocna „wersja” hiszpańskiej kawy dla tych, którzy nie lubią mleka 
i wszelkiego rodzaju dodatków do kawy. To zwykła kawa z ekspresu zalana gorącą wodą, zwy-
kle podawana w filiżance, chyba iż poprosi się en vaso, czyli w przeźroczystej szklance. Cafe 
americano to zastrzyk kofeiny i czysta, parzona kawa. Stosunkowo rzadko jednak pijają ten 
rodzaj kawy sami Hiszpanie, w przeciwieństwie do obcokrajowców, mieszkających w Hiszpanii.

Cafe solo to numer jeden wśród hiszpańskich rodzajów podawania i serwowania kawy. 
Cafe solo to odpowiednik włoskiego espresso. Podawane jest w malutkiej filiżance, na któ-
rej dnie znajduje się esencja czarnego, aromatycznego trunku, oraz potężny zastrzyk kofe-
iny. Cafe solo dostępne jest wszędzie w Hiszpanii o każdej porze dnia i nocy.

Holandia

W Holandii tradycyjną formą podania napoju jest kaffe, czyli filiżanka czarnej kawy 
serwowana z ciasteczkiem. Nie ma wokół niej żadnych specjalnych rytuałów, a jej smakiem 
można cieszyć się cały dzień. Nic więc dziwnego, że statystyczny Holender wypija kilka 
filiżanek kawy dziennie.

Kawa w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Kawa po angielsku nie jest napojem zbyt wyszukanym, ale za to jest mocna. Do na-
grzanego porcelanowego dzbanka wsypuje się kawę i zalewa wrzątkiem. Dzbanek jeszcze 
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nieznacznie się podgrzewa. Dodaje się do niej to samo co do herbaty – mleko lub śmietankę, 
czasem też cynamon. Z kontynentu przywędrowała na wyspy moda na syropy smakowe, 
a wraz z globalizacją zadomowiły się nad Tamizą sieciowe kawiarnie. W irlandzkich do-
mach pije się taką samą kawę jak w Anglii, a tzw. irish coffee powstała w latach czterdzie-
stych. Ten rodzaj „napoju z kawą” powstał spontanicznie, kiedy to szef portu lotniczego 
w Dublinie po to, żeby rozgrzać podróżnych lecących przez Atlantyk, dolał im do kawy 
whisky i przekonał, że to „kawa po irlandzku”. Podróżni się rozgrzali, poprawił im się na-
tychmiast nastrój, więc po przylocie do USA zaczęli upowszechniać irish coffee, dodając 
do niej wkrótce jeszcze bitą śmietanę, czasem czekoladę i syrop waniliowy. I to właśnie ze 
Stanów Zjednoczonych irish coffee powróciła do Irlandii jako „legendarny napój”. W ir-
landzkich pubach szybko zaczęto pracować nad udoskonaleniem receptury, aż w końcu po-
wstała współczesna irish coffee. 

Picie kawy w Grecji

Tradycja picia kawy sięga daleko w przeszłość, jednak nie w Grecji. Grecka specjalność 
– frappe – powstała w czasach kawy rozpuszczalnej. Sposób przyrządzenia napoju o hel-
leńskim aromacie jest niebywale prosty. Dobrze schłodzoną kawę rozpuszczalną miesza się 
z lodem, cukrem i skondensowanym mlekiem. 

Kawa bałkańska

Zamówienie w Belgradzie kawy po bośniacku albo w Chorwacji kawy po serbsku było-
by wielkim nietaktem i mogłoby się skończyć wyproszeniem z kawiarni, a prośba o poda-
nie w greckiej części Cypru kawy po turecku grozi wręcz międzynarodowym konfliktem. 
Będąc na Bałkanach, pamiętajmy więc: w Serbii zamawiamy kawę po serbsku, w Bośni po 
bośniacku, w Grecji po grecku, a w Turcji po turecku. To ważne, mimo że wszędzie przyrzą-
dza się ją niemal tak samo. Do zaparzania kawy w krajach bałkańskich używa się tygielka, 
nazywanego tam dżezva. Kawę pije się w maleńkich filiżankach, nie większych od tych, 
w których podaje się włoskie espresso. W Serbii i w Macedonii rytuał parzenia i picia kawy 
przez kobiety często kończy się wróżeniem z fusów.

