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tradycje jadania na ziemiach pomorsKich

ThE POmERANIAN LANDS’ mEALS AND fOOD TRADITIONS

Wstęp

Wiejska kuchnia pomorska, jako wybrany fragment sztuki kulinarnej, podobnie jak 
inne dziedziny życia, ulega niewątpliwie wpływom mody. Obok współczesnej kuchni, 
wykorzystującej najnowocześniejsze metody obróbki i oferującej wysoko przetworzone 
przemysłowo produkty spożywcze, istnieje dawna kuchnia polska i kuchnie regionalne, 
oparte na przepisach naszych przodków. I tak, region pomorski do dzisiaj zachował swe 
odrębne potrawy i tradycje żywieniowe, niespotykane nigdzie indziej. Warto wspomnieć, że 
jednak najwierniejsze odbicie tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, obserwuje 
się podczas świąt i uroczystości rodzinnych, kiedy to przyrządza się potrawy wystawne, 
pracochłonne, spożywane w większym gronie.

Kuchnie poszczególnych regionów różnią się między sobą głównie rodzajem najczę-
ściej stosowanych produktów i sposobem ich przyrządzania. Jednak kuchnia naszego 
regionu posiada wiele cech charakterystycznych i ma swoją niepowtarzalną specyfikę.

Prześledźmy, co się wydarzyło, zanim doszło do ostatecznego ukształtowania się 
kuchni pomorskiej.

Wpływ kuchni staropolskiej na rozwój sztuki kulinarnej regionu 
pomorskiego 

Kuchnia, pożywienie, obyczaje związane ze spożywaniem posiłków stanowią istotną 
cząstkę naszego życia codziennego i kultury. O wyborze określonych wartości owej 
kultury w ogromnej mierze decyduje rodzina i wspólnota regionalna. Związek ze swoim 
macierzystym regionem przejawia się w bogactwie treści, twórczych dokonań i oryginal-
nych pomysłów. Suma tych wszystkich wysiłków rodzi wspólne upodobania i charakte-
rystyczne cechy.

Z morzem nierozłącznie związane jest Pomorze – od prawieków rodzinna ziemia 
Kaszubów. Historycznym, gospodarczym, kulturowym i duchowym centrum tej 
ziemi jest Gdańsk. Symbolizuje on to, co nie tylko dla Pomorzan z krwi i kości, 
ale także dla przybyszów z różnych zakątków stanowi o tożsamości, poczuciu 
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dumy i przywiązania do regionu. Inny tu świat i ludzie, inna kultura i obyczaje niż 
w głębi Polski1.

Pomorze Gdańskie zatem ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Można mówić o pewnej 
wyjątkowości tego regionu. Przyrodnicze bogactwo, mnogość jezior i rzek, różnorodność 
lasów decydują w dużym stopniu o specyfice kuchni kaszubsko-pomorskiej, wewnętrznie 
dość mocno zróżnicowanej.

Słuszne jest zatem stwierdzenie, że kuchnia kaszubsko-pomorska była i jest nadal 
wielce urozmaicona. Dotyczy to zarówno poszczególnych regionów, jak i środowisk spo-
łecznych, w zależności od lokalnej tradycji, specyfikacji przyrodniczej i stopnia zamożności. 
Mimo to ma ona wiele cech wspólnych, szczególnie gdy mówimy o Pomorzu Gdańskim 
czy Pomorzu Nadwiślańskim.

Gdańsk zatem – prastara stolica Pomorza i Kaszub – posłuży nam jako przykład 
tworzenia tradycji żywieniowych regionu pomorskiego.

W niniejszym rozdziale opisano, jak tworzyła się kuchnia gdańska na przestrzeni wie-
ków oraz jakim zasadom hołdowali gdańszczanie, zasiadając przy stołach.

Oceniając kuchnię hanzeatycką, z całą pewnością możemy stwierdzić, iż posiada ona 
wiele cech wspólnych z kuchnią staropolską, przenikniętą wpływami kuchni narodów, któ-
rych przedstawiciele osiedlali się w Gdańsku – głównie kuchni niemieckiej i holenderskiej. 

Na sposób odżywiania się mieszkańców Pomorza niemały wpływ miał również charakter 
miasta, jako świetnie rozwijającego się portu morskiego, oraz szeroki kontakt ze światem2.

Pożywienie mieszkańców już wczesnośredniowiecznego Gdańska było urozmaicone. 
W spożyciu zbóż wyraźnie dominowało proso, chociaż znano również żyto, jęczmień 
i owies. Zboża chlebowe zaczęły odgrywać znaczącą rolę w konsumpcji dopiero 
w drugiej połowie XIII wieku. Uprawiano ogórki, mak, bób. Z owoców spożywano 
najczęściej śliwki, następnie wiśnie, dalej zaś czereśnie, gruszki, jabłka. Korzystano 
również z owoców leśnych, zwłaszcza z orzechów laskowych i żołędzi3. 

Hodowano drobniejsze zwierzęta domowe, a więc kozy, świnie, owce, oraz ptactwo, naj-
częściej kury i gęsi. Pędzono wówczas całe stada, zwłaszcza z kaszubskich zagród i wsi, 
na rynek gdański, a stamtąd dalej, do Berlina. Pomorskie gęsi – nadziewane, faszerowane, 
wędzone półgęski – stanowiły i nadal przecież stanowią ważny element świątecznego 
stołu czy dodatek do codziennego pożywienia. Do tego czernina – zupa z krwi gęsiej – 
dla wielu pozostanie symbolem kuchni Pomorza, zarówno tego nad Wisłą, jak i tego nad 
Odrą. Stąd weszła ona do kuchni niemieckiej, o czym można się przekonać, studiując 
najnowsze niemieckie książki kucharskie. Dodajmy, że szczególnie rozpowszechniona była 
hodowla świń – w X i XI w. spożywano głównie mięso wieprzowe. Jadłospis uzupełniało 

1 J. Borzyszkowski, Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku, Wyd. UG, Gdańsk 1999, s. 30.
2 M. Bernardyn, Zarys historyczny kuchni gdańskiej, Społem, Gdańsk 1978, s. 1.
3 F. Lechnicki, M. Klichowska, R. Gupieniec, Szczątki roślinne ze stanowiska I w Gdańsku (wykop główny), 
„Gdańsk Wczesnośredniowieczny” 1961, t. 4, s. 8 i nast.
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mięso zwierząt łownych. Jego spożycie wzrosło w XII i XIII w., a polowano wówczas na 
tury, łosie, sarny, jelenie, dziki, niedźwiedzie, bobry i zające4.

Położenie wczesnośredniowiecznego Gdańska nad rzekami i w pobliżu morza pozwa-
lało mieszkańcom korzystać w dużym stopniu z bogactwa ryb. Ulubionym przysmakiem 
ówczesnych gdańszczan był jesiotr, którego odławiano w dużych ilościach. Poza jesiotrami 
spożywano głównie łososie, sandacze, szczupaki, śledzie, dorsze i certy, a w mniejszych 
ilościach trocie, karpie, karasie, leszcze, płocie i sieje. W X i XI w. przeważał indywidualny 
sposób łowienia ryb na wędkę, na drewniane i metalowe haczyki lub za pomocą żaków. 
W XII i XIII w. najbardziej rozpowszechniły się połowy sieciami (uklejnice, więcierze, 
niewody, pławnice) z łodzi5. Dzięki obfitości wód wokół Gdańska do sieci rybaków trafiała 
duża liczba różnorodnych ryb słodkowodnych i morskich. 

W czasach przedkrzyżackich jadłospis gdańszczan nie był zbytnio urozmaicony. Do-
dajmy, że istniał oczywiście kontrast między tym, co podawano do spożycia księciu, jego 
rodzinie i dworowi, a tym, czym żywili się na co dzień kupcy, rzemieślnicy, wreszcie plebs. 
Na stole książęcym królowały w XIII w. potrawy z najszlachetniejszych gatunków mięsa, 
często dziczyzny, ptactwa domowego, a przede wszystkim ryb. Podawano więc łososia 
i węgorza, ale także te gatunki, o których mowa była wcześniej. Warstwy uboższe nato-
miast zadowalały się potrawami mącznymi, nabiałem, rzadziej zaś mięsem6.

Z biegiem lat Gdańsk rozwijał się coraz intensywniej, a szczególnie dynamiczny rozwój 
przypada na okres po powrocie Gdańska do Polski, tj. od 1466 r. W tym czasie zamiesz-
kiwało w owym mieście około 20 tys. ludzi, a port gdański stawał się wielkim portem zbo-
żowym. Dostawy zbóż do Gdańska były większe od eksportu, gdyż miasto potrzebowało 
dużych ich ilości do wyżywienia mieszkańców. Nie znano bowiem w tym czasie ziemniaków, 
a podstawę pożywienia stanowiło właśnie zboże i jego przetwory. Dodajmy, że zboże 
stanowiło również podstawowy surowiec, m.in. do wyrobu piwa lub wódki. Był to zatem 
pomyślny okres dla gdańskich rzemiosł spożywczych, a mowa oczywiście o piekarzach, 
rzeźnikach, młynarzach oraz browarnikach7.

Były już w mieście wszystkie ważniejsze urządzenia związane z rozwojem przemysłu 
spożywczego: dwa młyny, rzeźnie, ławy mięsne.

Przodujące stanowisko Gdańska tłumaczy się potrzebami nie tylko samego miasta, 
ale także (przede wszystkim) świetnie rozwijającego się portu. Mowa oczywiście o za-
opatrzeniu statków w żywność.

Oprócz piekarzy wyrabiających razowiec pojawili się producenci pieczywa białego, 
placków i sucharków oraz cukiernicy. Ponadto, równolegle do rzemiosł rzeźniczych 
i piekarnictwa, rozwijał się w Gdańsku wyrób piwa i innych trunków8. Browarnictwo prze-

4 Z. Jaworski, Szczątki zwierząt ssących i ptaków z grodu Gdańskiego z XIII w., „Studia Wczesnośredniowieczne” 
1952, t. 1, s. 85–91.
5 5 J. Kmieciński, Sprzęt rybacki i organizacja rybołówstwa w Gdańsku w XII i XIII w. w świetle prac wykopali-
skowych w latach 1948–1951, „Studia Wczesnośredniowieczne” 1955, t. 3, s. 212–216.
6 J. Samp, Bedeker gdański, Oskar, Gdańsk 1994, s. 145.
7 M. Bernardyn, op. cit., s. 2.
8 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVIII w., PWN, Warszawa 1962, s. 16–18.
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żywało zatem swój rozkwit, który przypadł na XV w. i początek XVI w. Browary gdańskie 
skupiały się głównie wokół kilku ulic: Ogarnej, Ław Chlebowych, Świętego Ducha, Sze-
rokiej, Świętojańskiej i Browarnej. Powstało też wiele nowych zakładów produkujących 
piwo. Zlokalizowane one były przede wszystkim w okolicach ulic Korzennej i Stolarskiej. 
Niektóre rodzaje gdańskiego piwa zasłynęły szeroko w kraju i za granicą, a rozmiary wy-
twórczości, które zostaną omówione dalej, były imponujące. Bez wątpienia zawdzięczało 
je browarnictwo głównie szerokim możliwościom eksportowym9. 

Wśród wielu gatunków piw produkowanych w dawnym Gdańsku do tych, które cie-
szyły się największym zbytem, należało piwo okrętowe, najmocniejsze piwo gdańskie, 
natomiast niewątpliwie najsłynniejsze, które weszło do literatury, było piwo jopejskie – 
trunek mocny i niezwykle szlachetny.

