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Ubogiemu piskorz 1 
 
 

Wielkopolska to region niezwykle bogaty w jeziora pochodzenia lodowcowego oraz 
rozwiniętą sieć rzek. Zgodnie z zasadami przetrwania,  osady zakładano nad wodami – 
dlatego tereny te dosyć wcześnie zostały zaludnione. Rybołówstwo – obok zbieractwa jest 
pierwotnym sposobem pozyskiwania pożywienia. Stanowiło ono podstawę wyżywienia 
mieszkańców tych terenów w odległych czasach: początkowo dotyczyło zbieraczy i łow-
ców, następnie rolników, dla których był to poboczny sposób zdobywania pożywienia.  

Tytuł Ubogiemu piskorz nawiązuje do przysłów „Chudobie wszędy piskorz”, „Ubo-
giemu wszędzie ledwo piskorz się dostaje” (Krzyżanowski,1960:423-426) i jest punktem 
wyjścia do potwierdzenia   tezy o zmniejszającej się roli ryb w pożywieniu ludności 
chłopskiej Wielkopolski. Piskorz, ryba niewielka, niegdyś powszechnie występująca  
w błotnistych rowach i zarastających  starorzeczach, żerująca w ciemnościach,  dostępny 
mógł być  biedniejszej części społeczeństwa w przypadku grożącego głodu.  

 
 
 
 
 
 

Ograniczenia, wprowadzane na przestrzeni wieków,  były powodem pomijania w die-
cie chłopstwa i pospólstwa ryb, i sięgania po nie jedynie w warunkach zagrożenia (gło-
dem, chorobą, śmiercią). Mechanizm zdobywania pożywienia niegdyś, wydaje się być 
prosty: przygotowywano potrawy z produktów, które były  łatwo dostępne i zdobyte pracą 
własnych rąk. Zatem Wielkopolska jako region rolniczy  czerpał z płodów ziemi. Warunki 
te przyczyniły się do  powstania swoistej diety, która nawet w przypadku postów, tak nie-
gdyś częstych, w niewielkim stopniu uwzględniała ryby. 

Między X a XII w. wzrosło spożycie ryb, do czego przyczyniło się wprowadzenie 
chrześcijaństwa a z nim postów. Uformowanie się  państwa polskiego doprowadziło jed-
nak do ograniczenia swobodnego połowu ryb: wody morskie i śródlądowe stanowiły wła-

                                                 
1 Tekst ten został wygłoszony w języku angielskim na 15 TH  Fish Romains Working Group Meeting 
(FRWG): Fishes – Culture – Environment. Through Archaeoichthyology, Ethnography and History w Poz-
naniu, 6.9.2009 
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sność książęcą lub królewską. Prawo wolnego połowu przekazywane było klasztorom, 
kościołowi, rycerstwu a także miastom (Znamierowska – Prüfferowa, 1988:15-16).  

Monopol panującego oraz przywileje feudalne dotyczące dostępu do wód zmarginali-
zowały rybołówstwo dla ludności tych ziem.  Przyzwolenie na połów ryb ograniczone 
zostało do grupy posiadaczy: właściciel wód dysponował prawem nadawania przywile-
jów, które zawężono dla stanu szlacheckiego i duchownego, później mieszkańców miast. 
Warstwa chłopów wykluczona była z tych praw, poza nielicznymi wyjątkami: wiejskich 
sołtysów oraz wyspecjalizowanych rybaków, wywodzących się z chłopstwa - często byli 
to nowi osadnicy małorolni, bezrolni zagrodnicy lub chałupnicy, pracujący dla prawnych 
właścicieli wód bądź ich dzierżawców.  Pojawiały się też przypadki udostępniania prawa 
połowu mieszkańcom wsi za opłatą roczną, o którym jednak w późniejszych czasach 
skrzętnie starano się zapominać (Chmielewski, 1960:286). 

Przyznanie prawa połowu miastom przyczyniło się do powstania cechu rybaków. Na 
początku XVI w. zaczynają powstawać szczegółowe ustawy określające zasady połowu: 
technikę, sprzedaż, ochronę oraz narzędzia. W 2 połowie XIX następuje upadek organiza-
cji cechowej rybaków, a ich miejsce przejmują towarzystwa rybackie, a po drugiej wojnie 
światowej stają się własnością państwa, którą zarządzają z nielicznymi wyjątkami do dziś 
Gospodarstwa Rybackie. 