O ile na podstawie smaku trudno jest określić, w którym regionie Bałkanów pije się 
kawę, to można się tego domyślić, znając niuanse serwowania jej w poszczególnych kra-
jach. W Serbii i Macedonii kawę przyrządza się w mosiężnych smukłych dżezvach, bez 
ornamentów i pije w maleńkich filiżankach z uszkiem. W każdym serbskim domu do kawy 
podaje się bardzo słodką konfiturę domową, tzw. sladko. Gospodyni podaje ją w ozdobnej 
miseczce, a każdy gość dostaje dodatkową łyżeczkę. Tą łyżeczką można sięgnąć po sladko 
tylko raz, potem należy ją odłożyć na bok i nie pytać, czy można sięgnąć po więcej.
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W Grecji i w greckiej części Cypru tygielki do zaparzania są pękate, a filiżanki nieco 
większe niż w innych krajach. W Turcji i w Bośni tygielki zwężają się ku górze, są miedzia-
ne i bogato zdobione, niekiedy można na nich znaleźć symbolikę islamską. Zamiast filiża-
nek podaje się maleńkie białe porcelanowe czarki umieszczone w miedzianych koszulkach. 
Kawa mierzy tu też czas trwania wizyty w domach. Po pierwszej powitalnej kawie gospo-
darz wkrótce przynosi drugą „żeby się lepiej rozmawiało”, ale dopiero po wypiciu trzeciej 
dobrze wychowany gość powinien napomknąć, że na niego już pora. Wówczas gospodarz 
zaprosi na czwartą pożegnalną kawę, po której już rzeczywiście wypada wyjść.

Duńskie królestwo kawy

Kultura parzenia kawy przez Duńczyków ma wieloletnią tradycję, a Duńczycy należą do 
czołówki ”kawowych narodów”. Nawet wymyślona przez nich 13-dniowa „dieta kopenha-
ska”, która robi światową karierę, zaczyna się od porannego kubka kawy. Legendarną już 
kawiarnią jest mała Estate Coffee, która mieści się w samym centrum miasta. 

W kopenhaskiej dzielnicy Osterbo znajduje się kompleks Kontra, w którego skład wcho-
dzi palarnia kawy, sklepy i Kopenhaska Akademia Kawy (CCA). To miejsce, w którym 
w kilkadziesiąt minut można nauczyć się parzenia kawy. Duńscy specjaliści na miejscu na-
uczą nas rozróżniania ziaren, sposobów ich mielenia oraz parzenia. Szybki kurs obejmuje 
także naukę spieniania mleka, które dodajemy do cappuccino. W Akademii można także 
kupić ziarna kawy z całego świata i automaty do jej parzenia (Radomski 2013).

Picie kawy poza Europą

Kawa do Europy dotarła przez kraje arabskie, w których począwszy od XIII wieku, była 
bardzo popularnym napojem. Kawa zaparzana w tamtych rejonach – nazywana kawą po 
arabsku – jest przyrządzana we wspomniany już, specjalny sposób, w miedzianym rondlu 
z długą rączką. Kawa taka jest mocna, z wyczuwalną nutką goryczy, gęsta i nieco cierpka, 
kwaskowata, często podawana z kardamonem, lecz nigdy z mlekiem. W dawnych czasach 
ilość kardamonu dodanego do kawy świadczyła o majętności gospodarza – przyprawa ta 
była bowiem znacznie droższa niż kawowe ziarno.

Podobnie do Arabów przyrządzali kawę Turcy (do których kawa dotarła na początku 
XVI wieku), również gotując zmielone ziarna w wodzie z dodatkiem cukru – jednak kawa 
po turecku jest gęstsza, ciemniejsza i zazwyczaj dużo mocniejsza niż kawa arabska. 