Warto w tym miejscu wspomnieć o Janie Heweliuszu, który – zanim zdobył sławę 
astronoma – dał się poznać gdańszczanom jako niezrównany w swoim fachu piwowar, 
produkujący w dziedziczonym po ojcu browarze przy ulicy Korzennej owo piwo jopejskie10.

Obok różnych gatunków piwa zaczęto produkować w Gdańsku miód, ocet, a także 
wódkę, jednak pełny rozkwit gorzelnictwa nastąpił w II połowie XVI w. 

Z biegiem lat, w miarę rozwoju miasta zmieniał się też sposób żywienia jego miesz-
kańców, jak również sposoby przygotowywania potraw, gdyż osiedlający się w Gdańsku 
przybysze z innych krajów przywozili ze sobą nieznane dotychczas zwyczaje. Do znanych 
już wcześniej artykułów spożywczych rodzimego pochodzenia doszła szeroka gama przy-
praw korzennych przywożonych z zagranicy, wśród których dominowały: pieprz, anyżek, 
gałka muszkatołowa, szafran, cynamon, imbir, goździki, liście bobkowe i wanilia. Warto 
dodać, iż „[...] pieprz sprowadzano wówczas do Europy ze wschodniej Azji, z kolonii an-
gielskich, holenderskich i francuskich; jednak wielkim konkurentem Holendrów okazali się 
Duńczycy, sprowadzający tę przyprawę z Bengalu [...]”11. Przypisywano tym przyprawom, 
oprócz właściwości smakowych, niebagatelne właściwości lecznicze. Wierzono bowiem, 
że oczyszczają krew i ułatwiają przemianę materii.

W okresie rozkwitu miasta hołdowano przyjemnościom opartym na wrażeniach pod-
niebienia. Godny uwagi jest zatem fakt, że w gdańskich rodzinach, w zależności od tego, 
do jakiej warstwy społecznej się zaliczały, stół był zastawiony mniej lub bardziej obficie, 
nigdy jednak nie był pusty12.

Rozkwit miasta i jego handlu w trzeciej i czwartej ćwierci XVI wieku spowodował 
szybki rozwój rzemiosł spożywczych, nastawionych na zaopatrywanie zarówno stałych 
mieszkańców, jak i przybyszów ściągających tu coraz liczniej z kraju i zagranicy [...]. 

9 Ibidem, s. 20.
10 Vide J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 108 i 109.
11 Historia Gdańska, t. 3, cz. 2, red. E. Cieślak, Instytut Historii PAN, Zakład Historii i Dziejów Morskich Polski, 
Gdańsk 1993, s. 51.
12 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
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Dla ludzi tych trzeba było przygotować dużo żywności; wzrastały również potrzeby 
konsumpcyjne portu13. 

Największy rozkwit nastąpił w młynarstwie i piekarnictwie. Wielki Młyn w XVI w. prze-
stał wystarczać – szło tu rokrocznie do przemiału wiele ton zboża, należało bowiem 
przygotować słód na potrzeby browarników oraz mąkę i kaszę dla piekarni. Zatem, aby 
zadośćuczynić tym potrzebom, obok Wielkiego Młyna czynne były trzy inne młyny: 
młyn na Targu Drzewnym, w którym mielono głównie kasze, tzw. Pszeniczny, który 
przeznaczono do przemiału pszenicy, oraz Młyn Zbożowy. Z rozwojem młynarstwa 
wiązał się szybki wzrost liczby rzemiosł piekarniczych, z którymi w parze szła także 
specjalizacja. Otóż obok piekarzy chleba razowego i białego oraz producentów placków 
i sucharków wyodrębniali się coraz liczniejsi cukiernicy – producenci pączków oraz 
bułeczek maślanych. Obok cukierników-piekarzy rzemieślnicy zwani cukrownikami, 
którzy zapoczątkowali w Gdańsku wyrób słodyczy, nieznanych do tej pory miejsco-
wym producentom, a w XVII w. czynna była w mieście rafineria cukru14. W dodatku 
„[...] do Gdańska przewożono cukier głównie z Anglii i z Holandii w trzech postaciach: 
surowy, ratyfikowany i kandyzowany [...]. Znajdował on najszersze zastosowanie w go-
spodarstwie domowym do przyrządzania potraw oraz w piekarnictwie, gorzelnictwie 
i lecznictwie”15. 

Równie korzystnie rozwijał się przemysł mięsny. Pojawili się rzeźnicy „uliczni” i do-
stawcy drobiu, zaopatrujący rynek w kaczki i inne dzikie ptactwo. W tym czasie rozwinął 
się też – w związku z zapotrzebowaniem zamożnych konsumentów – wyrób pasztetów, 
a na rynku pojawili się liczni pasztetnicy16.

Odmienna jednak linia rozwojowa cechowała gdańskie browarnictwo. Po okresie 
świetnego rozkwitu, gdy wszystkie rzemiosła spożywcze stały u szczytu rozwoju, na-
stępował powolny upadek tej gałęzi produkcji. Główną przyczyną tego kryzysu była 
konkurencja piwa obcego. Głównie z różnych wsi i miasteczek pomorskich.

W drugiej połowie XVI w. wieś pomorska stała się bardzo ważnym producentem piwa17. 
Szlachta, bogaci chłopi, mieszkańcy małych miasteczek bardzo szybko zorientowali się, 
że produkcja tego trunku może im przynieść znaczne dochody, toteż wszyscy konkurenci 
gdańskich browarników warzyli piwo, choć może jakościowo gorsze od gdańskiego, ale 
o wiele tańsze. I ten fakt zadecydował o wyparciu piwa gdańskiego z rynków Pomorza18. 
Odtąd „[...] wielka rzeka piwa toczącego się przez tyle stuleci z gdańskich browarów 
zaczęła z wolna wysychać [...]”19. Coraz modniejsze stało się bowiem picie wódki, toteż 

13 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, op. cit., s. 20.
14 Ibidem, op. cit., s. 20–22.
15 Historia Gdańska, t. 1 do 1454 r., red. E. Cieślak, Wyd. Morskie, Gdańsk 1978, s. 49.
16 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, op. cit., s. 23–24.
17 Ibidem, s. 25.
18 Vide W. Odyniec, Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku, Wyd. Morskie, Gdynia 1966, 
s. 127.
19 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 199.
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browary ustąpiły miejsca gorzelniom, które rozwijały się dobrze w całej Polsce, jednak 
Gdańsk uznać należałoby za przodujący ośrodek w tej dziedzinie20. 

[...] Wszystko zaś zaczęło się pod koniec XVI wieku, kiedy to z Lier we Flamandii 
przybył do Gdańska niejaki Ambroży Voremoellen i otrzymał zgodę na produkcję 
napojów „rozweselających”. Jemu to właśnie przypisuje się recepturę najbardziej 
gdańskiego ze wszystkich likierów świata. Złota wódka natychmiast zyskała sobie 
amatorów, a dla twórcy okazała się prawdziwie złotym interesem […]21. 

Obok słynnej złotej wódki – goldwasser, o której niejednokrotnie będzie mowa, wy-
rabiano tu również zwykłą gorzałkę oraz świetne wódki gatunkowe, zaprawiane mocno 
ziołami, korzeniami, skórkami pomarańcz i cytryn, anyżkiem. Znane one były w całym 
kraju, a nawet za granicą. 

Do rzemiosł spożywczych w omawianym czasie należałoby zaliczyć także wyrób octu 
oraz dobrze rozwijające się miodosytnictwo. Dodajmy, że „[...] ówczesny miód był w dużej 
mierze miodem leśnym, zbieranym przez dzikie pszczoły [...]”22.

Z biegiem lat, w miarę rozwoju miasta, ciągle zmieniał się też sposób żywienia gdańszczan. 

Otóż podstawę wyżywienia stanowiło mięso i chleb – głównie w domach zamożnych 
mieszczan, a w uboższych groch i kasze ze słoniną. Mięsiwa idące na stół miesz-
czański były różnego gatunku i przyrządzano je na rozmaite sposoby. Na talerzach 
ubogiej i średniozamożnej ludności pojawiała się najczęściej wołowina, baranina, 
mięso jagniąt, cieląt, a także tłusta wieprzowina, zwłaszcza lubiane szynki. Bogacze, 
wśród których nie brakło smakoszy, wysoko cenili dziczyznę – sarninę, zające, głusz-
ce, cietrzewie, jarząbki, bekasy, słonki, dzikie kaczki [...]. Domowy drób też cieszył się 
wielkim powodzeniem, a kurczęta i gęsi wchodziły w skład wszystkich prawie biesiad23.

Do kuchni mieszczańskiej mięso docierało nie zawsze w stanie świeżym. Dość często 
zdarzało się, że rozporządzano jedynie zapasami mięsiw wędzonych lub solonych, 
co oczywiście wpływało na sposób przyrządzania potraw i ich smak. Najczęściej 
podawano mięso w formie pieczeni, choć jadano je także gotowane lub duszone24. 

Potrawy przygotowywano, dorzucając ogromne ilości przypraw korzennych, takich 
jak: pieprz, rozmaryn, anyżek, gałka muszkatołowa, szafran, cynamon, imbir, gorczyca. 
Przypisywano im w owym czasie różne właściwości lecznicze – wierzono, iż korzenie 
„oczyszczają” krew i ułatwiają przemianę materii, a niektórzy uważali, że zaostrzają one 
dowcip, a nawet podnoszą wigor męski. Pieczenie polewano nie tylko korzennymi sosami. 
„Cytryny, migdały, rodzynki i cukier to dodatki hojnie stosowane przy przyrządzaniu mię-

20 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, op. cit., s. 26 i 27.
21 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 280.
22 Historia Gdańska, t. 1, op. cit., s. 48.
23 M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku w XVI i XVII wieku, PIW, Warszawa 1967, s. 125.
24 Historia Gdańska, t. 2, op. cit., s. 334.
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siwa”25. „Cytryny i pomarańcze włoskie, południowofrancuskie, hiszpańskie i portugalskie 
przywożono do Gdańska za pośrednictwem portów holenderskich i Hamburga – w rodzynki 
w tym czasie miasto zaopatrywała Francja, Hiszpania i Portugalia, natomiast migdały 
trafiały tu przez Amsterdam oraz Hamburg”26.

Wracając do pieczeni, często polewano je także octem, winem, miodem lub różnymi 
syropami, dodając stosunkowo niewielkie ilości masła, jaj czy oliwy. Wszystko to sprawiało, 
że smak ówczesnej pieczeni musiał się bardzo różnić od smaku tej, którą jadamy dzisiaj27.

W Gdańsku wyrabiano wiele różnych gatunków delikatnych pasztetów; za najlepszy 
uchodził pasztet sporządzany z gęsich wątróbek z dodatkiem tłustego, wieprzowego 
mięsa, zwłaszcza wędzonego boczku. Popularne były wędzone wołowe i wieprzowe 
ozory, różnego rodzaju galaretki mięsne, kiełbaski, mięso peklowane. Do potraw 
z mięsa czy drobiu podawano – obok chleba – chrzan utarty z octem, oliwą i śmietaną, 
kwaśny mus jabłeczny, oliwki, ogórki świeże i solone, czasami sałatę lub grzyby28. 

Jarzyny były niemal nieznane. Dopiero oddziaływanie na naszą kuchnię wpływów 
włoskich w XVII i XVIII w. przyczyniło się do upowszechnienia sprowadzanych do Polski 
przez królową Bonę warzyw, które nazwano włoszczyzną. 

