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Od kuchni mazowieckiej do gastronomii warszawskiej  
w połowie XIX wieku

Streszczenie

Od lat dbano o to, by posiłki przyrządzali najlepsi kucharze, co miało też związek z pozycją 
społeczną, bowiem bogaci pozwalali sobie na wysoką jakość i wykwintny smak, biedni liczyli raczej 
na ilość. Kuchnia warszawska, przechodząc ewolucję, doszła do mistrzostwa w połowie XIX wieku 
i o tym właśnie decydowała sztuka kucharzy. Niezależnie od epoki i mody, kuchnia ta opierała się 
na potrawach staropolskich, w których tradycyjnie dominował przysłowiowy schabowy z kapustą, 
barszcz, flaki, sztuka mięsa oraz pieczeń wieprzowa i wołowa z cebulą i chrzanem, a zapijano to 
piwem, coraz rzadziej miodem, sporadycznie winem, a później coraz intensywniej gorzałką. Jednak 
pod wpływem kuchni włoskiej, francuskiej czy w XIX w. angielskiej, kuchnia polska zmieniała się, 
dostosowując się do wymogów i trendów europejskich, jednocześnie niczego nie tracąc ze swojej 
polskości. 

Słowa kluczowe: kuchnia, kuchnia królewska, kuchnia włoska, kuchnia niemiecka, kuchnia francu-
ska, gastronomia, domy noclegowe, sztuka hotelarska. 

Kody JEL: L83

Wstęp

Pożywienie, czy jak dawniej mawiano „strawa”, i jego jakość od zawsze miały duży 
wpływ na podniebienia i żołądki jedzących. Stąd od dawna dbano też o to, by posiłki przy-
rządzali dobrzy kucharze, na co stać było tylko najbogatszych. Z biegiem lat umiejętności 
kucharzy sięgnęły mistrzostwa, a ich zawód stał się sztuką. Zwykłe kuchnie przerodziły się 
w duże zakłady produkujące żywność zróżnicowaną i dostosowaną do stopnia zamożności. 
Tak narodziła się gastronomia, czyli sztuka przyrządzania potraw na bazie fachowej wiedzy 
kulinarnej w otwartych zakładach żywienia zbiorowego (Dominik 2013).

Mistrzostwo kucharzy występowało już w średniowieczu, lecz dopiero pod koniec XVIII 
i w XIX wieku można mówić o gastronomii, która narodziła się u schyłku państwowości 
w stołecznej Warszawie i innych miastach polskich. W tym czasie bowiem pojawiły się 
w Warszawie lokale gastronomiczne, takie jak traktiernie stanowiące pierwowzór restaura-
cji, cukiernie i kawiarnie. W lokalach przy Krakowskim Przedmieściu, Miodowej i sąsied-
nich ulicach, jak zauważa M. Kulesza (2001), skupiało się życie towarzyskie i kulturalne 
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wyższych sfer Warszawy. Przeciwwagę stanowiło Powiśle, na którym swoje miejsce znala-
zły garkuchnie, a później szynki służące najuboższym.

Celem rozważań jest przybliżenie Warszawy jako miasta będącego, z racji swej sto-
łeczności, najpierw centrum kulinarnym mazowieckiej dzielnicy, a następnie całej Polski. 
W dalszej części ukazano też kuchnię i gastronomię miast, które ze zrozumiałych przyczyn 
znajdowały się pod wpływem kuchni ówczesnego Zachodu. 

Kuchnia Warszawy – stolicy Mazowsza i Polski 

Czas powstania Warszawy w zasadzie nie jest znany, ale jej początki wiąże się z XIII 
wiekiem. W dokumencie z 1289 roku wymieniono ją jako miasto powiatowe, w 1307 roku 
została siedzibą kasztelanów, a w 1313 roku, w trakcie podziału na dzielnice, znalazła się 
w Księstwie Mazowieckim. W 1339 roku w Warszawie odbył się, z udziałem przedstawicie-
li papieża, proces Kazimierza Wielkiego z Krzyżakami o bezprawne zagarnięcie Pomorza 
Gdańskiego i ziemi chełmińskiej – i był to jej międzynarodowy debiut. Do rozwoju miasta 
przyczynił się szczególnie Trojden, syn Bolesława księcia płockiego, panujący na początku 
XIV wieku na ziemi czerskiej i warszawskiej (Gomulicki 1916). To za panowania tego księ-
cia do miasta zaczęli przybywać osadnicy niemieccy, których zasługą było wprowadzenie 
rzemiosła, handlu i prawodawstwa.

Jednocześnie unia polsko-litewska z 1386 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do 
dalszego wzrostu znaczenia miasta, które z miasta kresowego, narażonego na ciągłe najazdy 
ze strony Jadźwingów i Połowców, stało się ważnym centrum handlowym położonym w sa-
mym środku skrzyżowania dróg wodnych i lądowych państwa polsko-litewskiego.

Rządy kolejnego księcia mazowieckiego Janusza przyczyniły się do przemianowania 
kościoła parafialnego św. Jana na kolegiatę, ustanowienia rządów wójtowskich i wpro-
wadzenia prawa chełmińskiego. To on również przeniósł stolicę dzielnicy mazowieckiej 
z Czerska do Warszawy w 1406 roku, co potwierdza przeniesienie w tym samym roku kole-
giaty z Czerska do kościoła św. Jana w Warszawie (Chlebowski 1892). W ten sposób miasto 
(magistrat) zyskało pełnię władzy sądowej, a mając na czele burmistrza z wójtem oraz raj-
ców i ławników, Warszawa rozpoczęła nową epokę jako miasto stołeczne dzielnicy mazo-
wieckiej. Z kolei po zagadkowej śmierci ostatnich książąt mazowieckich Warszawa w 1526 
roku przeszła we władanie królów polskich, stając się częścią Korony, a tutejszy zamek stał 
się zamkiem królewskim (Baruch 1916).

Kuchnia mazowiecka, później i warszawska, w XIV i XV wieku nie odbiegała od funk-
cjonujących w innych dzielnicach państwa polskiego. Na Mazowszu jadano głównie mię-
so pieczone lub duszone z sosami korzennymi i zaprawiano obficie piwem lub winem. 
Wszystko to „wzmacniano” dodatkowo dużą ilością ciast i słodyczy, a dwory wielmożów 
mazowieckich również nie odznaczały się „skromnością w jadle i napoju”. Panowie ma-
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zowieccy, na co dzień opływający w dostatek, bywali na dworach zagranicznych lub kró-
lewskim w Krakowie i przyswoili sobie zapewne zwyczaje tam panujące. Dlatego też i oni, 
naśladując swoich gospodarzy, „sadzić się już musieli na ów wykwint, nieraz dziwaczny, 
nie licujący wcale z rubasznością i prostactwem, panującym wówczas we wszystkich war-
stwach społecznych Europy całej” – pisał H. Peszke (1904).

Warto również podkreślić, że mięso wołowe w tych czasach nie było zbyt popularne i czę-
sto spożywane w siedzibach rycerzy mazowieckich. Przeważnie jadano zwierzynę i „kurcząt 
moc wielką”, ale spożywano z nich przede wszystkim udka i skrzydełka. Uznaniem cieszyły 
się też skowronki pieczone, ale nie gardzono również słowikami czy gilami. Zdarzało się 
także, że w ten sposób dokonywały żywota słowiki i czyżyki. Znane były już wtedy pasztety 
na zimno i gorąco, ciasta i torty, konfitury na miodzie, konfekty korzenne i pachnące oraz 
liczne owoce i sery. W dni postne spożywano zaś dużo ryb, ale na stół nie podawano ich ra-
zem z mięsem, ponieważ „nie lubiono ich, a gdyby nie powaga kościoła, nakazującego suro-
we przestrzeganie postów, mało kto by się na nie połakomił, mogąc mieć mięso, zwierzynę 
i drób”. Natomiast dość powszechnie, obok mięsa, jako dodatek podawano różne jarzyny 
„ogrodowizny, nabiał i jaja” (Peszke 1904).

Ważną rolę w tamtych czasach spełniało mięso ze zwierzyny leśnej, wszak polować 
mogli możni i rycerze, zwłaszcza że Mazowsze zaliczano do najbardziej zalesionych i pod 
względem ilości zwierzyny znajdowało się tuż po Litwie i Żmudzi. Tereny między Narwią 
i Bugiem słynęły z dorodnej zwierzyny, wśród której spotkać było można: żubry, tury, łosie, 
dziki, jelenie, sarny i zające (Peszke 1904). Panujący wówczas w Polsce Jagiellonowie sami 
dawali przykład nie tylko w polowaniu, ale i konsumpcji. Można zatem przyjąć, że stoły 
możnych i rycerzy na Mazowszu niezbyt różniły się od stołów w Małopolsce. 

W domach pańskich witano już wówczas powszechnie chlebem i solą oraz konfektem 
i winem. Gdy goście usiedli za stołem przykrytym wzorzystym obrusem, pełnym pucha-
rów i mis, to pozwalano im wstać dopiero po degustacji potraw i przysmaków. Jedzono 
dużo i długo, często przy tym popijając piwem. Trunek ten znany był już i popularny na 
Mazowszu od czasów Chrobrego, a rozpowszechniony w czasach Przemysła II i Leszka 
Białego. Zresztą trudno było sobie wyobrazić stół książęcy, możnych, biskupa czy rycerzy 
mazowieckich, bez jego obecności. 

Na stołach znajdował się dość często również miód pitny, stanowiący nie mniejszy przy-
smak niż piwo. Na Słowiańszczyźnie miody sycono od niepamiętnych czasów „zanim jesz-
cze Popiela myszy zjadły”. Na Mazowszu istniał zwyczaj dodawania do miodu soku z wiśni 
czarnych, malin i innych „wonności” i zapraw, dzięki temu pojawił się miód zwany wiśnia-
kiem, maliniakiem, dereniakiem, w zależności od zawartości miodu i „mocy”, występujący 
jako dwójniak i trójniak (Staropolskie napoje…1939) Na końcu wreszcie należy wspomnieć 
o winie, które także pojawiało się na pańskich stołach i to w wyborze – słabsze krajowe i do-
bre zagraniczne. W XV wieku na ziemiach polskich zakładano dość często winnice, które 
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dawały możliwość produkcji własnego, krajowego wina. Na Mazowszu w tym czasie pięk-
nie zieleniły się winnice pod Warszawą, w Czersku, na wzgórzach pułtuskich i koło zamku 
wyszogrodzkiego. Produkowane z mazowieckiej winorośli wino było stosunkowo kwaśne, 
dlatego „doprawiano” je miodem przaśnym, korzeniami i ziołami (Staropolskie napoje… 
1939).