 

Rycina, XIII w. – połów ryb 
 
 

Pojawienie się cechów rybaków, dzierżawienie jezior i rzek ograniczyło w znaczący 
sposób powszechny dostęp do tego pożywienia. Wprowadzenie takich  obostrzeń impli-
kowało modyfikację nawyków żywieniowych. Potrzeby żywnościowe chłopów scharakte-
ryzować można krótko jako naturalne, nie wykraczające poza możliwości produkcyjne  
i przetwórcze wsi a właściwe ówczesnemu wzorowi konsumpcji. Czynnikiem, który de-
terminował kształtowanie się modelu konsumpcyjnego na wsi były możliwości produk-
cyjne gospodarstwa, a względy ekonomiczne decydowały o eliminacji żywności tzw. 
wyższego rzędu ze spożycia prowadząc do minimalizmu konsumpcyjnego. Potrawy przy-
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gotowywane w gospodarstwach chłopskich charakteryzowały się prostotą. Wykorzysty-
wano te produkty, które były łatwo dostępne oraz niezbędne do egzystencji. Dochody ze 
sprzedaży części produktów takich jak masło, jaja, mięso, które łatwo można było zbyć na 
okolicznych targach i jarmarkach, nie były  przeznaczane na konsumpcję bieżącą. Wyjąt-
kiem były szczególne okazje świąteczne: „Masło bowiem, jaja, ser, lubią kobiety nieść na 
sprzedaż, wyjąwszy w uroczystości i w żniwa, gdzie gospodarzom dają żony ser i masło” 
(Kolberg, 1982b:43). Oszczędności poczynione w ten sposób lokowano w ziemi, narzę-
dziach rolniczych, wyposażeniu wnętrz czy stroju.  

Przyjęcie a później rozszerzenie chrześcijaństwa wraz ze stale zaostrzanymi przepi-
sami dotyczącymi postów  zwiększyło konsumpcję ryb  – jednak w warstwach  uprzywile-
jowanych, świeckich i duchownych.   Ideałem do którego zmierzała szlachta był styl życia 
reprezentowany przez dwory magnackie, które z kolei ulegały wzorom zachodnioeuropej-
skim.  Przejawiało się to w szerokim spektrum: stylu życia, ubiorze, aranżacji wnętrz 
mieszkalnych wreszcie pożywieniu. Podobne zjawiska obserwować można było w ciągu 
wieków wśród mieszczaństwa większych miast.  Przepaść, jaka dzieliła chłopstwo od 
szlachty i mieszczaństwa, wpłynęła na odmienność pożywienia tych warstw -  jawi się 
ono jako rodzime, bo oparte w większości o produkty pochodzące z własnego gospodar-
stwa,  najbliższego miasteczka bądź drogą zbieractwa oraz rzadko rybołówstwa i łowiec-
twa. Ograniczano się do stałego zestawu produktów: mąk, kasz, kapusty, cebuli, ziemnia-
ków - zasadniczo dotyczy to całej Polski  a tym bardziej Wielkopolski.   

Obieranie kapusty do kiszenia. 
 

Zestaw potraw spożywanych na terenie Polski był dosyć jednolity, bo uwarunkowany 
dostępnością tych samych produktów, które w różnych regionach przybierały jedynie swój 
lokalny charakter, nazwę, sposób przyrządzania. Chłopski zestaw koncentrował się na 
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przetworach zbożowych, warzywach i nabiale. Mięso, głównie wieprzowe, spożywano 
okresowo z okazji większych świąt i to w bogatszych rodzinach. 