W Gdańsku gotowano różne zupy mięsno-warzywne. Przyrządzano tu także tak 
zwaną „polską zupę”, w skład której wchodził rosół z kurcząt, polewka rybna, wino, 
korzenie i cebula. Wśród uboższych warstw ludności popularne były polewki piwne 
oraz zupy gotowane z kasz i ryb, czasem z dodatkiem roślin strączkowych, takich jak 
bób czy groch. Niemniej zupy nie należały do ulubionych przez gdańszczan potraw 
i w jadłospisie figurowały raczej rzadko29.

Wracając do warzyw, Jerzy Samp stwierdza, że do „przysmaków mieszczan należały 
endywie – warzywa pochodzenia indyjskiego, spożywane jako sałata, i karczochy”30.

Podobnie jak we wcześniejszym okresie, ważną pozycję w jadłospisie stanowiły ryby. 
W dni postne, których w owym czasie było bardzo wiele, pojawiały się na stołach zamiast 
mięsa. Najpopularniejsze z nich to oczywiście śledzie, które spożywano solone, wędzone 
lub po prostu pieczone. Według Edmunda Cieślaka 

Gdańsk był tradycyjnym odbiorcą znacznej ich ilości [...]. W tym czasie były to głównie 
śledzie holenderskie, jednak w następnych dziesięcioleciach Holendrzy, wypierani 
stopniowo przez Anglików, Szkotów, Norwegów i Szwedów, utracili swą przodującą 
pozycję. W omawianym okresie głównym dostawcą śledzi była Szwecja31. 

25 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Trio, Warszawa 1997, s. 152.
26 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 51. 
27 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
28 M. Bogucka, Życie codzienne..., op. cit., s. 126.
29 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 152.
30 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 146.
31 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 51.
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W wielkich ilościach przywożono do portu gdańskiego także szproty i dorsza, który – so-
lony lub suszony – był jedną z najpopularniejszych wśród biedoty potraw. Patrycjusze mogli 
sobie oczywiście pozwolić na spożywanie droższych i rzadszych gatunków ryb. Należały do 
nich łososiopstrągi – pieczone na ruszcie, karpie i ślizy – gotowane w winie z gałką i kwiatem 
muszkatołowym. Czasem podawano je z migdałami i cytryną, ale nie bez dodatku pikantnego 
chrzanu. Ze szczupaków przyrządzano galarety i pulpety, a łososie pieczono lub wędzono32.

Jak widać, ryby były nie tylko postnym pokarmem pobożnych mieszczan, ale i atrakcją 
najwytworniejszych uczt. Ponadto, jak wynika z przeglądu literatury, Gdańsk był dobrym 
rynkiem zbytu dla rybaków z Sobieszewa, Górek, Brzeźna, Sopotu, a nawet Helu33.

W XVII w. na gdańskich stołach pojawiły się ostrygi – kolejny towar kolonialny, który 
stanowił wielką atrakcję. Przysmak ów łykano na surowo, z odrobiną soku cytrynowego, 
lub spożywano go w postaci gotowanej w winie34.

Zamożni Gdańszczanie kochali jeść dobrze i smacznie. Cenili jednak najbardziej 
wszelkie nowinki kulinarne. Stąd też o wiele wcześniej aniżeli do innych miast Rze-
czypospolitej dotarła tu moda na spożywanie – obok ostryg – ślimaków w majeranku, 
zupy z kasztanów, potraw z żółwia i małży, a nawet żabich udek [...]. Przysmakiem 
przedkładanym ponad inne były pasztety ze skorupiaków, solony ogon bobra, kwiczoły 
z truflami oraz duszone kapłony w soczewicy35. 

Na przełomie XVII i XVIII w. z nabiału największą popularnością cieszył się ser pod 
różnymi postaciami. Obok białego sera miejscowego gdańszczanie jadali importowane 
sery holenderskie, a z serem krowim konkurował ser owczy. Masło i jaja również były 
w powszechnym użyciu.

Dodatkiem do potraw z ryb, mięsa i nabiału był głównie chleb, wypiekany na różne 
sposoby. Uboga i średniozamożna ludność zadowalała się grubym razowcem wypieka-
nym z żytniej mąki, często z dodatkiem otrębów. Spożywano go z serem, gęsto zapijając 
piwem. Wielką popularnością cieszył się także od połowy XVI w. okrągły chleb z grubej 
mąki jęczmiennej, zwany holenderskim.

Obok pieczywa razowego w gdańskich piekarniach produkowano chleb droższy, de-
likatniejszy, z białej, luksusowej, wielokrotnie przesiewanej mąki pszennej oraz różnego 
rodzaju smakowite, pulchne bułeczki36.

„Piekarnictwo gdańskie stało w tym czasie na wysokim poziomie – piekarnie rywali-
zowały pomiędzy sobą o najlepszy asortyment i jakość pieczywa. Wypiekano – oprócz 
chleba i bułeczek – obwarzanki, precle, sucharki z dodatkiem kminku lub anyżku oraz 
ciastka, pączki, strucle zwykłe i anyżowe, pierniki, cwibaki”37.

32 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
33 A. Januszajtis, Z. Jujka, Z uśmiechem przez Gdańsk, Wyd. Morskie, Gdynia 1968, s. 226.
34 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 153.
35 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 145 i 146.
36 Vide M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 153 i 154.
37 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
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Warto też zwrócić uwagę na desery, które w bogatych domach stawały się w owym 
czasie coraz bardziej wymyślne. Zwykłe jabłka, gruszki i orzechy, którymi zamykano po-
siłek, nie wystarczyły już wydelikaconym podniebieniom. Na stołach pojawiały się bowiem 
wspaniałe torty migdałowe lub jabłeczne, pomarańcze, kasztany, daktyle, migdały solone 
lub w cukrze, kandyzowane owoce, różnego rodzaju konfitury i marcepany38. E. Cieślak pi-
sze, że „jabłka, gruszki, wiśnie i śliwki w postaci świeżej, suszonej bądź zaprawionej trafiały 
wtenczas do wschodniobałtyckich portów rosyjskich, przede wszystkim do Petersburga, 
a z ziem Pomorza Nadwiślańskiego, głównie z Kaszub, eksportowano orzechy laskowe”39.

Z napojów królowało na stołach słynne piwo jopejskie i piwo gdańskie – mocne, dro-
gie trunki, często dubeltowe, lub nawet podwójnie dubeltowe, wyrabiane z jęczmienia 
przemieszanego z pszenicą, wedle sekretnych receptur gdańskich browarników40. Do piw 
średniego gatunku i mocy należało znacznie już tańsze tafelbier, tzw. stołowe. Wreszcie 
najtańszym piwem groszowym był krölling. J. Samp wymienia jeszcze wiele innych gatunków 
piwa warzonego nad Motławą, m.in. betterbier – gorzkie oraz mumme41.

Z trunków mocniejszych pojawiały się wina – przeważnie słodkie hiszpańskie małmazje, 
ciężkie włoskie i portugalskie madery, petercymenty, lżejsze wreszcie i bardziej pikantne 
francuskie bordeaux oraz reńskie rizlingi. Lubiano popijać wino grzane z różnymi dodat-
kami, często korzeniami i jajkiem42.

„Niewiele natomiast pito miodu, który widocznie mniej smakował gdańszczanom w prze-
ciwieństwie do mieszkańców innych terenów kraju, gdzie był dość popularny”43.

Największą jednak popularnością w owym czasie cieszyły się wódki, z wyrobu których 
słynęły gdańskie gorzelnie ze wspomnianą już, najsławniejszą złotą wódką, aromatycznym 
likierem migocącym płatkami złota.

Innymi, równie smakowitymi wódkami, o których nie można zapomnieć, okazały 
się: wódka korzenna, tzw. podwójna żołądkówka, zwykła żytniówka, popularny gdański 
machandel oraz wódki lecznicze, które „wypędzały z ciała szkodliwe wilgotności”44. Tak 
zwana „piersiówka” używana była chętnie przy przeziębieniach. Podawano ją nawet 
dzieciom45.

Dopiero w XVII w. weszła w użycie w kręgach zamożnych kawa i herbata, a portowe 
położenie miasta sprzyjało szerzeniu się w nim tego rodzaju nowości. Według E. Cieślaka 
„były ważnym artykułem kolonialnym; do Gdańska ziarna kawy przywożono z Francji, 
Holandii i w dużej mierze z Hamburga; herbatę natomiast z portów holenderskich, Bremy 
oraz w mniejszym stopniu z Hamburga”46.

38 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 157.
39 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 48.
40 Vide M. Bogucka, Życie codzienne..., op. cit., s. 127.
41 Vide J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 198.
42 Vide Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 261.
43 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
44 M. Bogucka, Życie codzienne..., op. cit., s. 129.
45 M. Bernardyn, op. cit., s. 4.
46 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 49.
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Po kawie i herbacie najpopularniejszą używką stał się tytoń oraz tabaka, a spotykany 
wówczas na rynku europejskim „tytoń amerykański i brazylijski przywożono do Gdańska 
przez Amsterdam i Hamburg”47.

Na koniec warto zauważyć, iż wyżywienie gdańszczan od połowy XVI do XVIII w. nieco 
się różniło od omawianego wyżywienia z okresu wcześniejszego. Oczywiście nie możemy 
w tym miejscu zapomnieć o rozwoju rzemiosł spożywczych. Słuszne jest stwierdzenie, że 
ów rozwój, a przede wszystkim dostęp do towarów kolonialnych w owym czasie wywarły 
kolosalny wpływ na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń kulinarnych gdańszczan. To 
oni bowiem okazali się znakomitymi specjalistami od wymyślania najbardziej nieprawdo-
podobnych kompozycji smakowych, z których wiele przetrwało do dziś.

Omówiliśmy kształtowanie się kuchni starogdańskiej do końca XVIII w. Przypomnijmy, 
że posłużyliśmy się tu Gdańskiem jako prastarą stolicą Pomorzan i Kaszubów, aby w pełni 
odzwierciedlić charakter kuchni naszego regionu. Józef Kisielewski napisał: 

Gdańsk posiada dwa oblicza: kupieckie i kaszubskie. Żywiołem, który w nich nie-
zmiennie ważną rolę odgrywa, są Kaszubi. Dla całych Kaszub Gdańsk to po prostu 
„miasto”. Bo przez wiele stuleci on był właśnie duchową stolicą Kaszub. Tu, do tego 
Gdańska, zbiegały się wszystkie nerwy kaszubskiego życia, tu było miejsce sprzedaży 
produktów, tu był targ rybny, tu sklepy, w których zaopatrywano się na cały rok [...]. 
Gdańsk w długo utrwalonym pojęciu Kaszub to elegancja, wytworność, to właśnie 
urok i luksus życia [...]. Gdańsk odświeża się, ożywia wyłącznie w siedemdziesięciu 
procentach krwią kaszubską [...]48. 

obyczajowość kulinarna w tradycji i kulturze konsumpcji

W obyczajowości ówczesnej zauważyć można powierzchowną orientalizację połączo-
ną w pewnych środowiskach z tendencją do naśladownictwa wzorów europejskich, 
zdecydowana większość społeczeństwa szczyciła się jednak odrębnością, posia-
daniem własnej, polskiej kultury. Specyfika obyczajowa, przynajmniej jej elementy, 
dotyczyły nawet tzw. wielkiego świata doby Baroku i Rokoka (do którego zaliczał 
się m.in. patrycjat warszawski). Wnikliwy, posiadający szeroką skalę porównawczą 
pamiętnikarz Schulz zestawiał te koła z analogicznymi środowiskami Francji, Anglii, 
Włoch i dostrzegał wyraźnie swoisty charakter nadwiślańskiej stolicy: „Wielki świat 
warszawski – pisał – ma więc ton przypominający inne stolice europejskie, ale też 
i wiele rysów sobie tylko właściwych”49.