Czasy panowania Zygmunta I – to dalszy rozwój miasta, przede wszystkim dzięki królo-
wej Bonie, która pozyskawszy sobie mieszczaństwo warszawskie i unikając nieprzyjaznego 
Krakowa, przebywała tu coraz częściej, dbając nie tylko o powiększanie swojego mająt-
ku, ale i rozwój miasta. Dzięki temu królowa Bona miała duży wpływ na rozwój kuchni 
nie tylko w Polsce, ale i w Warszawie. Przebywająca tu często królowa zabierała ze sobą 
cały dwór, w tym i kucharzy, którzy i tu rozpoczęli „cywilizowanie” kuchni. W następ-
stwie wprowadzono liczne zmiany, a „rubaszna kuchnia dawna ustępować musiała pomału 
przed nową, wymyślniejszą, sadzącą się na wykwint wszelaki; zaczęto przyprawiać potrawy 
w sposób przedtem nieznany, sprowadzać nasiona ogrodowin i ziół dotąd nie uprawianych, 
a dla kuchni nowej niezbędnych, pomnażać liczbę korzeni od dawna już w użyciu będących 
nowemi. Jednym słowem burzono gorliwie, by na gruzach wznosić natychmiast gmachy 
wspanialsze” – pisał J. Peszke (1904).

Król Zygmunt August, odziedziczywszy po matce przywiązanie do Warszawy, również 
często przebywał w tym mazowieckim mieście. Jego zasługą było przyczynienie się nie 
tylko do wzrostu znaczenia politycznego, ale i gospodarczego, jemu to bowiem miasto za-
wdzięczało wybudowanie pierwszego mostu na Wiśle u wylotu ulicy Mostowej (Baruch 
1916). Przypomnijmy, że to ten władca przyczynił się również do rozwoju piwa polskiego 
przez nadanie przywileju Negelinowi i Ulrychowi w 1551 roku, poświadczającego, że obaj 
cudzoziemcy mieli duże zasługi we wprowadzeniu ulepszeń i oszczędności przy jego pro-
dukcji. W zasadzie od tego czasu datuje się występowanie dobrego piwa w kraju i mieście 
nad Wisłą (Baruch 1916).

Nie sposób także, pisząc o kuchni mazowieckiej tamtych czasów, pominąć, znajdujących 
się w dużych ilościach na stołach magnatów, ciast na miodzie. Podobnie jak w innych regio-
nach, na Mazowszu nie tylko gustowano, ale i zajadano się ponad miarę tymi smakołykami. 
Już Mikołaj Rej zachwalał znajdujące się często na stołach „żufeczki”, główki pozłociste 
oraz torty i limonie dostarczające „rozkoszy” (Herbaczyński 1988). Należy dodać, że nie 
tylko pieczono smacznie, ale i wykwintnie, np. placki, w których środku znajdowały się 
sadzawki z białego miodu. Wpływ na rozwój piernikarstwa w Polsce mieli przybywający tu 
z Norymbergii specjaliści od miodowych wyrobów. Pierwsi z nich pojawili się na początku 
XVII wieku w Toruniu, następnie w Krakowie, w którym w 1611 roku założyli pod nazwą 
Contubernium Cuchlororum cech piernikarzy (miodowników). W następnych latach mi-
strzowie ci zaczęli przybywać także do Warszawy, z miejsca zdobywając sobie uznanie i sła-
wę. O ich sukcesie najlepiej świadczy powstanie już w połowie XVII wieku ulicy Miodowej. 
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W okresie panowania ostatnich Jagiellonów, a zwłaszcza w związku z wyznaczeniem 
Warszawy na miejsce sejmów i zjazdów państwowych, na Sejmie Unii Lubelskiej w 1569 
roku nastąpiło dalsze wzmocnienie pozycji miasta. Największy jednak wpływ na to miało 
wyznaczenie jej trzy lata później na miejsce wolnych elekcji wybierających królów polskich. 
To wszystko przyczyniło się do rozwoju i wzrostu znaczenia w takim stopniu, że miasto sta-
wało się ważnym ośrodkiem kultury i polityki. Wpłynęło to z kolei na rozwój gospodarczy 
i przyciągnęło „żywioł, najpierw niemiecki, a później włoski” (Gomulicki 1916). W tym 
czasie nastąpił niemal całkowity tryumf kuchni włoskiej, która panowała dość długo, wci-
skając się nawet pod „strzechy dworków wiejskich”. Z czasem doszło do tego, że potrawy 
włoskie zaczęto uważać za narodowe polskie, tak np. sądzono o ozorze i karpiach na szaro. 

Kuchnia włoska, wbrew pozorom, jednak nie zapanowała całkowicie, jej dominacja do-
tyczyła bowiem tylko potraw mięsnych i rybnych. Mazowszanie, podobnie jak przedstawi-
ciele innych ziem, uważali potrawy mięsne za najlepsze, a jeżeli jedli ryby, to tylko dlatego, 
że nakazywał je jeść Kościół w czasie dni postnych. Dlatego kasza jaglana, groch, kapusta 
ze słoniną, pieczeń wołowa, czy schab z cebulą, barszcz i inne potrawy typowo polskie cią-
gle panowały w jadłospisach. Należy również pamiętać, że kuchnia włoska nie zawsze miała 
swoich do końca zdeklarowanych wielbicieli, ze względu na używanie do potraw nadmiaru 
korzeni, aromatów, octów, wina, miodu i innych przypraw (Peszke 1904).

Decydujące dla losów miasta było przeniesienie przez Zygmunta III dworu królewskiego 
z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. „Skromny dotąd zakątek urósł nagle do znaczenia 
wielkiej stolicy europejskiej. Utrzymywały z nim łączność dwory cesarskie; papież przysy-
łał nuncjuszów; nazwisko jego występowało nieustannie w aktach dyplomatycznych, arty-
ści cudzoziemscy rysowali go, rytowali i sztychowane widoki w zbiorach głównych miast 
Europy umieszczali” – pisał W. Gomulicki (1916). Autor zauważa, że nigdy stara Warszawa 
nie była „piękniejszą, zasobniejszą i okazalszą” niż w pierwszym okresie rządów Zygmunta III. 
Król, miłośnik budownictwa i znawca sztuk pięknych, nie tylko sam dużo budował, ale 
i zachęcał też do tego innych. 

Niestety, dynamiczny rozwój miasta został brutalnie przerwany przez dwie wielkie klę-
ski: pożar, który zniszczył prawie trzy czwarte budynków i „zaraza morowa” (dżuma, zwana 
też czarną śmiercią), która uśmierciła setki mieszkańców. Jednak po trudnych czasach nasta-
ły też lepsze, do czego przyczyniły się sejmy odbywane w Warszawie. Niezależnie od tego, 
czy były spokojne, czy burzliwe, zakończone czy zrywane, to jednak przyciągały dużo ludzi 
i pieniędzy. Dzięki temu król dokończył rozpoczętą jeszcze za Zygmunta Augusta budowę 
zamku murowanego (Dynowska 1910). Epoka Zygmunta III była epoką największego roz-
kwitu Warszawy nie tylko pod względem zamożności, ale też oświaty i kultury. Rozwinął się 
również handel, a kupcy warszawscy, posiadający własne okręty, docierali do portów fran-
cuskich i włoskich, sprowadzali różne towary, w tym i żywność (Gomulicki 1916). Zygmunt 
III był już zwolennikiem kuchni wiedeńskiej, stąd też czerpał wzory ze stołów cesarskich, 
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na których kuchnię włoską zaczęła najpierw uzupełniać, a z czasem wypierać, kuchnia hisz-
pańska.

Kuchnia królewska pod wpływem wzorów wiedeńskich więcej uwagi poświęcała zacho-
waniu się przy stole niż smakowi i jakości potraw. Dwór w Warszawie naśladowali możni 
i biskupi, z których przykład brało zamożniejsze ziemiaństwo, będące z kolei wzorem dla 
bardzo licznej szlachty uboższej. Jednak to ta właśnie warstwa społeczna była najbardziej 
wierna dawnym obyczajom i to ona nadal zajadała się barszczem, krupnikiem, flakami 
i sztuką mięsa, grochem i kaszą jaglaną ze słoniną, pieczenią wołową i wieprzową z cebulą 
i chrzanem czy wędzonką z kapustą. Przysmakiem nadal pozostawała gęś z jabłkami, gło-
wizna wieprzowa z chrzanem i jagnięcina z koprem. Z przyzwyczajeń rezygnowano tylko 
na czas pobytu gości, wtedy wyjmowano ze schowków pieprz, szafran, rodzynki, migdały 
i inne przyprawy, by gościom pokazać swoją „nowoczesność”. W dworkach szlacheckich 
nadal raczono się piwem, miodem, a jeśli spożywano wino, to tylko z gośćmi. Z czasem na 
stołach zaczęła pojawiać się gorzałka. Tymczasem ubożejący coraz bardziej lud mazowiecki 
spożywał w tym czasie coraz uboższe posiłki (Peszke 1904).

Władysław IV, syn i następca Zygmunta III, w trakcie licznych podróży po Europie zo-
baczył ją i poznał, a po powrocie przyczynił się do „ozdoby miasta, wystawiwszy sześć 
kościołów, dwa okazałe pałace, oraz statuę na cześć swego ojca” (Przewodnik po Warszawie 
na rok 1904… 1904). Najpełniej wygląd miasta tych czasów opisał A. Kraushar, opierając 
się na pracy A. Jarzębskiego (1643). Warszawa za czasów Władysława IV ukazana przez 
A. Jarzębskiego, to nie tylko zarys wybrzeża Wisły z długim szeregiem pałaców i świątyń, 
ale i kwitnące przedmieście Pragi, z łączącym ją ze stolicą mostem na palach. Po Wiśle 
w tym czasie pływały statki, a od strony stromych wzgórz, na których znajdował się Zamek 
Królewski, widać było Pałac Kazanowskich, późniejszy Pałac Kazimierzowski i pięknie 
rozwijające się ogrody. 