Samowystarczalność wsi determinowała strukturę pożywienia nadając mu znamię lo-
kalności. Wiejskie pożywienie można określić jako: lokalne, jednostajne, sezonowe i ro-
ślinne. Charakteryzowało się skrajnym minimalizmem: spożywano względnie duże ilości 
mało urozmaiconych produktów (Kowalska-Lewicka i Szromba - Rysowa, 1976:353-
357). Spożywanie posiłków traktowano jako swoistą konieczność warunkującą przeżycie: 
powszechnie aprobowano prostotę codziennego pożywienia i do jego przygotowania nie 
przykładano ani zbyt dużo uwagi ani czasu: ”Żaden gospodarz, choćby najmajętniejszy, 
nie je nic innego, tylko to co jego czeladź, i to wspólnie z jednej misy” (Kolberg, 1982a: 
79). Uważano, że ten, tak cenny czas należy przeznaczyć na pracę na roli. Produkty, które 
nie zostały wyprodukowane w gospodarstwie były wykorzystywane niezwykle oszczęd-
nie, np. sól niezbędna do konserwacji. Oskar Kolberg, dziewiętnastowieczny badacz lu-
dów zamieszkujących tereny Polski, pisząc o Wielkopolsce z 2 połowy XIX wieku, wy-
mienia codzienny zestaw posiłków:  „Potrawy (...) mają swój czas i przepisany porządek, 
jakim bywają dawane. Aa przykład: od pierwszego święta Wielkiej- nocy jedzą na śniada-
nie kartofle z gziczką (twarogiem rozrobionym mlekiem albo wodą), które gospodynie 
przynoszą powszechnie, ugotowawszy je mężom na pole około godziny 6 z rana w dzban-
kach. To trwa do Matki Boskiej Siewnej  (8 września) poczem do św. Marcina (11 listopa-
da) następuje polewka z kartoflami: odtąd zaś do Wielkiej – nocy jedzą groch z kwaśną 
kapustą i tartemi kartoflami. Objad (na południe) również wszędzie bywa ten sam, i to tak,  
że co latem dają na śniadanie, to zimą na objad i na odwrót. Wieczerzę stanową kluski, 
kasza, jagły, kartofle lub kruszanka” (Kolberg, 1982a:79). 

Informacje terenowe zgodnie potwierdzają fakt, że jeszcze około roku 1900 ludzie 
pościli bardzo ściśle, ograniczając nie tylko jakość jedzenia, tj. wyrzekając się mięsa, na-
biału, tłuszczu ale także ilość spożywanych pokarmów. Często zdarzało się, że jadano 
tylko raz dziennie (Dydowiczowa, 1967:48).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczenie chleba 
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Przez kilka wieków obowiązywały posty: czterdziestodniowy, trwający od środy po-
pielcowej do Wielkanocy, Suchedni (środy, piątki, soboty), po trzeciej niedzieli adwentu, 
po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, po niedzieli Zielonych Świąt, po uroczystości 
Podwyższenia Krzyża Świętego, wigilie (czyli dni poprzedzające) niektórych świąt. Posił-
ki postne to przede wszystkim kwaśne polewki gotowane na wodzie i kraszone olejem, 
ziemniaki, groch. Potrawy wigilijne na obszarze całej Polski przyrządzano z tych samych 
składników, co powodowało ich oczywistą bliskość. Wierzono również, że przyszłorocz-
ny urodzaj roślin miało zapewnić spożywanie ich w Wigilię, stąd obecność grochu, kapu-
sty, mąki, kasz, suszonych owoców, maku, ziarna – brak było w zasadzie ryb, bo nie sta-
nowiły dobra przynależnego ich gospodarstwu. Przytoczony wcześniej Oskar Kolberg  
w części dotyczącej powiatu kościańskiego, w południowo – zachodniej Wielkopolsce, 
pisze: „u siebie w chałupach jedzą chłopi wówczas śledzie, biały groch lub szablaki, owoc 
suszony, z kluskami mak podług możliwości, a rzadko kiedy rybę” (Kolberg, 1982b:44). 
Warto wspomnieć jeszcze o zwyczaju związanym z początkiem Wielkiego Postu: infor-
macja dotyczy zabawy podkoziołkowej, we wsi Popowo Tomkowe w powiecie gnieźnień-
skim, na pocz. XX w wieku: na zakończenie zabawy, we wtorek przed Popielcem, wno-
szono wielkiego śledzia zrobionego z drewna i śpiewano: „umykaj kiełbaśniku, witamy cię 
olejniku”.  

Ludność chłopska wyjątkowo rzadko otrzymywała zezwolenia na bezpłatny połów 
ryb i to najmniejszymi narzędziami, wspomina się nawet o zakazach wszelkiego połowu. 
(Chmielewski, 1960:285). Powinności pańszczyźniane nie pozostawiały im zresztą zbyt 
wiele czasu na uboczne zajęcia jakim był dla nich połów ryb. Jadano tylko solone śledzie, 
które pojawiały się powszechniej w chłopskiej chacie na początku XX w., i to w okresie 
postu. Istotne zmiany nawyków żywieniowych po II wojnie światowej spowodowane mi-
gracją ludności, większą otwartością na nowości, rozpowszechnieniem mediów, istnienie 
kół gospodyń wiejskich  spowodowały, że dopiero wtedy na wiejskim stole zaczęły poja-
wiać się  inne gatunki ryb słodkowodnych i morskich.  W 1967 Janina Dydowiczowa pisa-
ła: „Obecnie z roku na rok zmienia się zastawa wigilijnego stołu. Młodzi nie chcą jeść 
klusek i kaszy, wolą ryby, placek i gorzałkę” (Dydowiczowa, 1967:26). 