47 Ibidem, s. 52.
48 J. Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy, Pax, Warszawa 1990, s. 415 i 416.
49 F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, tł. J.I. Kraszewski, oprac. 
Z. Zawadzki, Czytelnik, Warszawa 1956, s. 159.
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Świadomość odmienności obyczajowej stała się też nowym elementem, obok wspól-
noty języka i religii, służącym określaniu przynależności narodowej. Stanowiła ona czynnik 
patriotycznej świadomości, stała się istotnym momentem w kształtowaniu nowoczesnego 
narodu polskiego, więzią scalającą różne warstwy społeczne dawnej Polski. Dla pewnych 
kręgów społecznych okresu oświecenia obyczaje stanowiły, obok języka, zasadnicze 
kryterium określające pojęcie narodu. Znamienne są słowa Franciszka Salezego Jezier-
skiego, który pisał: „Naród – jest zgromadzeniem ludzi mających jeden język, zwyczaje 
i obyczaje zawarte jednym i ogólnym prawodawstwem dla wszystkich obywatelów”50. 
Poczucie odrębności obyczajowej stało się ważnym czynnikiem pomagającym ustrzec się 
przed niebezpieczeństwem wynarodowienia, na pewnych terenach ziem polskich realnym 
już od czasów pierwszego rozbioru. Przywiązanie do religii, języka i właśnie obyczaju 
kształtowało postawę szerokich mas ludowych i większości szlachty w momencie, gdy 
Rzeczpospolita przestała istnieć.

Sposób odżywiania się gdańszczan w okresie XIX w. nie uległ większym zmianom 
w stosunku do lat poprzednich, niemniej zaznaczyły się w nim dwie tendencje: zwiększyła 
się kaloryczność diety w związku z rosnącą zamożnością oraz większe stało się jej uroz-
maicenie w wyniku rosnącego dobrobytu oraz rozwijających się kontaktów handlowych 
i produkcji własnej Gdańska. Dzienne spożycie ziarna (pieczywo, kasze, mąka) w mieście 
szacować należy na około 0,7 kg na głowę, co stawiało Gdańsk w rzędzie takich świetnie 
rozwijających się miast europejskich, jak np. ówczesny Amsterdam. Oprócz produktów 
mącznych coraz większą rolę odgrywały – także w średnich warstwach mieszczańskich – 
mięso i ryby, nabiał, a nawet warzywa i owoce51.

W domach zamożnych mieszczan główną część pożywienia stanowiło mięso i chleb, 
w uboższych groch i kasza ze słoniną, choć również spożywano tu nieco mięsa. Mięsa były 
różnego gatunku i przyrządzano je na rozmaite sposoby. Na talerzach ubogiej i średnio 
zamożnej ludności pojawiała się najczęściej wołowina, którą najłatwiej było kupić w jatkach 
położonych na Głównym Mieście, tuż koło kościoła Panny Marii, między ulicą Panieńską 
a Świętego Ducha; na Starym Mieście jatki znajdowały się w okolicy Bramy u Furty, na 
Przedmieściu – koło Podwala. W większych domach kupowano całe tusze zwierzęce 
w czasie sobotniego targu hurtowego; takie zakupy wypadały taniej, niż zaopatrywanie 
się u detalisty, który sprzedawał mięso kawałkami, „na oko”. Obok wołowiny spożywano 
baraninę, mięso jagniąt i cieląt, a także tłustą wieprzowinę, zwłaszcza ulubione szynki. 
Bogaci mieszczanie bardzo poważali dziczyznę – sarninę, zające, głuszce, cietrzewie, 
jarząbki, bekasy, słonki, dzikie kaczki. Okolice miasta wciąż jeszcze obfitowały w zwie-
rzynę i ptactwo, które padały ofiarą częstych polowań lub wpadały w sidła zastawione 
przez zawodowych łowców, dostarczających swój łup na gdańskie targi. Zdarzały się 
lata tak „urodzajne” w dzikie ptactwo, iż do miasta szło codziennie po kilkanaście wozów 

50 F.S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, [w:] Wybór pism, oprac. Z. Skwarczyński, PIW, 
Warszawa 1952, s. 217.
51 Historia Gdańska, t. 2, op. cit., s. 665.
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dzikich kaczek czy kuropatw. Wielkim powodzeniem cieszył się drób domowy, zwłaszcza 
kurczęta i gęsi52.

Osobliwością gdańskiego stołu były niewątpliwie: zupa z fiołków, zupa orzechowa 
i tort z... kiszonej kapusty, zaś przysmakami przedkładanymi nad inne były: pasztety ze 
skorupiaków, solony ogon bobra, kwiczoły z truflami oraz duszone kapłony w soczewicy. 
Nie gardzono też dziką kaczką w winnej zupie, kuropatwą z rozmarynem oraz cielęcymi 
lub baranimi ozorkami na kwaśno. Na stołach gdańszczan w początkach XVII w. pojawiły 
się, jak wspominano, także ostrygi53. W dni postne zamiast mięsa jedzono ryby. O du-
żym spożyciu ryb morskich i słodkowodnych świadczyła wielka liczba – bo aż ponad 
200 – koncesjonowanych sprzedawczyń ryb, mających swoje stragany głównie na Targu 
Rybnym i na nabrzeżu Rybackim54. Najczęściej kupowano śledzie, które spożywano so-
lone, wędzone lub pieczone. W dużych ilościach przywożono do gdańskiego portu także 
szproty i dorsze. Solony i suszony dorsz był jedną z bardziej popularnych potraw biedoty 
miejskiej. Równie często jadali go marynarze.

Zachowane akta cechowe dają wyobrażenie o tym, co jadali zamożniejsi rzemieślnicy. 
I tak, uchwała cechu siodlarzy z lutego 1626 r. postanawia, iż kandydat na mistrza musi 
poczęstować współbraci obiadem składającym się z kurcząt w winie, pieczeni i słodkiego 
ciasta; obowiązywało również podanie sera, masła oraz gdańskiego piwa w dobrym gatun-
ku. Prócz obiadu trzeba było wyprawić także kolację z ryb, kurcząt, sera, pieczywa, jabłek 
i piwa55. W innych cechach odbywały się podobne uczty z okazji np. zebrań kwartalnych 
czy przyjmowania nowych członków w skład organizacji.

Tradycyjnie w dniu św. Marcina podawano na ucztach cechowych pieczone gęsi z jabłkami. 
Oczywiście codzienny wikt członka cechu nie był tak wykwintny, jak podczas uczt56.

Interesujące dane zawierają postanowienia dotyczące wyżywienia pensjonariuszy, 
zatrudnionych w powstałym w 1629 r. Domu Pracy Przymusowej. Tygodniowo na głowę 
więźnia wydawano 1,5 funta chleba; 0,5 funta mięsa lub 0,25 funta słoniny; 0,5 funta 
sera; 0,25 funta masła; dwa lub trzy razy tygodniowo kawałek ryby, poza tym jarzyny oraz 
pospolite napoje (zapewne liche piwo)57, co prowadzi do wniosku, że pracujący więzień, 
wbrew obiegowym opiniom, nie był osobą pozbawioną wolności, żyjącą „o chlebie i wodzie”.

Wiek XVII to okres, w którym do Gdańska zaczynają docierać towary kolonialne, w tym 
nie tylko rozmaite przyprawy, ale i egzotyczne owoce – pomarańcze, cytryny, figi. Coraz 
popularniejsze stają się migdały, a nawet kasztany jadalne. Okoliczności te wywierają 
wpływ na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń kulinarnych gdańszczan, którzy okazują 
się znakomitymi specjalistami od wymyślania nieprawdopodobnych kompozycji smako-
wych. Wiedzą więc, jak kandyzować daktyle, jak osłodzić gorzkie migdały i do perfekcji 

52 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku…, op. cit., s. 151.
53 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 145–146.
54 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 260.
55 AP Gdańsk [dalej: Gd. – przyp. red.], 300, C/1173, 1176.
56 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku…, op. cit., s. 154.
57 Dane z roku 1669, Biblioteka PAN w Gdańsku, M5-Ortm. fol. 93. sur. 228., s. 228.
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opanowują sztukę tworzenia wszelkiego rodzaju konfitur i marcepanów, niejednokrotnie 
zdobywając na tych specjałach ogromne fortuny.

W sumie urozmaicenie i wzbogacenie pożywienia mieszczan musiało znaleźć od-
zwierciedlenie w poprawie ich stanu zdrowia, choć oczywiście zbyt wyrafinowana kuchnia 
patrycjatu powodowała liczne schorzenia gastryczne, jak również otyłość, zaburzenia 
ciśnienia i zwyrodnienia układu krążenia, skutkujące czasem atakiem apoplektycznym, 
a znów wśród ubogiego plebsu fatalne skutki miało zapewne wypieranie niskoprocento-
wego piwa przez mocną wódkę58.

Przenikanie sztuki kulinarnej do poszczególnych regionów

Kuchnie poszczególnych regionów Polski różnią się między sobą głównie rodzajem naj-
częściej stosowanych produktów i sposobem ich przyrządzania59. Jednak kuchnia naszego 
regionu posiada wiele cech charakterystycznych i ma swoją niepowtarzalną specyfikę.

Prześledźmy, co się wydarzyło, zanim doszło do ostatecznego ukształtowania się 
kuchni pomorskiej.

Otóż za najbardziej specyficzną i znaną cechę kuchni kaszubsko-pomorskiej uważa się 
bogactwo ryb. Są to zarówno ryby morskie, od śledzia zaczynając, a na „wszechwładnym” 
łososiu kończąc, jak i słodkowodne, które żyją w kaszubskich i kociewskich jeziorach. 
Według E. Cieślaka 

[…] na początku XIX stulecia polskie rzeki obfitowały jeszcze w ryby szlachetne, 
przede wszystkim łososie. W Gdańsku nadal rozwijało się ich przetwórstwo, a naj-
większym uznaniem cieszył się wówczas łosoś marynowany. Wywożono go w znacznych 
ilościach w głąb kraju, a także do portów zachodnich, szczególnie do Hamburga 
i Holandii. Prócz tego na rynek miejscowy i na eksport trafiały w mniejszych ilościach 
ryby świeże i wędzone, mianowicie jesiotry, szczupaki, liny i karpie60. 

Te ostatnie były nawet wyżej cenione niż łososie. 
Jak już wspomniano, tradycjonalizm najczęściej obserwuje się podczas licznych świąt, 

a jednym z najbardziej uroczystych posiłków w kuchni polskiej była i jest obecnie wigilia. 
Jest w tym posiłku nie tylko poezja tradycji, lecz i atmosfera rodzinnego ciepła. A smak 
i ceremoniał przygotowania tradycyjnych potraw rybnych (i nie tylko) posiada dar ich wzbu-
dzania, pozwalając sięgnąć wspomnieniami w przeszłość i marzeniami w przyszłość61.

Jeśli chodzi o dania mięsne, sporządzano je najczęściej z wołowiny, wieprzowiny, 
baraniny i z dziczyzny, przy czym coraz większą rolę zaczął odgrywać drób, a zwłaszcza 
indyki.