Z kolei panowanie Jana Kazimierza to okres, w którym Warszawa jawi nam się jako mia-
sto zniszczone, bez mostu, bez ogrodów, ze sterczącymi kominami i gruzami będącymi po-
zostałością po Szwedach. Właściwie to wśród pozytywów związanych z panowaniem tego 
monarchy widziano tylko wprowadzenie stałej poczty oraz wydawanie gazety „Merkuriusz 
Polski Ordynaryjny, dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający” w języku polskim. 
(Gomulicki 1916).

Panowanie Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza to wręcz „najazd” Francuzów 
na Warszawę. Nawyki i upodobania królów i nie mniejsze królowych, przynosiły ze sobą 
nie tylko kulturalne potrzeby, ale nawyki, gusta i pojęcia. Oddziaływały one również na pol-
skie otoczenie dworu, szczególnie że całe grono dam dworu przybyłych z Marią Kazimierą, 
przez poślubienie różnych panów polskich wniosło język, obyczaje i formy francuskie do 
życia polskiego (Chlebowski 1909). Ubogie mieszczaństwo warszawskie nie było w sta-
nie zadośćuczynić potrzebom nowych mieszkańców, dlatego panowie zaczęli korzystać 
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z usług różnych rzemieślników, w tym ogrodników, pasztetników i kucharzy, z pochodzenia 
Francuzów, Włochów, Niemców, a nawet Szkotów. 

Szybki wzrost zapotrzebowania na produkty spożywcze dla dworu, możnych i ludno-
ści zamożniejszych przedmieść spowodował wzrost cen chleba, mięsa, nabiału i warzyw. 
W następstwie doszło do rozwoju upraw warzyw na żyźniejszej nadpilickiej ziemi w oko-
licach Przybyszewa. W czasie panowania Władysława IV w Warszawie funkcjonowały 
też gospody (domy zajezdne) przy ul. Długiej z najbardziej znanymi – „Pod Gąsiorkiem” 
u Długoszewskiego i „Pod Kaliną” u Giżowskiego. Gospody te posiadały komfortowe po-
koje i łaźnie z fontannami, dlatego najczęściej służyły gościom zagranicznym (Gołębiowski 
1827). Nie można też pominąć funkcjonujących przy szlakach komunikacyjnych gospód, 
które również, oprócz jadła, oferowały nocleg. 

Bardzo ciekawy, w opinii żyjącego w czasach Wazów A. Jarzębskiego, był wizerunek 
ówczesnych warszawskich szynkarzy, winiarzy, rzeźników, rybaczek i piekarzy z ich skłon-
nościami do oszukiwania, zamiany towaru wybranego na gorszy, podnoszenia ceny. Autor 
wysyłał ich po naukę do Gdańska, skąd żeglarze przywozili chleb „rżany, z czarnuszką, sple-
ciony”, czy biały „ozdobny i smaczny” rozpływający się w ustach jak woda (Chlebowski 
1909). Na uwagę zasługują również założone w okolicach Pałacu Kazimierzowskiego ogro-
dy królewskie, w których oprócz egzotycznych drzew, takich jak: pomarańcze, cytryny, 
oliwki, kasztany, uprawiano także, wykorzystywane w kuchni królewskiej, takie warzywa 
jak: różne sałaty, karczochy, selery, kordy, pasternak i – raczej niesłużący do jedzenia – ty-
toń.

Pałac Kazanowskich był z kolei przykładem funkcjonowania siedziby możnego, do 
którego na obiady przychodził król i przybywający do Warszawy przedstawiciele władców 
ówczesnej Europy, nie licząc senatorów polskich. Na uwagę zasługiwała izba stołowa o po-
dwójnych oknach, w której wzdłuż ścian stały krzesła skórzane „wyzłacane” z herbami, 
przy „piecu otwór, przez który z pomocą windy dostarczano z piwnic wina dla ucztujących, 
nalewane w baryły srebrne, mieszczące od 30 do 40 garncy i posuwane po stole z pomocą 
kół, umieszczonych pod baryłą” (Chlebowski 1909). Wrażenie robiła fontanna umieszczona 
na środku stołu „rzucająca wino na kilka łokci w górę”, natomiast cały szereg piwnic za-
pełnionych beczkami różnorodnych win, piw i innych napojów „czynił zadość potrzebom 
często odbywających się tu biesiad”. W sali jadalnej zastawiano na stole 80 czar złotych 
w czterech rzędach, napełnionych najsmakowitszymi konfiturami włoskimi z różnorodnych 
owoców. W trakcie uroczystości strojni dworzanie roznosili na złotych tacach wino w pięk-
nych kryształach, a złożona z dwudziestu muzyków orkiestra przygrywała podczas kolacji 
i późniejszych tańców. 

Panowanie kolejnego władcy, Jana III, było okresem sukcesów militarnych, mniej po-
litycznych i, mimo wszystko, słabnięcia kraju. Blasku Warszawie król nie tylko nie przy-
sporzył, ale ujął, uciekając z miasta i budując pałac w Wilanowie. Tam zamieszkał z całą 
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rodziną i prowadził spokojne „wiejskie życie”, na ile pozwalała mu na to sytuacja poli-
tyczno-militarna. Mimo braku czasu, w rolę budowniczego miasta wcieliła się królowa 
Marysieńka, dzięki której wzniesiono olbrzymi bazar w środku miasta, nazwany „Marywil” 
(Marie-ville), co było znaczącym wydarzeniem z punktu widzenia potrzeb gospodarczych 
miasta. Tu można było kupić wszystko, co było znane, a często już popularne na Wschodnie 
i Zachodzie, a mało lub w ogóle nieznane w Polsce (Gomulicki 1916).

Kiedy zmarł Jan III i przebrzmiały echa zwycięstwa wiedeńskiego, „przyszły czasy sa-
skie, pełne bezładu i nierządu, pełne zapowiedzi klęsk przyszłych, powierzchownie we-
sołe bezmyślną jakąś, pijacką wesołością. Bawiła się wraz z całym krajem i Warszawa, 
jedząc, pijąc, pasa popuszczając, pomimo licznych a dokuczliwych przemarszów obcego 
wojska, pomimo okrutnej zarazy morowej, która na początku osiemnastego stulecia zamie-
niła miasto w cmentarz” – pisała M. Dynowska (1910). Za Augusta II spadły na Warszawę 
najpierw klęski militarne, kiedy miasto było zajmowane na przemian przez wojska saskie 
i szwedzkie, a następnie epidemię dżumy, która zabrała połowę mieszkańców (Przewodnik 
po Warszawie… 1904). Oprócz „morowego” powietrza we znaki dały się także przemar-
sze wojska rosyjskiego, które przysłał Piotr Wielki, protektor Augusta II, w jego sporze ze 
Stanisławem Leszczyńskim. 

„W tym okresie Warszawa była miastem, po wierzchu strojnym, w głębi pełnym brudu, 
niechlujstwa i nędzy” (Gomulicki 1916). Jednak, mimo wszystko, 50 lat wcześniej, a na-
stępnie i za Augusta II, przy przychodach Polski wynoszących 35 mln zł wydawano 15 mln 
na wino i inne trunki oraz 18 mln na korzenie i „rzeczy zbytkowne” (Czajewski 1896). 
Władca ten słynął z niezwykle hulaszczego trybu życia. Jemu przypisuje się wprowadzenie 
balów maskowych, w których sam uczestniczył, zakładając drogie i niezwykle wykwint-
ne stroje. Podobnie zresztą jak i słynnych redut (zabaw karnawałowych), które urządzała 
ówczesna elita Warszawy, oczywiście z udziałem samego władcy w wynajętych pałacach 
Przeździeckich, Radziwiłłów, Jabłonowskich i innych. „Od 1740. do 1750. tak były lubiane 
reduty, że je dawno zacząwszy od października aż do adwentu, i znowu przez całe zapusty 
po trzy razy na tydzień, w niedziele bawiono się w kilku miejscach, a zawsze pełno było 
osób” – pisał Ł. Gołębiowski (1827). Warto dodać, że reduty były liczne, a największe do-
chodziły nawet do 6000 osób. 

Okres panowania Stanisława Augusta to odbudowa Zamku Królewskiego i wyposażenie 
go w dzieła sztuki, meble i sprzęty, na co król łożył „hojnie, lecz zarazem celowo i umie-
jętnie”. Ostatni władca państwa polskiego „choć hiszpański płaszcz nosił przy koronacji, 
a do końca życia ubierał się po francusku, miał polskość w wysokiej cenie, wiele też dla 
podtrzymania jej i uświetnienia uczynił” (Chlebowski 1892). Życie w tym czasie na Zamku 
Królewskim, przynajmniej w pierwszym okresie panowania, płynęło spokojnie i wesoło, 
a jego uczestnicy sprawiali wrażenie szczęśliwych. Świadczyły o tym wystawne przyjęcia 
posłów, wytworne bale, huczne zjazdy magnaterii polsko-litewskiej czy „uczone obiady”. 
Wszystko to jednak działo się przy ożywionym życiu politycznym, gdzie układy i intrygi 
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miłosne odbijały się szerokim echem wśród współczesnych, którzy martwili się przyszłym 
losem upadającej ojczyzny.

Stronnictwo patriotyczne tymczasem, pod przewodnictwem króla, korzystając z jego 
prywatnych komnat, podjęło próbę ratowania ojczyzny. To tu, w wielkiej sali zamkowej 
rozegrały się najpiękniejsze chwile upadającej Rzeczypospolitej, uchwalono Konstytucję 
3 Maja. Jednak trzy lata później rozegrała się ostatnia scena dramatu nie tylko króla, ale 
i Korony Polskiej. W pochmurny „drobnym deszczem mżący poranek, do karety podróżnej 
siada Stanisław August postarzały, złamany, śmiertelnie smutny, koronkową chusteczkę raz 
po raz do załzawionych oczu przykładając – i wśród milczącego, jak na pogrzebie otoczenia, 
wyrusza w podróż, z której już nie ma powrócić” – pisał B. Chlebowski (1892). Ten wyjazd 
oznaczał nie tylko koniec panowania władcy, ale i koniec istnienia państwa polskiego.