Chilijczycy z kolei piją Cola De Mono – słodką kawę z niewyobrażalną wręcz ilością 
nietypowych dodatków. Napoju tego nie znajdziemy w restauracjach, barach ani kawiar-
niach – jest to kawa niejako ceremonialna, spożywana wyłącznie w towarzystwie przyjaciół 
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i bliskich, głównie w okresie zimowym. W skład Cola De Mono wchodzi mocna, aroma-
tyczna kawa, anyż, rum, skondensowane mleko i aguardiente – owocowa wódka.

Słodką kawę pija się także w Wietnamie. Do tego kraju kawa przybyła dopiero w XIX 
wieku, przywieziona przez francuskich kolonizatorów. Z uwagi na trudno dostępność świe-
żego mleka francuscy żołnierze pili kawę z mlekiem skondensowanym i ten sposób spoży-
wania przejęli od nich Wietnamczycy. Wietnamska kawa, zwana Ca Phe Sua, to po prostu 
połączenie parzonej kawy z dużą ilością skondensowanego mleka, podawana z lodem. 

Co ciekawe, gospodarz serwujący Ca Phe Sua, zawsze osobno poda kawę, mleko i lód, 
aby gość mógł przyrządzić napój według własnych upodobań. 

W Indiach kawę tradycyjnie pija się z mlekiem oraz dużą ilością cukru. Mleko znacznie 
lepiej niż woda łagodzi smak ostrych przypraw, zwyczajowo używanych w indyjskiej kuchni.

Specjałem zdobywającym coraz większą popularność na Tajwanie jest kawa z dodat-
kiem soli. Sama kawa serwowana jest na słodko, lecz okrywająca ją warstwa puszystej 
pianki zawiera odrobinę soli morskiej. Zdaniem miłośników solonej kawy sól wydobywa 
i podkreśla naturalne walory smakowe napoju. 

W Arabii Saudyjskiej piciu kawy towarzyszy szereg rytuałów rozpoczynanych od uści-
sku i pocałunku w policzek, następnie uczestnicy siadają na podłodze po turecku. Pierwszym 
w kolejności saudyjska kawa kawha przysługuje osobom najstarszym, a filiżankę należy 
trzymać zawsze w prawej ręce.

Kubańczycy to naród lubiący ucinać sobie pogawędki oraz popijanie mocnej kubańskiej 
kawy. Cafe Cubano jest serwowana na czarno i wyśmienicie smakuje zarówno do śniadania, 
jak i po obiedzie. Kuba to nie tylko farmy i eksport surowych ziaren do palarni na całym 
świecie, ale także bogata kultura kawowa, podobna nieco do tej we Włoszech. W barach 
można spotkać klasyczne ekspresy kolbowe. Tamtejsi bariści robią w nich cafe cubano. Cafe 
Cubano to tradycyjne kubańskie espresso, przygotowywane w ten sposób, że do zmielonej 
kawy dosypuje się brązowy cukier, miesza, wsypuje do kolby i zaparza. Rezultatem jest 
klasyczne espresso, tyle tylko, że od razu w słodkiej wersji. Podobnie kawę można zrobić 
w kawiarce w warunkach domowych. Inny klasyczny napój to Colado – jest to duża i moc-
na czarna kawa, robiona zwykle w kawiarkach i serwowana w dzbanku lub innym dużym 
naczyniu wraz z małymi filiżankami, do polania dla kilku osób (Socha 2015).