58 Historia Gdańska, t. 2, op. cit., s. 666.
59 Vide W. Grzesińska, D. Gajewska, Żywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 1999, s. 154.
60 Historia Gdańska, t. 3, s. 48.
61 M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Interpress, Warszawa 1979, s. 180–182.
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W XIX w. pojawiły się ziemniaki, które do dziś są podstawowym składnikiem dań 
obiadowych. Najczęściej podawano je ze śledziem i różnego rodzaju mięsiwem, także 
z dziczyzną – zającem, sarną, dzikiem, kaczką, obficie polane w miarę zawiesistym 
sosem.

Często do dań z mięsa na Pomorzu podawano kaszę, najczęściej gryczaną. Obecnie 
jest to najwyżej ceniona kasza polska, o pełnym charakteru smaku i aromacie. Stanowi 
ona bowiem niezastąpiony dodatek, zamiast ziemniaków, do wszelkiego rodzaju odmian 
polskich zrazów, pieczeni oraz sosów pieczeniowych. Wybornie smakuje również podana 
do słodkiego, a zwłaszcza kwaśnego mleka. Pomimo że kuchnia kaszubsko-pomorska 
przechodziła w ciągu wieków wiele metamorfoz, uprzywilejowanej pozycji kaszy grycza-
nej nie zdołały zachwiać ani znacznie mniej wartościowy pod względem spożywczym 
ryż, ani nawet ziemniaki62.

Równolegle z ziemniakami pojawiły się nowe warzywa, głównie fasola, groch, brukiew 
i marchew, podczas gdy nadal w dużych ilościach spożywano buraki, które przecież po 
dzień dzisiejszy stanowią klasyczną jarzynę do pieczeni, oraz kapustę, będącą przykładem 
jarzyny z dobrej, tradycyjnej kuchni polskiej.

Wiesława Grzesińska i Danuta Gajewska w swej książce piszą: „Charakterystyczne 
dla współczesnej kuchni gdańskiej jest to, że potrawy nie tak dawno uważane za potrawy 
biedoty (z kasz, klusek, ziemniaków) zyskują coraz większą popularność, a zarówno dla 
nas, jak i dla gości ze świata mają niepowtarzalny, niezastąpiony smak”63.

Bogactwo lasów na Pomorzu dostarcza od wieków kuchni pomorskiej licznych odmian 
grzybów. Prym wiodą tu prawdziwki, kurki i rydze – świeże, suszone, gotowane, marynowa-
ne lub smażone, które były i są niezastąpione dzięki swemu smakowi. W mało wybrednej 
kuchni ostatnio wypierane są przez pieczarki i im podobne, sztucznie hodowane grzyby, 
a mimo to ciągle zajmują ważne miejsce w naszych jadłospisach, odgrywając niemałą 
rolę jako dodatki do tradycyjnych potraw kuchni kaszubsko-pomorskiej.

Oprócz chleba i pozostałego pieczywa, o którym mowa była poprzednio, do pod-
stawowych posiłków Kaszubów i Pomorzan należały zupy. Poza znajomymi już zupami 
warzywnymi, owocowymi (często z suszonych owoców), mlecznymi oraz różnymi żura-
mi popularna stała się wówczas zupa rakowa. Na południowo-zachodnich, najbardziej 
piaszczysto-jeziornych obszarach Kaszub, w krystalicznych wodach jeziorno-rzecznych 
pojawiało się kiedyś wiele, potem bardzo mało, dziś znów więcej raków64. Stąd w niektó-
rych domach i restauracjach gdańskich jest owa zupa daniem szczególnie wykwintnym. 
Oczywiście nie możemy zapomnieć o czerwonym barszczu, który jest chlubą staropolskiej 
kuchni, i chłodniku litewskim. Także flaki oraz zupa piwna cieszą się ogromną popularno-
ścią wśród obcokrajowców, ale nie tylko.

Z napojów, oprócz kawy i herbaty, najpopularniejsze było piwo. J. Samp pisze: 

62 Ibidem, s. 30.
63 W. Grzesińska, D. Gajewska, op. cit., s. 153.
64 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
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[...] jego chlubne tradycje kontynuuje słynny „Hevelius Company Ltd.”, a na swoich 
znakach firmowych browar umieścił datę 1871. Wówczas to bowiem w dawnej par-
kowo-dworskiej rezydencji Kuźniczki zawiązała się spółka akcyjna. Warto pamiętać, 
że piwowarskie tradycje tego miejsca sięgają końca XVII wieku. Wspomniana spółka 
akcyjna przekształciła niewielki początkowo browar w ogromne przedsiębiorstwo. 
Warzono tu w latach międzywojennych aż siedem gatunków piwa [...]. Po stosun-
kowo krótkiej przerwie, związanej z działaniami wojennymi, produkcja piwa ruszyła 
już w czerwcu 1945 roku65. 

Dziś na Pomorzu dominuje piwo gdańskie i elbląskie, w przeciwieństwie do lat wcześniej-
szych, kiedy to na stołach najczęściej pojawiało się piwo puckie, kościerskie i tucholskie.

Wino należało wówczas do napojów rzadszych, natomiast słynny już w całej Europie 
goldwasser nadal cieszył się ogromną popularnością. Do słodzenia używano cukru trzci-
nowego oraz różnego rodzaju syropów.

Jako nieodłączna część posiłków, zwłaszcza obiadów świątecznych z udziałem gości, 
do dziś figurują w jadłospisach wymyślne desery, kompoty, galaretki oraz budynie, wśród 
których dominują zarówno kompozycje owocowo-galaretkowe, jak i śmietankowo-kre-
mowe.

Mówiąc o przysmakach, trudno nie wspomnieć o tak ważnej części każdej kuchni, jak 
ciasta, ciastka i ciasteczka. Tego bowiem na Pomorzu „do wyboru, do koloru”. Nie bra-
kuje tych dawnych, niekiedy tyleż smacznych, co prostych, oraz nowszych, z obfitością 
przeróżnych dodatków, mianowicie korzeni, owoców – zwłaszcza południowych, orze-
chów laskowych i włoskich. Wśród ciast wyłącznie kaszubskich, uwzględnionych także 
w gdańskim świątecznym menu, dominuje sękacz, a na całym Pomorzu nadal popularne są 
ciasta waflowe. Dodatkiem do obiadów i podwieczorków stały się też owoce, które często 
konsumowane są z dodatkiem cukrów bądź innych przysmaków, choćby bitej śmietany. 
Wszystkie te smakołyki, popijane wyśmienitą kawą, są dzisiaj pysznym uzupełnieniem 
kaszubsko-pomorskiego przyjęcia.

Podsumowując ostatnią fazę kształtowania się kuchni kaszubsko-pomorskiej, posłużmy 
się fragmentem z książki Bedeker gdański, który w pełni ją odzwierciedla: „U progu XIX 
wieku – pisze J. Samp – tutejsi obywatele lubowali się w jedzeniu i wymyślaniu coraz to 
oryginalniejszych potraw do tego stopnia, iż zgorszeni ich zbytkiem przybysze pomstowali: 
Tu bardziej kocha się pieczeń cielącą lub wołową niż prawdziwe dzieła”66.

Tak przedstawiały się dzieje kuchni kaszubsko-pomorskiej na przestrzeni wieków. Na 
jej specyfikę zasadniczy wpływ wywarły takie czynniki, jak: charakter miasta Gdańska jako 
portu morskiego oraz szeroki kontakt ze światem, przemiany społeczno-gospodarcze mia-
sta, napływ ludności obcej osiedlającej się w Gdańsku, tradycje żywieniowe mieszkańców 
Gdańska w poszczególnych okresach rozwoju, związek z przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie kuchnią staropolską i w końcu typowa kuchnia kaszubska.

65 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 199 i 200.
66 Ibidem, s. 146.
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Wobec tego można stwierdzić, że współczesną kuchnię kaszubsko-pomorską cechuje 
przede wszystkim szeroki bukiet przypraw smakowych, stosowanych głównie do produkcji 
potraw rybnych i mięsnych.

Maksymalnie wykorzystywane są ryby, które według tradycji przyrządza się na różne 
sposoby. Najbardziej bogaty i urozmaicony jest wybór zakąsek zimnych, wśród których 
ciągle królują: śledź, łosoś, pstrąg i karp – głównie w galarecie.

Jeśli chodzi o potrawy mięsne, preferowane są mięsiwa duszone obficie przyprawione, 
niejednokrotnie z dodatkiem owoców świeżych lub suszonych.

Z zup natomiast popularne są polewki starogdańskie, w szczególności na piwie, oraz 
zupy czyste, takie jak barszcz czy bulion67.

W jaki sposób przygotować tradycyjne potrawy naszego regionu, dowiemy się w dal-
szej części opracowania.

Kaszubi i Pomorzanie nad Wisłą są społecznością zasiedziałą, wspólnotą długiego 
trwania, mieszkającą w świecie wpływów wielu kultur, na styku morza i lądu. Kuchnia ka-
szubsko-pomorska jest kuchnią wewnętrznie zróżnicowaną, mimo to ma ona wiele cech 
wspólnych, zwłaszcza gdy mówimy o Pomorzu Gdańskim czy Nadwiślańskim.

„Na tę prawdziwą kuchnię złożyło się kilka, nawet kilkanaście «kulinarnych wątków» 
[...]. W ciągu minionych wieków bądź zbliżały się one do siebie, bądź oddalały, aż wresz-
cie splotły się w jeden, zróżnicowany i bogaty, obejmujący wszystkie elementy polskiego 
«stylu kulinarnego» […]”68.

Niejednokrotnie byliśmy świadkami, kiedy odwiedzający nasz region goście, studiując 
z uwagą restauracyjną kartę dań, wybierali jedynie wyśmienite potrawy kuchni kaszub-
sko-pomorskiej.

Z Pomorzem związani byli nie tylko mieszkańcy miast i wsi, ale także ludzie morza. 
„[…] Gdańskie prawo morskie regulowało kwestie pracy i wyżywienia załogi w głównych 
zbiorach przepisów – wilkierzach i ordynacjach. W znanych sześciu redakcjach wilkierzy 
przepisy dotyczące praw i obowiązków przewidują prawo do dwóch posiłków dziennie 
i posiłku płynnego (napoju)”69. Załoga powinna otrzymywać na morzu posiłki zależne od 
podziału na dni postne i niepostne („mięsne”). W dni niepostne jeden posiłek powinien 
się składać z mięsa peklowanego, słoniny i grochu, a w dni postne – solonej czy suszo-
nej ryby, najlepiej w dwóch gatunkach. Rodzaj drugiego posiłku zależał od dobrej woli 
kapitana. Nie można było jednak liczyć na pieczyste, gdyż obowiązywał zakaz podawania 
mięsa pieczystego na statku z obawy przed pożarem. W kolejnej ordynacji ustawodawcy 
zauważają, że chleba i napojów na statkach gdańskich jest więcej niż na holenderskich, 
lubeckich czy hamburskich, stąd też mniejsza opłacalność żeglugi. Wskazują także na 
ograniczenie ilości i jakości kupowanego piwa z obawy przed nadużywaniem napoju 

67 M. Bernardyn, op. cit., s. 4.
68 M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 7.
69 E. Łączyńska, Na co dzień i od święta – menu gdańskich ludzi morza w XVIII wieku, [w:] Historia naturalna 
jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko, Wyd. UG, Gdańsk 2012, s. 293, [za:] Ustawa z dnia 
23 maja 1991 roku o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 61, poz. 258).
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przez załogę i ewentualnymi buntami. Rezultatem zmian zachodzących w prawie mor-
skim w kwestii położenia załogi była ordynacja o pracy na statkach, jednak w sprawach 
wyżywienia nie wprowadzała żadnych nowości, art. XV potwierdzał prawo do dwóch 
posiłków i napojów dziennie.