Niezależnie od wydarzeń politycznych polska szlachta i magnateria, w tym mieszkająca 
na Mazowszu i w Warszawie, nie zamierzała zaniedbywać jedzenia, które przecież w tam-
tych czasach stanowiło nie tylko o „pełnym brzuchu”, ale o gościnności, zamożności i chęci 
pokazania się „towarzystwu”. Przeglądając potrawy, spotykało się typowo polskie, zwa-
ne narodowymi, obce, czyli zagraniczne oraz pospolite i bardziej wyszukane dla bogatych 
(Gołębiowski 1830). Wśród zup dominowały polskie: barszcz, krupnik i kapuśniak, barszcz 
z kurą, mięsem wołowym i wieprzowym, słoninką, kiełbasą, z kurą zaś naturalny lub za-
bielany. Najpierw na Litwie, a potem w Warszawie bardzo popularna stała się boćwinka, 
czyli barszcz z liści buraczanych oraz barszcz królewski, postny z grzybkami i uszkami. 
Krupnik gotowano z kaszy perłowej, z mięsem świeżym lub wędliną, a rosół z kur, kapło-
nów, gęsi, kaczek, które po ugotowaniu rosołu wyjmowano i zjadano z pieprzem tylko i solą. 
Kapuśniak gotowano ze słodkiej kapusty zalewanej kwasem lub z kapusty zakwaszanej, 
z dodatkiem świninki, słoniny i kiełbasy. 

Gotowano również zupę szczawiową, z zająca oraz krwi gęsiej czy wieprzowej ze sło-
ninką w kostki. Po klasztorach serwowano zupę słodką, z różnych jarzyn i mięsiwa, kur, 
kaczek dzikich, zaprawianą śmietaną oraz grochówkę z grzaneczkami w kostkę i słoninką 
wędzoną. Chołodziec litewski przygotowywano z boćwiny zagotowanej w kwasie, siekanej 
i zaprawionej śmietaną, dodawano też szyjki od raków, cielęcinę, kapłona lub indyka pokra-
janego w drobne zraziki, surowe ogórki obrane i pocięte w kostkę, jaja gotowane na twardo, 
a wszystko to podawano na zimno. Z czasem dodawano jeszcze szparagi ugotowane, cięte 
w drobne kawałki. W czasie upałów zaś do tej zupy wybornej dodawano nać cebuli lub 
czosnku. W czasie postu popularny był żur postny ze śledziem, piwem, śmietaną i jajami. 
Zalewano nim ser i chleb pokrajany, a w czasie ścisłego postu podawano z miodem i im-
birem. Znana i popularna była kawata z chleba, sera i wody; biermuszka, czyli drobianka 
piwna ze środka chleba, podawana z winem, cukrem, albo samym piwem, przyprawiana 
masłem, solą i polnym kminkiem. Z kolei famułę, czyli chleb utarty w wodzie podawano po 
ugotowaniu z jabłkami i gruszkami, przyprawiano solą i masłem. Była ona jedną z ciekaw-
szych i lubianych potraw jedzonych w tamtych czasach. 

Zeszyty-naukowe-45_2015.indd   45 2016-02-16   10:05:44



46 OD KUCHNI MAZOWIECKIEJ DO GASTRONOMII WARSZAWSKIEJ...

Chętnie jedzono też wiśnianki i śliwianki, czyli ugotowane owoce przyprawione śmie-
taną, podobnie zresztą jak i zupę z pomidorów, zacierki z mąki, zupę rybną przejętą od 
Kozaków, przez nich zwaną uchą, a gotowaną z kilku różnych ryb w jednej wodzie. Często 
była ona zaprawiana kwaskowato, podawana bez ryb, które serwowano osobno. Z chwilą 
pojawienia się kuchni francuskiej nastała moda na buliony, zupy rumiane, białe delikatne 
rosołki, menestra (gulasz z przyprawami hiszpańskimi) i rosół włoski oraz węgierski. 

Po zupach podawano potrawy mięsne, najczęściej zaczynając od kiełbasy, potem sztu-
kę mięsa wołowego ugotowaną w wodzie z pietruszką i solą, świeżą lub z solonego mięsa 
podawaną z chrzanem ze śmietaną lub octem, ćwikłą, ogórkami, musztardą, sosem z cebuli 
oraz czosnkiem, fasolą i kartoflami (Gołębiowski 1830). Sztukę mięsa przygotowywano 
także w zamożniejszych domach, z bawołów, turów, żubrów i łosi, oczywiście w czasach, 
w których jeszcze występowały na terenie Polski. Do sztuk mięsa zaliczano również grych 
i czamanagę oraz suropieki. Z kolei wśród mięs duszonych na uwagę zasługiwały: sztufada, 
bryzol, rostbef, befsztyk, zorba, frykas, pulardy oraz flaki – białe z mąką lub żółte z szafra-
nem. 

Wśród dań obiadowych dominowały te z: cielęciny, kur, kurcząt, kapłonów, kaczek, gęsi 
i indyków. Podawano również wędzonkę wołową, czasami baranią i wieprzową, półgąski, 
szynkę, czyli szołdrę wieprzową, łopatkę wędzoną, nogi wołowe lub wieprzowe na zimno 
z galaretą oraz cielęce z sokiem, cytryną, winem i cukrem. Popularne były też prosięta ma-
rynowane i pasztety: francuskie, niemieckie i angielskie ze zwierzyny leśnej oraz drobiu. 
W czasie obiadów nie mogło zabraknąć ulubionego przez Polaków bigosu hultajskiego z ka-
pusty, schabu, słoninki i kiełbasy, obowiązkowo z wołowiną pieczoną w zraziki pokrajaną. 
Popularne były też: bigosik z posiekanego mięsa z rodzynkami lub jabłkami kwaskowatymi, 
zrazy, kotlety, kiszka podgardlana, wątrobowa, z kaszką, z krwią lub słoniną z ryżem i inne 
lekkie potrawy służące bardziej za wieczerzę niż obiad. Za przysmak zaś uważano ogonki 
kóz karpackich, łapy niedźwiedzie i chrapy łosia (Gołębiowski 1830).

Popularne i ulubione pieczyste to pieczeń: wołowa, huzarska duszona, cielęca z nerką, 
barania z czosnkiem lub majerankiem, z koziołka, wieprzowiny, łosia, jelenia, daniela, sarny 
i dzika; robiono też pieczenie z: zajęcy i prosiąt, z ptactwa oprócz drobiu: z gęsi dzikich, 
głuszców, dropi, cietrzewi, pardw, gołębi, kuropatw, cyranek, jarząbków, przepiórek, słonek, 
bekasów, kulików, chruścieli, kwiczołów, jemiołuch, synogarlic, turkawek, kukułek, czyży, 
krzywonosów, czeczotek, grabołusków, drozdów, kosów, szpaków; mile widziane były też 
zwiastujące wiosnę skowronki oraz zdobiące stoły możnych – bażanty (Gołębiowski 1830). 
Zatem, jak widzimy, zjadano niemal wszystko, co „fruwało”, oczywiście prócz ptaków dra-
pieżnych.

Dania rybne podawano przede wszystkim w czasie postów, a konsumowano takie ryby 
jak: sielawy, minogi i piskorze, łososie, łososiopstrągi, sumy, jesiotry, wiziny lub rapy, 
głowacze, certy, czeczugi, karpiołososie łowione w Dniestrze i pstrągi prawdziwe, dalej 
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karpie, wyrozęby i łokietnice, popularne były też szczupaki. Nie mniej popularne były san-
dacze, węgorze i miętusy, których wątróbki ceniono bardziej niż szczupakowate. Bogaci 
mieszczanie zapewne cenili sobie szczególnie: okonie, leszcze, jazie, Jedlce, karasie, liny, 
krąpie, płatarze, klenie, jazgarki, okleje, kiełbie, ślizie, płotki, brzany, lipienie, perki, płataj-
ki, świnki i kozy. Oprócz tego były ryby suche i słone, śledzie, wiony, raki, żółwie, ślimaki, 
ostrygi i kawior. Śledzie podawano przed obiadem dla zaostrzenia apetytu lub na śniadanie, 
najczęściej siekane z bułką, cebulą i smażone (Gołębiowski 1830). 

Popularne były też leguminy, czyli potrawy z mąki lub kaszy. Wśród nich najczęściej 
serwowano kasze: jaglaną, pszenną, żytnią, jęczmienną zwykłą i perłową, owsianą i tatar-
czaną, mannę i kartoflaną. Kasze gotowano na zupę i na potrawę, gęsto, sypko, z wodą, 
mlekiem, z rodzynkami, śliwkami, zaprawianą z masłem, słoniną opiekaną w piecu. Z kaszy 
owsianej robiono kleik, z mąki pszennej: zacierki, lemieszki, kluseczki zacierane z makiem, 
łazanki, pierogi z serem, z mięsem, z kapustą, wiśniami, czereśniami, czernicami, włoskie 
ze szpinakiem, z powidłami i leniwe. Podawano również naleśniki zwykłe lub nadziewane, 
podobnie jak pierogi, kołduny, makaron polski i włoski z masłem i serem, wreszcie pączki 
nadziewane konfiturami i powidłami (Gołębiowski 1830). Oczywiście potraw tych, gdyby 
dodać te z receptury włoskiej, francuskiej czy niemieckiej, było znacznie więcej.

Ważną rolę w ówczesnym menu odgrywały jarzyny i owoce. Najbardziej znane i uży-
wane to: fasola, soczewica, jarmuż, kurpiele, selery, pory, bób turecki i egipski, karczochy, 
szparagi, dynie oraz rzodkiew letnia i zimowa. Występowały też potrawy z jaj, takie jak: na 
miękko, na twardo i siekane w skorupkach, sadzone z octem i śmietaną, z oliwą i pieprzem 
oraz omlet. Używano jaj kurzych, kaczych, gęsich, a dla „zbytku” również czasami pawich 
i gołębich. Pianka z białek i cukru pokrywała ciasto, a ze śmietanką osłodzoną i sokiem 
tworzyła bardziej wyszukane potrawy.

Na uwagę zasługują też ciasta, które były coraz bardziej popularne i lubiane. Wśród 
nich znajdowały się francuskie, angielskie, włoskie, rakuskie, puszkowe, bielskie, moź-
dzierzowe, garnuszkowe. Oprócz różnych kołaczy, w tym czasie pojawiły się obwarzanki, 
sucharki, grzaneczki, biszkopty, talamuzy, ciasto z serem, torty hiszpańskie, wiedeńskie, 
konfektowe, migdałowe, z konfiturami, migdałowe i jabłeczne. Warto zwrócić też uwagę na 
strucle. W 1764 roku, pierwszym roku panowania Stanisława Augusta, „piekarz warszawski 
Gottlieb Szyler, upraszał Jaśnie Książęcej Mości, aby raczył przyjąć ofiarowaną mu struclę. 
Była ona długości 7 łokci, na pamiątkę, że wybór króla nastąpił 7 września, mąka do niej 
była wzięta z 17 młynów, dlatego, że król urodził się 17 stycznia, rozmaitych przypraw do 
niej było 32, stosownie do lat króla, niosło tę ogromną struclę 9 dzieci Szylera, gdyż wrze-
sień, w którym była elekcja, jest 9 miesiącem roku. Król obdarzywszy hojnie dzieci i pie-
karza, darował tę struclę PP Bernadynkom, gdzie się znajdował opis niniejszy” – cytował 
Ł. Gołębiowski (1830). Do wymienionych słodyczy należy dodać też korzenie i przyprawy, 
których znaczne ilości były w użyciu. Od Francuzów przyjęto też posiłki trzydaniowe, tj. 