Zwyczaje panujące w Stanach Zjednoczonych znacznie różnią się od tych europejskich. 
Od czasów Rewolucji Amerykańskiej kawa jest tam napojem znacznie bardziej popularnym, 
niż herbata. Amerykanie piją kawę również większą, niż my Europejczycy jesteśmy do tego 
przyzwyczajeni. Często podaje się też w Stanach kawy bardzo kaloryczne, czyli np. z bitą 
śmietaną, karmelem, czy syropem czekoladowym. Popularne w Stanach jest serwowanie 
kawy w tekturowych kubkach, co wiąże się z tzw. nowojorskim pośpiechem. Amerykanie 
nie celebrują picia kawy, wolą w biegu kupić kawę w barze znanej sieci (Zwyczaje picia 
kawy na świecie 2016).
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Kawa a jakość pracy

TNS OBOP zbadał1, jaki wpływ ma kawa na różne aspekty pracy i etykiety zawodowej. 
Badania te wykazały, że spożywanie czarnego napoju może mieć bezpośredni wpływ na 
jakość wykonywanej pracy i relacje biznesowe.

Wyniki ankiety pokazały, że większość pracowników (66%) pije kawę zaraz po przyj-
ściu do pracy. Tylko w co setnej firmie nikt z pracowników przed rozpoczęciem pracy nie 
pije kawy. Większość ankietowanych (69%) uznaje, że możliwość korzystania z ekspresu 
do kawy wpływa bezpośrednio na lepszą atmosferę pracy. Podobna liczba osób biorących 
udział w badaniu uznała, że filiżanka dobrej kawy wpływa na poprawę warunków w ogóle. 
Pochlebne opinie o kawie wypływają z jej wielorakiej funkcji i zależą od wykonywanego 
zawodu oraz oczekiwanej kreatywności zawodowej pracownika. Warto zauważyć, że prze-
rwa na kawę nieodłącznie wiąże się z oderwaniem od pracy, jest też okazją do spotkania 
innych pracowników w nieformalnych okolicznościach. Dla pracowników fizycznych kawa 
ma przede wszystkim walor jako napój energetyczny, ze względu na jej właściwości pobu-
dzające. O tym, jakie znaczenie ma dobra kawa na spotkaniach biznesowych, są przekonani 
również pracodawcy. Z badań, które przeprowadził TNS OBOP, wynika, że w trzech z pię-
ciu firm klienci są zawsze lub prawie zawsze częstowani kawą z ekspresu, a zaledwie 4% 
z badanych firm przyznało, że nie ma takiego zwyczaju. Aż 81% osób, które wzięły udział 
w ankiecie, przyznało, że częstowanie klientów kawą z ekspresu, która jest dobrej jakości, 
wpływa na polepszenie relacji biznesowych. Co czwarty z respondentów dodał, że poprawa 
w kontaktach jest zdecydowana.

Ważny jest nie tylko smak serwowanego napoju, lecz także to, w czym oraz w jaki spo-
sób zostanie on podany. Liczą się także miejsce i komfort spożycia napoju. Nawet najsmacz-
niejsza kawa, którą trzeba pić na stojąco lub w pokoju pełnym innych osób, które akurat 
intensywnie pracują, nie jest komfortowe.

Omówienie wyników badań 

Dla potrzeb realizacji tematu artykułu, w okresie marzec-kwiecień 2017, przeprowadzo-
no badania ankietowe. Wyniki badań wykazały, że 95% pracowników pije w pracy kawę, 
a 70% pije ją zaraz po przyjściu do pracy. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, re-
spondenci (80%) podkreślają pozytywny wpływ korzystania z ekspresu do kawy na atmos-
ferę pracy: 70% badanych określiło, iż przy kawie lepiej im się pracuje, a 80% zapytanych 
zwróciło szczególną uwagę na rolę tzw. przerw na kawę podczas pracy. Przerwa na kawę dla 
68% jest czasem na refleksję nad tym, co się wykonuje zawodowo, dla 85% jest to czas na 

1  Badanie telefoniczne CATI przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 8-22 września 2010 roku na próbie 300 polskich firm 
(200 posiadających ekspresy do kawy i 100 takich, które nie posiadają ekspresu do kawy) na zlecenie Nestlé Nespresso S.A.
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twórczą wymianę zdań ze współpracownikami, a dla 70% jest to czas na integrację w firmie 
i lepsze poznanie się pracowników.