„W późniejszym wilkierzu przewidywano już trzy posiłki dziennie (rano, w południe i wieczo-
rem) i miały być na tyle dobre, aby zadowolić załogę […]. Tyle stanowiła litera prawa […]”70.

Rzeczywisty obraz wyżywienia można nakreślić na podstawie rachunków i dokumentacji 
procesów w sprawach złego wyżywienia lub kradzieży na statkach71. 

Pewną wskazówką do przeanalizowania codziennego wyżywienia załogi w drugiej połowie 
XVIII w. może być tabela prowiantowa w poradniku dla kupców gdańskich72. Wynika z niej, 
że marynarze mieli prawo do trzech dni „mięsnych” w tygodniu. W tych dniach mogli liczyć 
na 2,25 funta mięsa (około 980 g). Tygodniowo na każdego członka załogi, oczywiście bez 
szypra, który miał zagwarantowane lepsze wyżywienie, należało zaopatrzyć się w 1,25 funta 
masła (około 550 g), 0,75 funta sera (330 g), 4,25 funta sztokfisza73 (około 1850 g), 2 miarki 
krup (około 5 kg), po 1,3 miarki białego i szarego grochu (ponad 7 kg) oraz 16,75 funta chleba 
(ponad 7 kg)74. Gwarantowano też napitek w postaci piwa (około 13 litrów). 

Bardziej zaradne załogi „organizowały” sobie dodatkowe racje, podbierając przewożony na 
statku towar. Szczególnie pomysłowi okazali się marynarze ze statku „Wachsamkeit”, którzy 
zmielili około 3 korców (120 kg) zboża i przekazali kucharzowi. Liczyli na to, że brak tak małej 
ilości zboża nie wzbudzi żadnych podejrzeń75. W innych procesach marynarzy przed urzędem 
burmistrzowskim wykazano kradzieże cukru76, rodzynek, cytryn, a z używek – tytoniu77. Kupioną 
na rejs czy postój żywność przechowywano więc w specjalnych pomieszczeniach, komorach 
(Victualien-Kammer), z powyższych względów zamykanych na klucz78. 

Kucharz był na każdym statku morskim. Jego pensja była od około jednej trzeciej do 
połowy stawki niższa od gaży szyperskiej, ale jako posiadający dodatkowe kwalifikacje, 
należał do uprzywilejowanej części załogi, podobnie jak sternik czy bosman. Zazwyczaj 
miał też do pomocy kochsmata – kuchcika, który z kolei był najniżej opłacanym członkiem 
załogi, ale za to miał szansę na naukę lepiej płatnej profesji. Statki były wyposażone 
w różne sprzęty do przechowywania wiktuałów i przygotowywania posiłków. Zachowane 
inwentarze statków wymieniają różnorodne naczynia: sprzęty do przechowywania surow-

70 S. Matysik, Prawo morskie Gdańska. Studium historyczno-prawne, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1958,  
s. 31 i nast.
71 A. Groth, Rozwój floty i żeglugi gdańskiej w latach 1660–1700, Ossolineum, Gdańsk 1974, s. 211.
72 J.G. Peterssen, Kaufmanisches Handbuch zum Behuf der Danziger Handlung von P., Erster Band, Danzig 
1782, s. 98–99.
73 Stokfisz (sztokfisz) – suszony solony dorsz – vide S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie 
potraw, [w:] Monumenta Poloniae Culinaria, t. 1, red. J. Dumanowski, Warszawa 2009, s. 202.
74 Funt gdański = 434,054 g; podział miar zbożowych: 1 łaszt = 960 miarek; 1 łaszt krup jęczmiennych = 2460 
kg; 1 łaszt grochu = 2590 kg – Cz. Biernat, Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815, PWN, 
Warszawa 1962, s. 62 i 64.
75 AP Gd., 300, 1/15325, s. 527–533.
76 AP Gd., 300, 1/15326, s. 279, 293–295.
77 AP Gd., 300, 1/15326, s. 174–176. 
78 AP Gd., 300, 1/1538, s. 422. 
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ców i przygotowania potraw: duże miedziane kotły do mięsa, grochu, mniejsze do ryb, 
naczynia na mięso i masło, misy. Z innych sprzętów: ruszt, siekierę i drewnianą pompę 
wodną (do użycia w sytuacji zaprószenia ognia). Kajuta szypra wspomnianego statku 
była zaopatrzona m.in. w czajnik i dzban do herbaty, cztery pary filiżanek do herbaty, dwa 
kieliszki do wina, szklanicę do piwa, gliniane talerze79. 

Obecność w inwentarzach statków sprzętów do parzenia i podawania herbaty świadczy 
o popularności tego napoju na statkach. Oprócz herbaty pito kawę, choć w tym przypadku 
nie mamy zbyt wielu przekazów. Pojawiają się puszki do kawy i filiżanki80 oraz młynki81. 
Obydwa napoje były popularne w XVIII-wiecznym Gdańsku, o czym świadczą funkcjo-
nujące kawiarnie82, a serwisy herbaciane i kawowe figurują dość często w inwentarzach 
mieszczańskiego mienia.

Podsumowując tę część rozważań, można się zastanowić, jakie potrawy mogły po-
wstawać z przedstawionych wyżej surowców. Warto przytoczyć przepisy z książek kuchar-
skich na zupy piwne z dodatkiem masła, mąki i jajek83, zupy chlebowe, breje grochowe 
z chlebem i mięsem (np. wieprzowiną i słoniną), dania ze sztokfisza. Niektóre z nich 
były proste, inne dość pracochłonne. Oczywiście, najłatwiej było podgrzać piwo, wrzucić 
weń chleb i doprawić łyżką smalcu albo piwo doprawić mąką z jajkiem i posłodzić84. Aby 
jednak przygotować sztokfisza, należało wykonać wiele czynności. Stanisław Czerniecki 
podaje następujący przepis: „Otłuczony na klocku stokfisz namoczysz w ługu z popiołu 
a wody zrobionym, a potym w wodzie zimnej, aż do drugiego dnia”85. Nieco dokładniejsze 
wskazówki, jak obchodzić się z suchą jak deseczka rybą, podaje królewiecki poradnik, 
polecając, aby „utłuczenie” przeprowadzić drewnianym młotkiem. Ług z popiołu powinien 
być mocny, a można też do niego dodać nieco wapna. Ryba powinna leżeć w wodzie 
z ługiem 24 godziny, a kiedy zmięknie, należy ją przełożyć do zimnej wody i jeszcze kilka 
razy w ciągu dnia opłukać w bieżącej wodzie86. Ogólnie, im bielszy się zrobi po moczeniu, 
tym będzie lepszy87. Następnie już można go zagotować, przecedzać, dodawać różnych 
ingrediencji. Polecany jest także osuszony z wody, nasączony smalcem, doprawiony 
pieprzem i sonst wie du wilt – wedle smaku, w końcu upieczony.

Popularne mogły być też zupy chlebowe, przyrządzane np. z czerstwego chleba, 
z dodatkiem masła i jajek. Przepisy są dość proste i przewijają się w podobnej formie 

79 AP Gd., 300, 1/338, s. 87.
80 AP Gd., 300, 1/15326, s. 293. 
81 AP Gd., 300, 1/15326, s. 45.
82 E. Łączyńska, op. cit., s. 296, [za:] F. Kotarski, Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowiecznego 
Gdańska, [w:] Mieszczaństwo gdańskie: sesja naukowa 21–23.11.1996, red. S. Salmonowicz, Nadbałtyckie Cen-
trum Kultury, Gdańskie Tow. Naukowe, Gdańsk 1997, s. 249 (kawiarnia Duisburga), s. 253 (kawiarnia Mombera).
83 Neues Kochbuch für burger liche Haushaltungen oder Anweisung zur Zubereitung eine gefunden und schmac-
khaften Hausmannkost, zum Trenschieren und Vorlegen…, bei Rudolph August Wilhelm Ahl, Coburg 1803, s. 1. 
84 Stettinisches Kochbuch für junge Frauen, Haushaltärinen und Köchinen, bei Johann Sigmund Kaffke, Stettin 
1797, s. 565.
85 S. Czerniecki, op. cit., s. 202. Szczegółowy opis – vide Stettinisches Kochbuch…, op. cit., s. 230–232.
86 Preußisches Kochbuch für Frauenzimmer die Hauswesenund Kuche mit möglichst geringer Mühe und Kosten 
selbst verwalten wollen, bei Goebbels u. Unzer, Königsberg 1805, s. 324.
87 Kleines Augsburges Kochsbuch, verl. Von Nicolaus Doll, Augsburg 1836, s. 26.
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w wielu książkach kucharskich nawet do dziś, np. Grobe Brodsuppe, czyli zupa z chleba 
razowego. Czerstwy chleb lub grzanki (grubsze kromki chleba upiec na ogniu i pokru-
szyć) należy dodać do wody i gotować do miękkości, następnie przecedzić przez sito. 
Do smaku dodać wino lub piwo, zmielony cynamon, cukier, cząstki cytryny, rodzynki88. 
W celu przygotowania bardziej wykwintnej formy zupy wymagano, aby chleb gotować 
w miksturze z przyprawami, w której jest więcej wina niż wody, a po zagotowaniu dodać 
zbełtane żółtka jajek. Można też zamiast wina posmakować wersji z pszenicznego piwa 
i tłuczonego kardamonu89.

Trudno mówić o wielkiej różnorodności potraw, które kucharz podawał w trakcie rejsu, 
ale wbrew pozorom chleb, kaszę, groch można komponować na różne sposoby, doda-
jąc piwo, różne tłuszcze, mięso, ryby oraz przyprawy. Przytoczone powyżej sposoby 
przygotowania potraw wydają się proste, bo też załoga statku nie była pod tym wzglę-
dem wymagająca, ciesząc się bardziej z regularności posiłku i jego obfitości niż smaku. 
Prawdopodobnie trudno by im było zapewnić sobie na lądzie posiłki z mięsem kilka razy 
w tygodniu.

Po latach ciężkiej pracy na morzu nie wszyscy szyprowie mieli spokojną przystań 
w domu. Niektórzy byli samotni, schorowani, a ich smutną codziennością był przytułek. 
Niestety, nie zachowały się księgi rachunkowe, które wskazałyby na jadłospis pensjona-
riuszy. Z badań Adama Szarszewskiego wynika, że wyżywienie mogłoby być takie samo, 
jak w innych zakładach tego typu w Gdańsku czy Elblągu, i nie odbiegało od przeciętnego 
wyżywienia niższych stanów społecznych. Jadano dwa razy dziennie, prawdopodobnie 
– wzorem innych szpitali – o godzinie 12.00 i 20.00. Na posiłek wzywał dzwon, a przed 
jedzeniem zmawiano modlitwę. Nie jest pewne, w której kolejności jadali szyprowie, nie 
określono bowiem tego w ordynacji, wskazując jedynie, że osoby płacące za swój pobyt, 
czyli wkupione, pierwsze otrzymywały posiłek i siadały przy oddzielnym stole90. Pod-
stawą menu był chleb, kasza owsiana (rzadziej tatarczana lub jęczmienna) oraz groch. 
W dni „mięsne” podawano wołowinę, podroby, np. flaki, z których przyrządzano zupę. 
Podstawowe tłuszcze stanowiły: słonina, łój oraz masło. W dni postne serwowano ryby – 
m.in. dorsze, śledzie, flądry. Prawdopodobnie z wypasanych na łąkach krów uzyskiwano 
mleko i przygotowywano z niego przetwory. Szpital posiadał ogród i sad, skąd czerpano 
warzywa i owoce jako uzupełnienie taniej, monotonnej diety. Na terenie szpitala mógł się 
znajdować piec chlebowy91.