Zeszyty-naukowe-45_2015.indd   47 2016-02-16   10:05:44



48 OD KUCHNI MAZOWIECKIEJ DO GASTRONOMII WARSZAWSKIEJ...

na pierwsze podawano zupy i mięsiwa, na drugie pieczyste i ciasta, a na trzecie przysmaki 
w postaci cukrów i owoców, nazywane wetami, czyli deserami.

Wiek XVIII w kuchni warszawskiej, czy w szerszym ujęciu w gastronomii, stanowił 
pewien przełom. Istniejące wówczas lokale gastronomiczne w postaci szynków i następnie 
ich wyższej formy – traktierni – przeszły kolejny etap ewolucji i zaczęły funkcjonować pod 
nazwą restauracji. Oprócz powstających już wcześniej cukierni i winiarni pojawiały się ka-
wiarnie. Nadal istniały też karczmy, które według M. Kuleszy (2001) łączyły funkcje szynku 
i domu zajezdnego oraz gospody, a następnie zajazdy, czyli domy noclegowe, posiadające 
obok traktiernie lub, z czasem, restauracje. 

Pierwsza kawiarnia na ziemiach polskich powstała w Warszawie około 1724 roku, dając 
początek innym, w efekcie w 1780 roku było ich już około dwudziestu (Herbaczyński 1988). 
Z czasem, oprócz liczby, rosła ich renoma, a lokale coraz częściej kojarzono z nazwiskami 
właścicieli. W kawiarniach nie prowadzono sprzedaży na wynos i na początku nastawione 
były na podawanie zimnych i gorących napojów, galaretek, kremów, lodów, a niektóre – al-
koholi. Z czasem właściciele proponowali inne usługi, jak np. Nejbertowa, która przy swojej 
znanej kawiarni „Wiejska Kawa” założyła ogródek. Co ciekawe, w początkowym okresie 
właściciele kawiarni w potrzebne torty i ciastka zaopatrywali się w cukierniach. 

Trzeci rozbiór i upadek Rzeczypospolitej w 1795 roku oznaczał też utratę stołeczności, 
a tym samym prestiżu przez największe i najbardziej znaczące miasto Mazowsza. W następ-
nych latach w Warszawie krótko przebywali Niemcy, a na Zamku rządy sprawował guberna-
tor, jako najwyższa władza „prowincji” Królestwa Polskiego. Nastąpił wtedy spadek liczby 
mieszkańców do kilkudziesięciu tysięcy, a opuszczone pałace znalazły się w rękach prze-
mysłowców i zamieniono je w zakłady produkcyjne. W okresie Księstwa Warszawskiego 
i rządów polsko-sasko-francuskich na Zamku Królewskim rezydował Fryderyk August, król 
saski i wielki książę warszawski, i to wtedy pojawiły się marzenia o stabilizacji i rozwoju. 
Niestety, upadek wielkiej nadziei Polaków – Napoleona Bonaparte – oznaczał również upa-
dek marzeń. Od 1815 roku Warszawa, jako stolica Królestwa Polskiego, zaczęła się powoli 
dźwigać z upadku, na co wpływ miały pożyczki inwestycyjne na cele budowlane, udzielane 
przez nowo otwarty Bank Polski (Kulesza 2001). Utworzono Straż Ogniową, zbudowano cy-
tadelę Aleksandryjską, a nade wszystko w 1847 roku otwarto Kolej Warszawsko-Wiedeńską, 
a w 1862 roku – Warszawsko-Bydgoską. To przyczyniło się do umiędzynarodowienia mia-
sta i wzrostu jego znaczenia w ówczesnej Europie. 

W kolejnych latach rozwiązano problem zaopatrzenia w wodę dzięki budowie w 1856 
roku wodociągów, co było z kolei zapowiedzią budowy w najbliższej przyszłości kanaliza-
cji. Jeszcze w tym samym roku na ulicach miasta zainstalowano też oświetlenie gazowe. Do 
szczęścia jednak brakowało wolności. Nie pomogły, kolejno: wybuch w 1830 roku i walki 
w okresie powstania listopadowego, a następnie powstanie styczniowe w latach 1863-1864. 
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Zamek Królewski ciągle był siedzibą generałów-gubernatorów, a nie królów polskich, co 
nadal przypominało o braku własnej państwowości.

Gastronomia i baza noclegowa Warszawy do połowy XIX wieku

Wracając jednak do problematyki związanej z ówczesną kuchnią (gastronomią) war-
szawską, należy podkreślić, że na przełomie XVIII i XIX w. na rynku warszawskim można 
było znaleźć dość liczne, jak na te czasy, artykuły żywnościowe. Wyraźnie wskazują na to 
produkty, które kupowano w Warszawie. Na półkach sklepów winnych i korzennych oraz 
straganach przekupek warszawskich znajdowały się m.in.: ryby, takie jak: łososie, karpie, 
leszcze, sandacze, bolenie, węgorze, kiełbie, ślizy, jazgacze, jelce, liny, karasie, ukleje, oko-
nie, certy, minogi, raki, jesiotry, piskorze, sielawy, krąpie, płocie, klenie, miętusy, świnki 
i kozy. Wśród drobiu dominowały: kurczęta, kapłony, kaczory dzikie lub cyranki, indyki, 
cietrzewie, kuropatwy, jarząbki, kwiczoły (drozdy) i czyżyki. Mięsa sprzedawano w podzia-
le na mniejsze, takie jak: prosięta, zające czy nawet sarny oraz większe, sprzedawane „po-
śladkami”, czyli ćwiartkami (Gołębiowski 1827).

Wina występowały jako: główne, podgłówne, połowiczne i stołowe, w cenie garniec 
(około 3,8 l) od 3 do 8 złotych. Wśród przypraw można było znaleźć: pieprz, cukier, kanar 
i farynę, imbir, oliwę, goździki, kwiat i gałkę muszkatołową, cynamon, szafran, migdały, 
limonie, kminek, oliwki, liście laurowe, koper włoski, kapary, anyż, kardamon, kasztany, 
cytryny, różę, serdele, indycht wenecki, krochmal holenderski i stokfisz (ryba suszona). 
Liczne były też rodzaje zbóż, wśród nich dominowały: żyto, pszenica, groch, jęczmień, 
gryka, owies i cały zestaw kasz. 

W niezbyt długim okresie panowania Prusaków spekulanci dorobili się wielu pałaców 
za niską cenę i urządzili w nich hotele, które zaliczano wówczas do najbardziej okaza-
łych w Europie. Wśród nich na uwagę zasługiwały: „Paryski” Nestego, a następnie „Hotel 
Europy”, „Chovot” przy ul. Miodowej, „Polski” przy ul. Długiej, „Litewski” przy ul. 
Nowosenatorskiej, „Wileński” u Rosengarta, „Niemiecki” i „Drezdeński” przy ul. Długiej, 
„Angielski” u Gąsiorowskiego przy ul. Wierzbowej, „Podlaski” przy ul. Bednarskiej. Przy 
każdym hotelu goście mogli znaleźć „garkuchnie, czyli restauratornie”, a właściwie restau-
racje (Gołębiowski 1827).

Porównując początek i połowę XIX wieku, można zauważyć znaczny postęp, jaki w tym 
czasie dokonał się w sztuce hotelarskiej i gastronomii. Tradycyjnie brudne korytarze i za-
duch panujący w pokojach oraz lenistwo służby ustąpiły miejsca komfortowi i elegancji. 
Większość znaczących hoteli posiadała restauracje, stanowiące niewątpliwie znaczne udo-
godnienie dla przybywających do Warszawy podróżnych. Niektóre z nich „urządziły też 
kąpiele rzecz niezmiernie pożądaną dla osób przybywających z daleka i znużonych długo-
trwałą jazdą” – pisał W. Gomulicki (1880). Hotele już od początku wieku zaczęły zatrudniać 
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Szwajcarów-recepcjonistów, którzy, znając najczęściej kilka języków, byli w stanie udzie-
lić wszelkich informacji żądanych przez gościa. Wszystkie wysyłały też swoje omnibusy 
i karety do dworców hotelowych. Do pierwszorzędnych hoteli zaliczano: „Europejski”, 
„Krakowski”, „Maringe'a”, „Niemiecki”, „Brylowski”, „Drezdeński”, „Paryski”, „Polski”, 
„Rzymski”, „Saski” i nie mniej popularną „Wiktorię”. Z kolei hotele drugorzędne były to 
obiekty przeznaczone dla klasy średniej, mniej zamożnych kupców i osób niecierpiących na 
nadmiar gotówki (Chmiel 2014).

Dla jeszcze niżej stojących na tej drabinie zamożności funkcjonowały zajazdy, w których 
raczej nie mogło być nawet mowy o komforcie i elegancji. Najwięcej hoteli drugorzędnych 
i zajazdów znajdowało się w dzielnicy żydowskiej, a były tam: „Augustowski”, „Berliński”, 
„Białostocki”, „Gdański”, „Grodzieński”, „Hamburski”, „Londyński”, „Wrocławski”, „We-
necki”, „Północny”, „Furmański”, „Kaliski”, „Kielecki”, „Sandomierski”, „St. Petersburski” 
i „Wileński”. W śródmieściu znane były hotele: „Dziekanka”, „Kowieński”, „Słowiański” 
i „Jezierskiego”, natomiast hotele „Litewski”, „Lipski” i „Warszawsko-Wiedeński” zajmo-
wały pozycję pośrednią między pierwszymi a drugimi (Chmiel 2014). Należy dodać, że 
w tym czasie pojawiły się również „mieszkania umeblowane”, będące nowością na zie-
miach polskich. W lokalach tych wynajmowano na miesiąc „pokój – z usługą, a niekiedy 
i z samowarem, podawanym rano i wieczór”. Z czasem stworzono możliwość wynajmu 
pojedynczych pokoi przez osoby prywatne. 