Aż 30% badanych doświadczyło w pracy różnych nieznanych wcześniej kawowych ry-
tuałów, ale tylko 15% zapytanych miało okazję napić się kawy ze swoimi przełożonymi. 
Połowa badanych potwierdziła, iż w ich firmie jest zwyczaj częstowania kawą inwestorów, 
gości, interesariuszy i partnerów handlowych. W 65% firm zwyczajowe jest, że spotkaniom 
roboczym towarzyszy kawa.

Badanie reprezentantów 25 hoteli potwierdziło, iż dla gości hotelowych kawa jest waż-
nym elementem pobytu, szczególnie spożywana podczas śniadania. Klienci organizujący 
konferencje w hotelach życzą sobie, aby przewidziana była przerwa na kawę (jedna lub 
dwie, w zależności od czasu trwania spotkania). Kawa także jest elementem menu imprez 
okolicznościowych typu: chrzciny, komunie, wesela.

Jak wynika z analizy wypowiedzi przedstawicieli 25 korporacji, kawa zdecydowanie 
odgrywa ważną rolę, jako sposób pobudzenia do działania. Wspólne picie kawy integruje 
pracowników i zmniejsza dystans między współpracownikami, przełożonymi i podwładny-
mi oraz interesariuszami. Zdaniem 85% respondentów najpopularniejszą formą konsumpcji 
kawy jest spożywanie kawy z ekspresu, przemawia za tym dość krótki czas przygotowania 
(90%), wyrazisty smak (75%), ale też brak alternatywy (65%).

W firmach, których zarząd lub pracownicy pochodzą z określonego kręgu kulturowe-
go, zwyczaj picia kawy jest przenoszony na grunt polski. Najbardziej widoczne są wpływy 
tureckie i włoskie. Tam, gdzie wśród współpracowników są Włosi, pija się więcej kawy, 
natomiast w towarzystwie Turków pracownicy sięgają po kawę przyrządzaną po turecku.

Podsumowanie

Różnorodność gatunków kawy, sposobów jej przyrządzania i konsumpcji, oraz zwią-
zane z jej spożyciem obyczaje stanowią współcześnie jedne z bardziej znaczących zjawisk 
ekonomicznych i społecznych. Kawie, od chwili jej odkrycia, towarzyszy wiele znaczeń 
kulturowych. Ze względu na swoje właściwości odgrywała one szczególną rolę w różnych 
kręgach społecznych, zawodowych, etnicznych i religijnych. Kawa od zawsze skupiała wo-
kół siebie ludzi, a jej przyrządzanie wymagało zazwyczaj uwagi i czasu, a często także 
określonych rytuałów. Obecnie kawa należy do najbardziej rozpowszechnionych używek 
na świecie. Coraz częściej podejmuje się badania w kontekście jej walorów zdrowotnych, 
a zwyczaj jej picia nieustannie się rozpowszechnia.
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Distinctive Meaning of Coffee Consumption in Different Cultures

Summary

The purpose of this paper is to present an overview of the many aspects of coffee in intercultural 
communication. The article is based on a literature review and a two-stage survey research, carried 
out to obtain information on the current consumption of coffee and its perceived role in the business 
and hospitality environments, as well as to gauge the recognition of its intercultural character. Coffee 
is one of the most significant global economic and cultural phenomena, and traditional coffee-related 
rituals are often successfully adopted throughout the world. Since its discovery, coffee drinking has 
quickly gained specific cultural significance, associated with social emancipation and free exchange 
of ideas. More and more research highlights its health benefits. In hospitality and business coffee re-
mains the prime choice at meetings and as a welcome drink, integrating tradition and modern lifestyle. 

Key words: diversity, culture, coffee, tradition, intercultural communication.

JEL codes: Q18, Z32

Artykuł zaakceptowany do druku w kwietniu 2018 r.

© All rights reserved

Afliacja:
dr Piotr Dominik
dr Michał Koskowski 
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Wydział Turystyki i Rekreacji
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
e-mail: p.dominik@vistula.edu.pl
e-mail: m.koskowski@vistula.edu.pl