Podstawowym napojem było piwo, prawdopodobnie gorszej jakości (krölling), czasem lep-
szej, przekazane być może jako dar (np. tafelbier). Szpital korzystał też z własnych studni wody.

Okazją do wspólnego biesiadowania były spotkania cechowe i, w przeciwieństwie do 
posiłków na statku czy w szpitalu, był to przyczynek do zabawy i rozrywki. Oczywiście 

88 Stettinisches Kochbuch…, op. cit., s. 8.
89 Ibidem.
90 A. Szarszewski, Szpital i kościół św. Jakuba w Gdańsku. Zarys historyczny, Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 36.
91 Idem, Życie codzienne w szpitalu św. Jakuba w Gdańsku w XVI – XVIII w., [w:] Szpital i kościół św. Jakuba. 
600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku, red. A. Sroka, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 211–212.
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zaproszenie dotyczyło tylko szyprów, gdyż całość kosztów pokrywał cech. Załoga musiała 
zadowolić się innymi gdańskimi gospodami.

Podstawą źródłową tej części opracowania były cztery księgi rachunkowe cechu szy-
prów, przechowywane w Archiwum Państwowym w Gdańsku w dziale Cechy Gdańskie 
(sygn. 300, C). Po stronie rachunków (Außgabe) znajdują się najbardziej nas interesują-
ce informacje, czyli wydatki związane z organizacją dorocznych spotkań z okazji końca 
karnawału, w źródłach zwanych Fastnacht, Fastabend – Zapusty.

Główne zebranie członków cechu odbywało się w Zapusty w Domu Gildii Żeglarzy 
przy ulicy Świętego Ducha. Miało na celu załatwienie bieżących spraw cechu, podjęcie 
decyzji w żywotnych dla niego kwestiach. Mniej wystawna kolacja odbywała się na po-
czątku stycznia i była związana z rozdziałem jałmużny ze skarbon – zwana w źródłach 
Buchsen Tag. Pod koniec XVII w. uczty cechowe były dość skromne. Na wspomnianej 
podano tylko fasę piwa, cwibaki i ser. Na same wiktuały, bez kosztów obsługi, wydano 
21 florenów 2 grosze, co stanowiło 34% wszystkich wydatków wyszczególnionych na 
rachunku rocznym92. 

Z czasem odnajdujemy w rachunkach szyprów informację o pojawieniu się mięsa na 
stołach. Zwiększyły się też koszty przygotowania i obsługi uczty: rozszerzył się katalog 
opłat uiszczanych tragarzom, pachołkom, starszym cechu i innym zaangażowanym oso-
bom. Początkowo płacono tylko za przyniesienie piwa (9–18 groszy), gospodarzowi Domu 
Gildii (5 florenów) prawdopodobnie za napalenie w piecu i drewno (może też gotowanie?) 
oraz dziewkom (2 floreny) za usługi93. Pojawiają się następnie oddzielne opłaty, np. za 
przyniesienie skrzyni-lady cechowej (6 groszy)94, ustawienie stołów i ławek (1 floren)95 oraz 
przyniesienie piwa z piwnicy do sali. Wspomniane wyżej pieczenie i gotowanie mięs an die 
Kochin so gekocht kosztowało 1 florena 6 groszy96. Stale wydatkowano na świece łojowe.

Nie dysponujemy księgą z pierwszej połowy XVIII w. Skądinąd wiemy, że uczty w dal-
szym ciągu były finansowane przez cech. Ich organizacja nie była skomplikowana. Koszty 
przygotowania uczt były dość wysokie w stosunku do ogólnych wydatków i kształtowały 
się nawet na poziomie blisko 80%.

Wiktuały kupowane na wspólną biesiadę były dość jednorodne i stałe – najpierw na-
bywano tylko piwo, cwibaki i ser, a następnie, w miarę wzrostu zamożności cechu: mię-
so, wędzonkę i kiełbasy, przyprawy, cukier i tytoń. Wśród wymienionych gatunków piwa 
pojawia się najczęściej rommeldeis, piwo lubeckie97 (prawdopodobnie też rommeldeis), 
kolejno: czarne piwo (niewielkie ilości, zazwyczaj za 6–12 groszy, może jako dodatek do 
potrawy) oraz piwo wismarskie98.

92 AP Gd., 300, C/775, s. 68.
93 Ibidem, s. 53.
94 Ibidem, s. 59.
95 Ibidem, s. 77, 79.
96 Ibidem, s. 125.
97 AP Gd., 300, C/775, s. 85, 87, 97, 101, 103, 107. Piwo białe, warzone ze słodu pszennego, o smaku winnym, 
sławne w całej środkowej Europie – A. Klonder, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku, 
Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, s. 39.
98 Ibidem, s. 105.
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Wśród potraw serwowanych przez kucharza można się domyślać obecności zupy 
piwnej z cwibakami, słodzonej cukrem z dodatkiem sera (być może zamiast jajek i masła, 
które nie figurują na żadnym rachunku). Wędzonki i szynkę gotowano prawdopodobnie po 
to, aby je zmiękczyć. Jak podaje królewiecki przepis, należy zalać szynkę wodą i gotować 
przez 3–4 godziny do jej wygotowania. Następnie zalać zimną wodą, ostudzić i wyjąć 
z garnka. Wtedy można zdejmować skórę, rozwarstwiając ją i rolując. Należy mięso 
naszpikować cynamonem i goździkami oraz posypać startym chlebem99. W tym czasie 
kupowano wskazane przyprawy z informacją, że są przeznaczone do szpikowania – zu 
besteken100. Z podanych produktów można było też ugotować zupę chlebową z mięsem 
i „czarnym” piwem. Aromatyczne przyprawy i cukier nadawały jej egzotyczny posmak.

Dla drugiej połowy XVIII w. dysponujemy w Gdańsku zapisami z głównych ksiąg rachun-
kowych, które w znacznym stopniu pozwalają na rozpoznanie rozrywkowej strony życia 
cechowego. Najbliższa sąsiadka Domu Gildii Żeglarzy, Joanna Schopenhauer, w swoich 
wspomnieniach opisuje spotkania zapustowe jako obchodzone hucznie i buńczucznie. 
Według jej relacji dom był ozdobiony różnobarwnymi proporcami i chorągwiami, wśród 
których największa biała flaga była ozdobiona wymalowanym gdańskim herbem i powie-
wała niczym żagiel. Joanna była również pod wrażeniem kucharza, pana Bergmanna, który 
uchodził za najzręczniejszego w Gdańsku. Jego specjalnością były malutkie korniszony, 
które rozchodziły się pod flagą opiekunów na cały świat, a przesyłki olbrzymich pierników 
szły nawet do Ameryki. Dla małej wtedy Joanny ważniejsze były jednak szklaneczki słodkiej 
galaretki i wyborne ciasta, którymi obdarowywał ją przy różnych okazjach101.

Na co najmniej dwa tygodnie przed ucztą zamawiano salę w Domu Gildii, co zazwyczaj 
czynił zarządzający z zastępcą albo szafarzem102. Następnie opłacano akcyzę za piwo (6 
florenów 3 grosze za beczkę), które planowano zamówić103. Szyprowie rzadko zamawiali 
piwo u miejscowych browarników. Wyjątkowo tylko dostawa pochodziła od kupca Welshau-
sena z Grobli – piwo wismarskie i miejscowe104. Pojawiło się też piwo „Czarne Gdańskie” 
(15 florenów za beczkę)105 i „Danziger Best Bier”106 oraz bliżej mi nieznane „Prischecker”107. 
Ulubionym napojem na stołach gildii było piwo kościerskie, zamawiane najpierw w Szkódce 
(Schlappke – dziś część dzielnicy Siedlce)108, następnie w Aniołkowie (osada wokół ko-
ścioła p.w. Wszystkich Świętych Aniołów), wyjątkowo na Ostrowiu109, a na początku XIX 
w. – w Niedźwiedniku110. Oprócz piwa zamawiano wino. Najczęściej pojawiało się na sto-

99 Preußisches Kochbuch…, op. cit., s. 196.
100 AP Gd., 300, C/775, s. 79.
101 J. Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, tł. T. Kruszyński, Ossolineum, Wrocław 1959, s. 25.
102 AP Gd., 300, C/780, s. 9. Wizyta kosztowała cech najmniej 18 groszy.
103 Ibidem, s. 10 (1753), s. 31 (1756), s. 334 (1787).
104 Ibidem, s. 51, 85.
105 Ibidem, s. 357.
106 AP Gd., 300, C/774, s. 30.
107 AP Gd., 300, C/780, s. 93. Z powodu złej pogody nie dostali trunku w Aniołkowie, choć parę razy się o niego 
dowiadywali.
108 Ibidem, s. 43.
109 Ibidem, s. 383.
110 AP Gd., 300, C/774, s. 98 (1801).
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łach wino francuskie, oprócz niego „Morgenwein”, sekt111 – dokładnie „Zerreschen Zenckt” 
(wł. „Sekt Xereser” – hiszpańskie wino musujące), raz kupiono „6 Stoff Alten Franßwein”, 
natomiast dominowało wino muszkatołowe (29 sztofów, ponad 40 litrów)112.

Andrzej Klonder, omawiając wykorzystanie napojów fermentacyjnych w kuchni, wska-
zuje na polewki piwne i winne, które podawano w innych cechach i na ucztach bractw 
w Dworze Artusa113.

Podsumowując rozważania o menu na ucztach, należy podkreślić międzynarodowe 
upodobania szyprów. Miejscowymi wyrobami były mięsa (szynki, wędzonki, pieczenie), 
karpie, chleb i czarne piwo. Reszta produktów miała dość odległe korzenie: piwo lubeckie, 
wismarskie, kościerskie; wino francuskie, hiszpańskie; ser angielski, cytryny, cukier, imbir, 
gałka muszkatołowa, cynamon, goździki, a tytoń nawet z Paragwaju. 

Tak było na lądzie. Na statku dość stały asortyment produktów kupowanych przez lata 
mógł stworzyć swoisty kanon receptur kucharskich tam stosowanych, modyfikowanych 
zależnie od potrzeb i ilości surowców.

Wśród członków załogi w najlepszej sytuacji był szyper, którego menu było urozmaicone 
zarówno podczas rejsu, jak i w porcie, gdyż na jego potrzeby żywieniowe były asygnowane 
wyższe kwoty aniżeli dla pozostałych członków załogi. Szyprowie, posiadający własny 
związek, mogli liczyć też na opiekę i wsparcie swoich współbraci po zakończeniu kariery lub 
w dramatycznych dla siebie chwilach życiowych. Lokując się w przytułku cechowym, mieli 
zapewnione wyżywienie, być może o wyższym standardzie aniżeli reszta pensjonariuszy, 
zakupione z datków ze skarbon cechowych, a od czasu do czasu otrzymywali prezenty 
w postaci beczek piwa. Milszymi momentami w ciągu roku były też dla szyprów uczty ce-
chowe, na których można było liczyć na dobrze wypieczoną wołowinę, potrawki karpiowe, 
piwo i wino oraz zapalić fajeczkę nabitą tytoniem w gronie dobrze sobie znanych kamratów.