Wśród gości i podróżnych powodzeniem cieszyły się także traktiernie (tanie restauracje 
lub jadłodajnie) samodzielne, takie jak: „Pod Żarłokiem” na Podwalu u Marenza i Grassa, 
najczęściej jednak restauracje czy jadłodajnie rozpoznawane były po konkretnych posiłkach. 
Dlatego na rosół i kapłona chadzano do Szylera, na befsztyk do Marenza, na polędwicę do 
Neymanowey, a najlepszą zupę pomidorową podawano w hotelu „Angielskim”. Uznawane 
za najlepsze pierogi i ryby podawano w hotelu „Wileńskim”, flaki – „Pod Żarłokiem”, kur-
częta u Grassowa i na Pradze, raki i szparagi u Kolsonowey, a potrawy luksusowe możne było 
zjeść u „Chavota”. Nie brakowało też ulubionych miejsc dla gości chodzących na śniadania, 
na salcesony i szynki, które kupowano u znanego i popularnego już rzeźnika Lessyngera 
przybyłego z Saksonii. W wymienionych wyżej restauracjach podawano też wieczerze, pod-
czas których serwowano kurczęta, kotlety i inne lekkie potrawy (Gołębiowski 1827).

W XIX wieku zerwano z tradycją obżerania się, co było domeną wieków rycerskich, 
wykwintności jedzenia i jadania, charakterystycznych dla wieku XVIII. Teraz coraz częściej 
zaczęto odżywiać się bazując na założeniach rozwijającej się w świecie higieny. Nastąpił 
więc odwrót od potraw pierwotnych, a rozpoczęła się era „kuchni angielskiej”, znacznie 
mniej skomplikowanej oraz lekkich i pożywnych posiłków. Wpływ na to miała mniej uciąż-
liwa praca fizyczna, co przyczyniło się do mniejszego zapotrzebowania na jedzenie, które 
w związku z tym nie mogło „być dla nich celem życia, ale środkiem, służącym do racjonal-
nego odżywiania się i przysparzania sił organizmowi”. W Warszawie w tym czasie funkcjo-
nowało wiele restauracji, z których tylko nieliczne spełniały swe zadania sumiennie i za-
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miast truć swych stołowników, karmiły ich zdrowymi i smacznymi posiłkami (Gomulicki 
1880).

Kuchnia warszawska tego okresu, to kuchnia coraz mniej polska (potrawy staropolskie), 
której potrawy traciły swoją wartość pod wpływem nowych prądów z Zachodu. Jej osobli-
wością była wcześniej „ciężkość i pieprzność”, stąd pozostały z niej jeszcze: zrazy, różne 
bigosy, barszcze z uszkami itd. Restauracje serwowały coraz częściej jedzenie typu euro-
pejskiego, a one same dzieliły się na trzy kategorie: tzw. pierwszorzędne, czyli restauracje 
hotelowe, urządzone z komfortem i przepychem; drugorzędne, czyli jadalnie przeznaczone 
dla średniozamożnej ludności i tzw. bawarie, zwane tak od piwa sprzedawanego na kufle, 
służące uboższym (Przewodnik po Warszawie… 1881).

W restauracjach pierwszej kategorii obiad był droższy, ale składał się z czterech lub pię-
ciu dań (bez przystawek). Dodatkowo klient miał do wyboru wszystkie gatunki piwa, wina 
oraz wódek i likierów, najczęściej sprzedawanych w małych butelkach zawierających dwa 
średnie kieliszki alkoholu, niezależnie od tego, czy były to trunki miejscowe, czy zagranicz-
ne. W restauracjach z reguły jadano głównie śniadania i kolacje, korzystając z menu, a posił-
ki były wykwintne i bardzo drogie. Restauracje drugiej kategorii, urządzone mniej komfor-
towo, zazwyczaj sytuowano na pierwszym piętrze, oferowały skromny, lecz smaczny obiad. 
W restauracjach trzeciej kategorii, zamiast pojawiającego się sporadycznie na stołach wina, 
dominowało piwo, najczęściej sprzedawane na kufle, a nalewane wprost z antałka. Niestety, 
miejsca te nie zachwycały higieną, a jedzenie bardzo często było „chrzczone”, czyli nie speł-
niało określonych warunków. Do kategorii pierwszej należały restauracje: „Konstantego”, 
„Zięciakiewicza” i „Czuleńskiej”, z hotelowych zaś restauracja hotelu „Rzymskiego” urzą-
dzona komfortowo i zaopatrywana w świetne wina z piwnic Bocqueta, a także restauracje 
hoteli: „Polskiego”, „Paryskiego” i „Krakowskiego” (Przewodnik po Warszawie… 1881). 
Dużym uznaniem wśród odwiedzających gości cieszyły się bardzo już wówczas popularne 
lokale Fukiera i Krzymińskiego.

Pisząc o gastronomii warszawskiej tego okresu, nie można nie wspomnieć o tanich 
kuchniach, które po upadku powstania styczniowego prowadziły już działalność pod pro-
tektoratem gubernatora feldmarszałka Fiodora Berga. Były one przeznaczone dla ludności 
niezamożnej i najczęściej posiadały charakter na wpół dobroczynny i – co ważne dla miesz-
kańców – były tanie. Podawano tu obiady mięsne i postne, normalne i połówkowe, wyda-
wane w godz. 12.00-13.00. Dania z reguły składały się z zupy, mięsa oraz jarzyn i kromki 
chleba (Fryze 1873). Na początku drugiej połowy XIX wieku z dwu takich kuchni korzy-
stało około 600 osób dziennie, wśród nich zaś przede wszystkim wyrobnicy, niezamożni 
uczniowie, byli urzędnicy i wojskowi oraz „podupadli mieszkańcy”. 

Święta na Mazowszu, w tym i w Warszawie, zawsze były okazją do serwowania 
produktów żywnościowych typowych dla tych okoliczności. Potwierdza to choćby 
wspomniana już wcześniej strucla, ale warto też wspomnieć o pączkach sprzedawanych 
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w tym mieście. W 1822 roku w czwartek zwany „tłustym” sprzedano ich, z konfiturami lub 
powidłami, ponad 31 000 od Lursa, Miniego, Kastelmura, Ferrarego. Niestety, nie znamy 
liczby usmażonych i skonsumowanych pączków w prywatnych domach. 

Od XVII wieku w Warszawie znany był zwyczaj polegający na rozsyłaniu przez władze 
samorządowe miasta kołaczy dla siedmiu najznamienitszych osób w mieście. Dla przykła-
du w 1673 roku osobami tymi byli: Kanclerz, Marszałek i Podskarbi Koronni, biskupi po-
znański i inflancki, Referendarz Koronny i Pisarz Dekretowy Koronny (Gołębiowski 1827). 
W 1822 roku z przywileju tego skorzystali, otrzymując święcone, Książę Namiestnik, hra-
biowie Zamoyscy, prezydent miasta i kilka innych wybranych osób. W podobny sposób 
darowano też ryby i cytryny na wigilie. Natomiast na św. Marcina ofiarowywano gęsi z ży-
czeniem „dobrej lub nie stałej” zimy. Kiedy święto wypadało w piątek lub sobotę, przysmak 
ten ofiarowywano w czasie najbliższej niedzieli (Gołębiowski 1827).

Spośród trunków, które podawano w Warszawie, najbardziej popularne było piwo, pro-
dukowane na miejscu, na ziemi mazowieckiej lub przywożone z zagranicy. „Przez piwo 
rozumiemy napój zdrowy i upajający, sztuką zdziałany. Ciężkość gatunkowa onego i kolor 
bardzo bywają różne; piwa jednym słowem mówiąc mają też same właściwości co wina” – 
pisał Aleksander Chodkiewicz (1811). Podobieństwo piwa i wina, według autora, polegało 
na tym, że „używane do zbytku” powodowały zawroty głowy, a otwarte na dostęp powietrza 
i ciepła – zamieniały się w ocet. 

Pierwsza wzmianka o piwie pochodzi z 1543 roku i dotyczy piwa wareckiego i piąt-
kowskiego, ale sto lat później wymieniane już były piwa: łowickie, głowaczowskie, bia-
łobrzeskie, skierniewickie, gielniowskie, skaryszewskie, końskowolskie, kazimierskie, je-
żowskie, drzewickie, brzezińskie i mławskie. Od 1685 roku pojawiło się piwo szlacheckie 
produkowane na Lesznie, Grzybowie, Nowym Mieście i Golendzinowie na warszawskiej 
Pradze. Wcześniej znane już było słynne piwo wilanowskie i bielawskie, a w wieku XIX 
staropolskie, kazimirusa, jałowcowe i łomiankowe produkowane w gatunkach: marcowym, 
dubeltowym i ordynaryjnym (Gołębiowski 1827). Warszawa słynęła też z produkcji mio-
dów pitnych, spośród których najbardziej znane były wiśniaki, malinniki i miody korzenne. 
Nieco później produkowano też miody na podobieństwo siedmiogrodzkich „tróynego i po-
śledniego”.

Wzmianki o wódce w mieście i jej odmianach produkowanych na Mazowszu pojawiły 
się w drugiej połowie XVII wieku i dotyczyły wódek: anyżkowej słodkiej, goździkowej, 
cytwarowej, kurdybanowej, karolkowej, tatarakowej i konwaliowej. W XIX wieku wódka, 
niezależnie od środowiska, była już nie tylko produkowana, ale i powszechnie spożywana. 
„Gorzelnictwo, równie jak wiele innych technicznych wynalazków średnich wieków, długo 
zostawało w kolebce swego zawiązku. Ograniczone jedynie do wydobywania gotowego 
alkoholu ze słodkich, winnej fermentacji uległych soków, znane było pod imieniem sztuki 
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destylacyjnej i na tej tylko zasadzało się operacji” – pisał Ludwik Julius Gumbiner (1850). 
W późniejszych czasach alkohol pędzono ze zboża, a następnie z kartofli. 

Cukiernictwo w Warszawie poznano za sprawą szwajcarów włoskich w połowie XVIII 
wieku, kiedy to w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta przybyli tu jako do-
stawcy cukru i ciast: Lessel, Lentz i Perosier, znani z tego także na prowincji. Jednak dopiero 
przybycie po 1775 roku cukierników ze znacznie większą wiedzą cukierniczą, Baldiego 
i Baltresco, zapoczątkowało cukiernictwo na wyższym poziomie. Baldi od 1789 roku pro-
wadził cukiernię „Na Rurach” przy ul. Długiej, w której produkowano wysokiej jakości 
karmelki, a Baltresco założył cukiernię w okolicach Zamku i sprzedawał, oprócz ciast i cu-
krów, także „pomadę do rośnienia włosów” oraz „ciasto do zębów chędożenia” (Blikle 
1917). W tym samym mniej więcej czasie w Ogrodzie Saskim prowadził już swoją cukier-
nię Karol Lessel, dostarczając znakomitych karmelków. Około 1780 roku w teatrze przy 
placu Krasińskich Carlucci otworzył cukiernię słynącą ze znakomitych lodów, którymi nie 
gardził nawet sam Stanisław August (Blikle 1917). Wkrótce potem otwarto drugą w Pałacu 
Prymasowskim przy ul. Senatorskiej. W tyle nie chcieli pozostawać Polacy, dlatego na 
rynku cukierniczym pojawiły się nazwiska Witkowskiego i Woyciechowskiego. Niestety, 
dynamiczny rozwój cukiernictwa i handlu w Warszawie zahamowała utrata niepodległości 
i związany z tym wyjazd dworu królewskiego i opuszczenie rezydencji przez magnatów. 

Przybycie do Warszawy w 1798 roku Szwajcara Wawrzyńca Lourse przyczyniło się do 
założenia najpierw cukierni w domu Freindta u zbiegu ulic Miodowej i Kapitulnej, a na-
stępnie drugiej – przy placu Krasińskich. Dzieło Szwajcara kontynuowali jego siostrzeńcy 
– Andrzej Lorentz i Jan Robbi, którzy w 1845 roku przenieśli się do nowo zbudowanego 
teatru naprzeciw ratusza, urządzając tu cukiernię z wyjątkowym komfortem i smakiem. Przy  
ul. Miodowej w pałacu arcybiskupim prowadził w tym czasie cukiernię Nesti, znany z wyro-
bu ciast i cukrów w stylu i o smaku włoskim. Od 1804 roku przy ul. Podwale funkcjonowała 
cukiernia Marco Bini, który produkował czekolady wysokiej jakości, a w jego lokalu śpie-
wał arie Włoch Vincenzio – przy akompaniamencie liry. Popularną wśród warszawiaków 
cukiernię prowadził też u zbiegu ul. Zakroczymskiej i Przyrynku weteran wojskowy Jan 
Bivetti (Blikle 1917).

W czasach ciężkiego kryzysu ekonomicznego w okresie Księstwa Warszawskiego za-
słynęły w Warszawie cukiernie Vincentego Babtisty przy Rynku Starego Miasta (przeję-
ta po Bivettim) i Ludwika Olgiattiego przy ul. Freta. Na szczęście utworzenie Królestwa 
Kongresowego i poprawa sytuacji gospodarczej oraz związana z tym rozbudowa miasta, 
jego oświetlenie, budowa ulic brukowych i ogrodów przyczyniły się do powstania nowych 
cukierni. Wkrótce rozpoczęły działalność cukiernie: Castelmura, Piotra Jenna, Karola 
Mencke, Józefa Pozzy, Jana Terro, Piotra Castelli – znana ze znakomitej czekolady – i cu-
kiernia Tomasza Corsetto (Blikle 1917).
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W 1827 roku Edward Strasburger przejął, utrzymywaną dotąd przez Lesslów, cukier-
nię w Ogrodzie Saskim, która przyciągała gości w godzinach porannych i popołudniowych, 
w porze letniej na chłodniki i napoje oraz lody z niezwykłymi andrutami. Natomiast w ogro-
dzie Krasińskich prowadził cukiernię osiadły od 1828 roku w Warszawie Jan Haberkant, 
znany z serwowania wyśmienitej białej kawy. Wyjątkową kartę w dziejach cukiernictwa 
warszawskiego zapisali bracia Piotr i Kacper Semadeniowie, twórcy całego klanu. Po latach 
działalności stali się oni znani również poza Warszawą z racji posiadania swoich cukierni 
również w Lublinie, Płocku, Łomży, Suwałkach i Siedlcach. 

Pierwszym Polakiem, który zasłynął jako wyjątkowo zdolny i utalentowany cukiernik 
był Jacek Szymański, wcześniej z dobrym skutkiem terminujący jako subiekt w cukierni 
Lessla (Gołębiowski 1827). Prowadzona przez niego „Oberża Gerlacha” była licznie odwie-
dzana w czasie parad prowadzonych przez W. Ks. Konstantego na Placu Saskim. Polskie 
cukiernictwo w tym czasie reprezentowali też Adam Jaworski, prowadzący cukiernię 
w Rynku Starego Miasta, i Wojnikowski, zarządzający cukiernią u zbiegu ul. Bednarskiej 
i Dobrej. W połowie XIX wieku w Warszawie cukiernie prowadzili kolejni Polacy: 
Głębocki i Podsiodłowski przy Krakowskim Przedmieściu, Nowakowski przy ul. Chłodnej, 
Nowaczyński przy ul. Nowy Świat w pałacu Staszica, Fedorowski w ogrodzie Krasińskich 
i Szachulski przy ul. Elektoralnej. Nie można też nie wspomnieć o kolejnej dynastii cu-
kierników warszawskich, którą założył Antoni Blikle. Jak wiemy, w 1869 roku przejął on 
cukiernię po Michalskim i doprowadził do najwyższej klasy, o czym świadczy fakt jej funk-
cjonowania do czasów współczesnych i wciąż na najwyższym poziomie (Blikle 1917).

Każda warszawska cukiernia w tym czasie serwowała: ciastka, cukierki, lody i herbatę. 
Kelnerami w cukierniach byli młodzi chłopcy, którzy w ten sposób przysposabiali się do za-
wodu cukiernika. Cechowała ich zwinność, spryt i dowcip, nabyte w następstwie „nieustan-
nego obcowania z osobami starszymi i ukradkowego czytania gazet”, dzięki temu wcześniej 
nabierali „śmiałości i rezonu” (Gomulicki 1880). W godzinach popołudniowych wszystkie 
cukiernie warszawskie zapełniały się gośćmi przybywającymi na poobiednią czarną kawę 
i „świeże gazety”, wieczorem zaś zapełniała je publiczność dążąca do teatru, a następnie 
powracająca z przedstawienia. 

Pierwszą kawiarnię założył w Warszawie, za Żelazną Bramą w 1724 roku dworzanin 
Augusta II, a klientami byli przede wszystkim dworscy Sasi. W 1790 roku powstała najsłyn-
niejsza kawiarnia Okuniowej, a w 1802 roku „Tyrolska” na rogu ul. Elektoralnej. Na począt-
ku lat dwudziestych XIX stulecia w Warszawie było już 90 kawiarni z najbardziej znanymi: 
„Cesarską”, „Królestwa Polskiego”, „Wojskową”, „Narodową”, „Słowiańską”, „Paryską”, 
„Lursa”, „Unruha” i „Wiejską”, funkcjonującą już wtedy od wielu lat z ogródkiem i po-
marańczarnią (Gołębiowski 1827). W kawiarniach warszawskich XIX wieku można było 
o każdej porze zamówić kawę, herbatę i czekoladę na szklanki i filiżanki, w niektórych na-
wet bulion i gotowane jajka oraz smaczne ciastko (baby i placki) zwykle wypiekane na miej-
scu. Do dyspozycji gości pozostawała też prasa i czasami bilardy. Najpopularniejsze kawiar-

Zeszyty-naukowe-45_2015.indd   54 2016-02-16   10:05:44



55PIOTR DOMINIK, ALEKSY CHMIEL

nie należały do Obrębskiego, Glika, popularna była również kawiarnia „Pod Dzwonnicą”. 
Odmianą kawiarni były tzw. mleczarnie, które otwierano latem, a oferowały mleko „prosto 
od krowy”, poziomki oraz kawę i herbatę (Gomulicki 1880).

W kawiarniach i cukierniach od początku XIX wieku serwowano znaną już w Europie, 
ale też i Królestwie, herbatę. Przed sprowadzeniem jej z Chin gości przyjmowano wodą 
z cynamonem. Herbatę jako pierwsi do Europy sprowadzili kupcy holenderscy w 1600 roku 
(podawana jest także data 1610), a „potem z Chin poczęli przywozić przesadzone mniema-
nie o mądrości wyznawców Konfucjusza co użycie jej upowszechniło” (Wolfgang 1823). 
Jednocześnie rozpoczęto akcję reklamową, w której m.in. wyróżnił się lekarz nadworny 
księcia brandenburskiego Korneliusz Bantekoe. W specjalnie napisanym w 1679 roku trak-
tacie wychwalał on niezwykłe, lecznicze właściwości herbaty chińskiej, podkreślając, że kto 
chce być zdrowym, musi wypić jej 40 do 200 filiżanek. W Królestwie herbata pojawiła się 
pierwszy raz w 1754 roku w Wilnie, gdzie sprzedawano ją w gospodach podczas przemarszu 
wojsk rosyjskich na wojnę siedmioletnią do Prus. Następnie traktowana była bardziej jako 
lekarstwo, a do powszechnego użytku weszła pod koniec XVIII wieku. 

Już w XIX wieku popularne stały się zabawy z tańcami, nazywane ochotą i znane 
Warszawie od czasów Augusta II. Organizowano je wówczas w maskach, na sposób przeję-
ty od Włochów, a zamaskowani uczestnicy wchodzili na zabawę niemal do każdego domu. 
Zasadą był obowiązek ujawniania się po trzech tańcach lub wyjazd po dwu do następnego 
domu. August II organizował bale maskowe w rajtszuli (szkole jazdy konnej) gdzie obowią-
zywały wymyślne maski, w czym celował sam monarcha (Gołębiowski 1827). Pierwsze re-
duty (zabawy karnawałowe) organizowano przy ul. Piekarskiej, a następnie w specjalnie do 
tego celu wynajmowanych pałacach: Przeździeckich, Radziwiłłów, Jabłonowskich i innych. 
Bale organizowali magnaci, a następnie „obywatele” zaczęli organizować u siebie różne 
„tańcujące kawy, herbaty, bale migdałowe losem narzucone” (Gołębiowski 1827). W obu 
przypadkach balom towarzyszyły stoły zastawione „stosownymi” potrawami. Zwyczaj or-
ganizowania balów przejęto w późniejszych czasach, organizując bale dla dzieci i dla ubo-
gich.