Dodatkową okazją była sobótka, którą też obchodzono uroczyście. Sobótka jest to ni 
mniej, ni więcej, tylko niewątpliwym, choć niezbyt już zauważanym krewniakiem... Święta 
Morza. To ostatnie święto, obchodzone od 1932 r., wedle zamysłu Ligi Morskiej i Kolonial-
nej, która była jego projektodawczynią, miało nawiązywać do kupałowych fet ku czci ognia 
i wody, choć oczywiście nawiązywać w sposób uwspółcześniony, a przy tym marynarski. 
Znamy rytuał, który ustalił się po latach. Jeśli dany rok zamyka się dziesiątką lub piątką 
(np. 1975, 1980), Święto Morza nie może się odbyć bez wielkiej parady okrętów na Bał-
tyku. Jeśli kalendarz przynosi rok bardziej zwyczajny, jest ono trochę skromniejsze, ale 
i tak obchodzimy je uroczyście: salwy, promocje, wodowanie któregoś ze statków, powrót 
pamięcią do tych momentów, gdy nasi żołnierze „zaślubiali” morze – raz w 1920 r., gdy 
generał Haller rzucił w nie złoty pierścień, i drugi raz w 1945, gdy na Bałtyku załopotała 
chorągiew, wetknięta przez wojsko ludowe...

111 A. Klonder, op. cit., s. 68 – charakteryzuje je jako słodkie, tłoczone z jagód winnych przesuszonych na słońcu 
lub z domieszką jagód świeżych. Sprowadzany głównie z Hiszpanii.
112 Ibidem, s. 69. Wino muszkatołowe – nazwa słodkich win deserowych w kolorach od złocistego do ciemnobursz-
tynowego, o bukiecie kwiatowo-korzennym, zbliżonym do smaku i zapachu winogron muszkatowych, z których 
się je produkuje.
113 Ibidem, s. 118.
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Święto Morza jest dość młodziutkie. Nie jesteśmy krajem o dużych tradycjach mor-
skich. O ileż częściej mówiło się niegdyś u nas o flisach sunących Wisłą do Gdańska, niż 
o żeglarzach, którzy wyprawiali się na morza i oceany. Wpierw mieliśmy tych prostodusz-
nych flisów, czyli właściwie chłopów, którzy dostarczywszy zboże czy drzewo do owego 
Gdańska, wracali potem pieszo do swoich wiosek, mieścin czy nawet samego Krakowa, 
niż konkwistadora i dumnego zdobywcę Brazylii, admirała Krzysztofa Arciszewskiego, 
zresztą będącego arianinem-banitą z Polski. Wpierw przekazał nam swoje wierszowania 
o flisach poeta Sebastian Klonowicz, a dopiero później zjawił się Conrad-Korzeniowski. 
Flisowie mieli zwyczaje, które w niewielkim stopniu przypominają marynarskie. W Gdań-
sku, po dokonaniu spławu, flisowie lubili się zabawić, wyhulać, popić, nie bojąc się już 
kapryśnego Pośwista, którego uważali za władcę pomyślnych i niepomyślnych wiatrów.

Podsumowanie

Zbigniew Kuchowicz napisał: 

Od 1957 roku nie ukazała się ani jedna obszerniejsza praca poświęcona dziejom 
obyczajów, sprawy te tylko marginesowo lub fragmentarycznie poruszane są w publika-
cjach z zakresu życia codziennego oraz historii regionalnej. Do dziś pierwszoplanowe 
miejsce zajmuje w tym dziale historiografii pomnikowe dzieło J.S. Bystronia Dzieje 
obyczajów w dawnej Polsce. Od jego pierwszego wydania minęło już jednak czterdzie-
ści lat, siłą rzeczy musiało się więc „zestarzeć”, wyniki badań naukowych i publikacje 
źródeł posunęły bowiem naszą wiedzę o kulturze staropolskiej znacznie naprzód.

Nowe ustalenia naukowe nie są w dostatecznym stopniu spopularyzowane w spo-
łeczeństwie. Podkreśla to Bogusław Leśnodorski w pracy Historia i współczesność: 
„Tylko część osiągnięć naukowych dociera do szerszego ogółu [...].Jeszcze dziś 
spojrzenie na historię bywa najczęściej obciążone narosłymi przez lata mitami i stereo-
typami – nie zawsze dających się sprawdzić sympatii czy uprzedzeń, niż rozjaśnione 
ustaleniami i hipotezami nauki”.

Potoczna wiedza o dawnej obyczajowości kształtowana jest do dziś przede wszystkim 
przez artystyczne wizje literackie, malarskie, ostatnio nawet filmowe. Pośród historyków 
i parających się historią publicystów słyszy się poglądy, że powieść historyczna nie najlepiej 
spełnia swą rolę, dbając nie tyle o przedstawienie rzeczywistości i zrozumienie procesów 
dziejowych, ile o efektowne, najczęściej stylizowane obrazy przeszłości, że nazbyt ulega 
ona tradycjonalizmowi (dostrzega się oczywiście prace ambitniejsze, nowatorskie, chodzi 
jednak o ogólny stan rzeczy). W konsekwencji szerokie grono czytelników ma na naszą 
przeszłość, w tym obyczajowość, bardzo mglisty, najczęściej fałszywy pogląd, nie znają 
i nie rozumieją dawnych modeli i klimatów obyczajowych, zmian kształtujących różne kręgi 
kulturowe, stąd traktuje się pewne współczesne zjawiska obyczajowe jako niebywałe, 
niespotykane w historii. 
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To samo dotyczy strefy obyczajowości, jaką jest kultura jadania. A przecież, pamiętając, 
że kuchnia regionalna stanowi element szeroko rozumianej kultury, można byłoby zadbać 
o zachowanie i kontynuowanie zwyczajów i pielęgnowanie historycznych korzeni kuchni 
gdańskiej, częściowo zapomnianej.

Tak więc, podsumowując, nie do przecenienia jest kuchnia regionalna, która promuje 
kulturę kulinarną danego regionu. Na uwagę zasługuje też kuchnia „zielarska”, która nie 
tylko jest modna, ale także nawiązuje do historii ziołolecznictwa, która jest tak długa jak 
historia cywilizacji. Zastosowanie ziół miejscowych zasługuje na osobne opracowanie, 
gdyż jest tak szerokie i interesujące. Wykorzystanie zasobów leśnych, runa leśnego, 
dzikiego ptactwa i dziczyzny wtopiło się w kuchnię starogdańską, co należy zaznaczyć, 
w sposób szczególny, nie tylko w postaci słynnej gęsiny, która podawana była i jest na 
różne swoiste sposoby.

Samych potraw, zakąsek, zup, dań oraz licznych deserów jest dziś nadzwyczaj dużo. 
Ważne, aby nawet do dekoracji nie były stosowane produkty obce i niemające nic wspól-
nego z rodzimymi rybami, mięsem, warzywami i owocami.

Nie ulega wątpliwości, że przestrzeganie obowiązującej w danym okresie historycznym 
obyczajowości powinno zapewnić człowiekowi pełne zadowolenie. Zdecydowana więk-
szość ludzi XVII–XVIII w. największą radość czerpała z realnego, zewnętrznego świata, 
a przyjemności, jakim hołdowała, były głównie natury zmysłowej. Ówczesna obyczajowość 
polska uznawała przede wszystkim szczęście oparte na wrażeniach podniebienia. Lubiano 
dużo i dobrze zjeść oraz wypić. Nie wdając się w szczegółowe rozważania, warto wszakże 
przypomnieć, że jedzenia nie było wtedy za wiele.

Luksus i obżarstwo, typowe dla warstw uprzywilejowanych, nie mogą przesłaniać 
faktu, iż możliwości produkcyjne kraju były wówczas niższe od potrzeb konsumpcyjnych, 
a większa część ludności przez długie miesiące nie dojadała, a często wręcz głodowała. 
Stąd też nie tylko ranga obyczajowa, lecz podstawowe znaczenie, waga stołu w ówcze-
snym życiu. Przeważnie jedzenie dostarczało ludziom nie tylko rozkoszy podniebienia, ale 
także – przede wszystkim – zaspokajało po prostu codzienny głód. Marzenia o bajkowych 
krajach wiązały się więc z możliwością nieograniczonego najedzenia się, zastawionym 
stołem. Jest znamienne, że literatura plebejska tej doby lubuje się w opisywaniu pokarmów, 
w obrazach spożywania ich, biesiadowania przy stole itd. Całe partie tekstów poświęcone 
są mięsiwom, kiełbasie, słoninie, kapuście z grochem i innym tego rodzaju specjałom. 
W bajkach i anegdotkach ludowych kiełbasy rosną niby las, a piwo czy mleko płynie rzeką.

Opisy tłustego, mięsnego jadła przewijają się nawet poprzez erotyk ludowy. „Garnuszek 
masła” i „gomułecki” —to środki, dzięki którym zdobywano przychylność kobiet. Z drugiej 
strony wiktuały były dla wielu ważniejsze od niewieścich wdzięków114.

114 Z. Kuchnowicz, Obyczaje staropolskie XVII i XVIII w., Wyd. Łódzkie, Łódź 1975, s. 11.
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Streszczenie

W artykule nawiązano do dawnej kuchni pomorskiej, którą często – umownie – nazywa się sta-
rogdańską. We współczesnej gastronomii istnieje wiele niedomówień związanych z realizacją 
wspaniałej tradycji kulinarnej, a zebranie literatury dotyczącej regionalnego produktu kulinarnego 
powinno owocować powstawaniem placówek gastronomii promujących to piękne, hanzeatyckie 
miasto oraz tereny pomorskich wsi, które są podstawą produkcji i dostaw produktów żywno-
ściowych. Celem promowania tradycji jest pokazywanie różnorodności folklorystycznej, kładąc 
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na nią nacisk przy organizacji zakładów: środowiskowych, np. mieszczańskich, kupieckich, 
rzemieślniczych, rybackich, myśliwskich itd.; regionalnych, np. kaszubskich, kociewskich; oraz 
historycznych, pokazujących dane środowisko na tle określonej epoki, np. środowisko kupców 
gdańskich, i opierając się na regionalnych produktach wiejskich. Metoda pokazania regionu 
pomorskiego, który tworzył szczególną atmosferę cywilizacji zachodnioeuropejskiej, na którą 
składały się różnorodne czynniki ekonomiczne, odmienne zwyczaje, kultury i trendy wielu naro-
dowości, religii i sposobów widzenia świata.

Słowa kluczowe: kuchnia pomorska, tradycje kulinarne, folklor, kultura jedzenia

Abstract

An old Pomeranian cuisine is often colloquially called an old Danzig cuisine. It has cause a lot 
of misunderstandings in contemporary gastronomy, willing to fulfill a beauty of cooking tradition. 
Aim of traditional cuisine promotion is to show a folklore diversity and to take a full advantage of 
it while organizing environmental restaurants, e.g. merchants, crafts, fishing, hunting, or regional 
and historical restaurant also. These restaurants have used regional rural products only and thus 
promoted country meals and food traditions. The Pomeranian Land has created a special old 
Western Europe civilization’s atmosphere. In this region divers economic and cultural factors 
have been combined, as well as many nationalities’ different customs and religions.

Keywords: Pomeranian kitchen, culinary traditions, folklore, culture, food
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