Wśród kupców przyjął się zwyczaj organizowania nie tylko balów, ale i obiadów, 
a także wieczorów muzycznych, które organizowała Resursa Kupiecka założona w 1821 
roku. Zabawy dla ludu organizowano z kolei w dni świąteczne na Tamce po wzgórzach 
Denassowskich. Rozstawiano tu liczne huśtawki w ogródkach, gdzie lud „kręgielnie mie-
wa, tudzież przekąski i napoje nie kosztowne; zimą w mnogich zgromadza się szynkach, 
gdzie przy odgłosie katarynki, albo innej okazalszej muzyki wywija ochocze tany” pisał 
Ł. Gołębiowski (1880). Natomiast w Sali Wrocławskiej za koszarami Mirowskimi utarł się 
zwyczaj organizowania koncertów muzyki janczarskiej, a na galerii dla widzów grano w bi-
lard, w karty, a bywało, że nawet tańczono. 
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Po upadku powstania styczniowego i przetrwaniu największych prześladowań nastą-
pił rozwój handlowo-przemysłowy Warszawy, co w przyszłości usytuowało ją w czołówce 
miast imperium rosyjskiego. Powstały wtedy nowe dzielnice zabudowane „ogromnymi, ale 
przeważnie bezstylowymi gmachami». Miasto, mimo że pozbawione autonomii i zarządzane 
przez generałów rosyjskich, rozwijało się dzięki m.in. takim ludziom oddanym Warszawie jak 
Sokrates Starynkiewicz. W okresie jego rządów zbudowano most na Wiśle, wodociągi i kana-
lizację, zaliczane do najlepszych w Europie. Jednak policyjny i rusyfikacyjny system rządów 
doprowadzić miał w niedalekiej już przyszłości do wybuchu otwartego, kolejnego powstania, 
zwanego też rewolucją 1905 roku (Przewodnik po Warszawie dla przyjezdnych na rok 1922).

Podsumowanie

Warszawa jako osada i miasto dość szybko uzyskała stołeczność Ziemi Mazowieckiej, 
a następnie i Polski. W początkowym, mazowieckim, okresie do rozwoju miasta przyczyni-
ła się przede wszystkim dynastia panujących tu Piastów Mazowieckich. W okresie tym na 
Mazowszu i w Warszawie panowała typowa kuchnia średniowieczna, staropolska, w której 
dominowały potrawy z mięsa, ryb, zboża i warzyw, a wśród napojów piwo, miody i spo-
radycznie na dworach możnych – wino. Kiedy po śmierci ostatniego z Piastów Warszawa 
na początki XVI wieku przeszła we władanie władców polskich, stała się częścią korony. 
Rozpoczęło to ważny okres rozwoju czasów królewskich mających największy wpływ na 
rozwój miasta i wpływ na wzrost jego znaczenia. Z kolei przeniesienie dworu królewskiego 
z Krakowa do Warszawy uczyniło z niej miasto stołeczne. 

Droga, jaką przeszła Warszawa od kuchni średniowiecznej do gastronomii w XIX wieku, 
była drogą typową, oprócz stołeczności, dla wielu miast w Polsce, którym przyszło funkcjo-
nować w okresie całej, złożonej historii naszego państwa i narodu. Kuchnia mazowiecka była 
kuchnią typowo polską, a ponieważ znaną od czasów najdawniejszych w naszych dziejach, 
kuchnią staropolską. W kuchni tej dominowały zawsze potrawy mięsne, rybne, zbożowe, 
a z czasem warzywne, czyli wszystko to, co żyło i rosło w puszczach i na naszych polach. 
Mięso zdobywano polując, potem hodując, łowiąc i zbierając to, co rosło na polu i w lesie. Za 
napoje służyło piwo, miody warzone sposobem domowym, z czasem wino – rodzime i spro-
wadzane z zagranicy, aż wreszcie pojawił się napitek, który w pewnym okresie stał się ro-
dzajem przekleństwa, zwłaszcza dla chłopów – gorzałka. Kuchnia ta ulegała przeobrażeniom 
zgodnie z tendencjami występującymi w Europie Zachodniej, stąd jej elementy włoskie, fran-
cuskie i w XIX wieku angielskie, na szczęście nigdy nie utracono staropolskich. 

Z racji swojej stołeczności w mieście najszybciej pojawiały się nowości w przygotowy-
waniu strawy, nie tylko na dworze królewskim, ale też w pałacach magnatów i siedzibach 
szlacheckich. Dotyczyło to także mieszczaństwa, które siłą rzeczy musiało spełniać m.in. 
oczekiwania licznie przybywających gości i podróżnych. Stąd nie dziwi napływ nowych 
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artykułów żywnościowych, przypraw i zwyczajów, które odcisnęły swoje piętno na kuchni 
i przyspieszyły rozwój gastronomii i hotelarstwa. Jedne i drugie spełniały oczekiwania za-
równo podróżujących cudzoziemców, jak i miejscowych gości polskich. Świadczą o tym 
funkcjonujące w tych czasach hotele, często o standardzie europejskim, restauracje i kawiar-
nie. Z czasem pojawiła się także gastronomia dla ubogich, a każdy podróżny przyjeżdżający 
do Warszawy mógł bez obaw znaleźć tu nocleg i strawę na miarę swoich oczekiwań. 

Bibliografia

Baruch M. (1916), Warszawa za książąt Mazowieckich i Jagiellonów, Warszawa. 
Blikle A. (1917), Dzieje Zgromadzenia Cukierników miasta stołecznego Warszawy, w ciągu dwudzie-

stopięcioletniego okresu istnienia: 1892-1917, Warszawa. 
Chlebowski B. (1892), Początki Warszawy, Biblioteka Warszawska, Warszawa. 
Chlebowski B. (1909), Warszawa za Władysława IV, Biblioteka Warszawska, Warszawa. 
Chmiel A. (2014), Gastronomia w Warszawie w XIX i pierwszej połowie XX wieku, (w:) Dominik P. 

(red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Oficyna Wy-
dawnicza Aspra-JR,Warszawa. 

Chodkiewicz A. (1811), Nauka robienia piwa, Drukarnia Pijarów, Warszawa. 
Czajewski W. (1896), Warszawa ilustrowana: stara Warszawa, T. 2, Rys rozwoju przemysłu i handlu, 

Warszawa. 
Dominik P. (2013), Gastronomia, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa. 
Dynowska M. (1910), Warszawa, Gebethner i Wolff, Warszawa. 
Fryze F. (1873), Przewodnik po Warszawie i jej okolicach na rok 1873/1874: z mapą miasta, mapami 

kolei żelaznych i drzeworytami, Warszawa. 
Gołębiowski Ł. (1827), Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, Warszawa. 
Gołębiowski Ł. (1830), Domy i dwory przytem opisanie apteczki, kuchni, stołów i uczt i różnych oby-

czajowych szczegółów, Warszawa.
Gomulicki W. (1880), Ilustrowany przewodnik po Warszawie: ozdobiony planem miasta, widokami 

piękniejszych gmachów i miejscowości, galerią typów warszawskich i szkicami charakterystycz-
nymi. Rok 1, Warszawa. 

Gomulicki W. (1916), Warszawa dawna i jej pamiątki: przewodnik historyczno-pamiątkowy, Warszawa. 
Gumbiner J.L. (1850), Praktyczne gorzelnictwo obejmujące najnowsze i najlepsze sposoby wyrabia-

nia drożdży, zacierania kartofli i zboża, prowadzenia fermentacyi i dystyllowania za pomocą pary, 
z opisaniem potrzebnych apparatów i machyn tudzież zakładanie i urządzanie gorzelni podług 
najnowszych zasad, Warszawa. 

Herbaczyński W. (1988), W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich, PIW, Warszawa. 
Jarzębski A. (1909), Adama Jarzębskiego Gościniec albo opisanie Warszawy 1643 r., Warszawa. 
Kulesza M. (2001), Gastronomia i hotelarstwo w miastach polskich drugiej połowy XVIII wieku, 

„Turyzm”, z. 2.
Peszke J. (1904), Kuchnia polska dawna: urywki z jej dziejów od czasów najdawniejszych do końca 

wieku XVII, „Gazeta Domowa”, nr 3, nr 5, nr 17, nr 35.
Przewodnik po Warszawie dla przyjezdnych na rok 1922 (1922), Warszawa. 

Zeszyty-naukowe-45_2015.indd   57 2016-02-16   10:05:44



58 OD KUCHNI MAZOWIECKIEJ DO GASTRONOMII WARSZAWSKIEJ...

Przewodnik po Warszawie na rok 1904: z planem miasta, planami teatrów, filharmonii i tablicą kolo-
rową tramwajów (1904), Warszawa. 

Przewodnik po Warszawie: wydany staraniem Wielkiego Hotelu Europejskiego w czterech językach 
(1881), Warszawa. 

Staropolskie napoje świąteczne (1939), „Polska Zbrojna”, nr 92.
Wolfgang F.J. (1823), Rzecz o herbacie: czytana na posiedzeniu Cesarskiego Towarzystwa Lekarskie-

go w Wilnie dnia 12 grudnia 1822 r., Wilno. 

From Masovian Cuisine to Warsaw Catering in the Mid-19th Century

Summary

For years there has been taken care that meals could be prepared by the best cooks, what has also 
been related to the social position, as the rich could afford themselves a high quality and exquisite 
taste, the poor could rather count on quantity. The Warsaw cuisine, evolving, reached its mastery 
in the mid-19th century, and it was just decided by cooks’ art. Disregarding the epoch and fashion, 
this cuisine was based on Old Polish dishes where there traditionally prevailed the proverbial kot-
let schabowy (breaded cutlet) with cabbage, barszcz (beet borscht), flaki (tripe soup), sztuka mięsa 
(boiled beef), and pieczeń wieprzowa i wołowa (roast pork and beef) with onions and horseradish, and 
all that was washed down with beer, more and more seldom with mead, sporadically with wine, while 
later more and more intensively with booze. However, under the influence of Italian, French or, in the 
19th century, English cuisine, Polish cuisine was changing, adapting to the European requirements and 
trends, at the same time not losing anything of its Polish character. 

Key words: cuisine, royal cuisine, Italian cuisine, German cuisine, French cuisine, catering, holiday 
homes, hotel arts. 
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