XIX w. w Wielkopolsce to okres szerokich zmian społecznych, gospodarczych, poli-
tycznych, m. in. rządy władz zaborczych,  zniesienie pańszczyzny i wolność osobista dla 
chłopów, wprowadzenie przymusu szkolnego. Postęp techniczny rybołówstwa  spowal-
niany był restrykcyjnymi stosunkami feudalnymi oraz niską wiedzą rybaków, która oparta 
była na tradycyjnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, obserwacji własnej 
oraz nawykach. Istotne zmiany dotyczące rybołówstwa wprowadzone zostały w Wielko-
polsce w 1845 r. ustawą o ochronie wód publicznych i prywatnych. Regulowała ona: 
okres ochronny ryb na wodach płytkich, oraz wskazywała gatunki zagrożone, podlegające 
całkowitej ochronie, określała długość poszczególnych gatunków dozwoloną w handlu,  
budowę sztucznych przegród, rozmiar oczek sieci dla różnych gatunków, w końcu  zabra-
niała zanieczyszczania wód ściekami przemysłowymi. Regulacje te oparte o rzetelną wie-
dzę naukową spowodowały rozwój nowoczesnego rybołówstwa: zaczęto stosować sieci, 
które wyglądem nawiązywały do tradycyjnych, wykonane były jednak w fabrykach, 
zgodnie z przepisami ochronnymi.   

Tradycyjne menu wielkopolskiego chłopa dalekie było od produktów rybnych i  do-
piero zmiany w strukturze społecznej, rozwój technologii i masowa wymiana informacji 
doprowadziła do pewnego otwarcia w spojrzeniu na tę kwestię. Jednakże starsze pokole-
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nie  ciągle hołduje zasadom wpojonym im przez dziadków i rodziców i niechętnie otwiera 
się na nowinki kulinarne – i takimi są dla nich ryby, które wkradły się do codziennego 
pożywienia pod maską pożywnych, zdrowych bo bogatych w witaminy, mikroelementy, 
kwasy tłuszczowe... Jakbyśmy zapomnieli w jakiej strefie klimatycznej leży Polska i jaką 
pracę oraz jakim narzędziami posługiwano się na roli do niedawna.  

 
Czym  jest FRWG 
 
Fish Remains Working Group jest interdyscyplinarną grupą naukowców (archeozoo-

logów, archeologów, zoologów, ichtiologów, historyków).  Działa ona w strukturach  In-
ternational Council for Archaeozoology (ICAZ), organizacji powołanej do promocji badań 
archeozoologicznych, dbałości o wysokie standardy naukowe oraz  scalania międzynaro-
dowej społeczności archeozoologów. ICAZ afiliuje Grupy Robocze (Working Group), 
które są autonomiczne;  powstają wokół wyspecjalizowanych tematów łączących na-
ukowców. W kręgu zainteresowań osób skupionych w FRWG są nie tylko badania nad 
szczątkami ryb pozyskanymi z wykopalisk, ale także wymiana handlowa i konsumpcja 
ryb w minionych wiekach. 
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Loach – the poor’s fish 
 

Wielkopolska (the Greater Poland region) is an area extremely abounding with lakes of glacial 
origin as well as with the developed river network. In accordance with the rules of survival the 
settlements were located over the water bodies – therefore these areas were populated quite early. 
Fishing – apart from gathering – is a primitive way of obtaining food. It constituted the basis of 
nutrition for people in the past. At the beginning it was associated with gatherers and hunters, then 
with farmers for whom it became a marginal way of securing food. Additionally, fishing among 
the inhabitants of Greater Poland was pushed on to the sidelines by a monopoly of the ruler as well 
as by feudal privileges concerning an access to waters. The fishermen’s guilds as well as leasing 
the lakes and rivers limited considerably former common access to fish.  
The title – “Loach – the poor’s fish” – makes an explicit reference to some old Polish proverbs 
saying that: A loach for the poor here, there and everywhere (Chudobie wszędy piskorz) or Whe-
rever the poor appear, not more than a loach do they get (Ubogiemu wszędzie ledwo piskorz się 
dostaje). It is a point of departure for proving a thesis about the decreasing percentage of fish in 
the diet of peasantry in Greater Poland. Loach, a small fish, once quite widespread in the muddy 
ditches and in the overgrowing old river-beds, preying in the dark, was available to the poorer part 
of the society in case of threat of hunger. Because of the restrictions which were being introduced 
over the centuries, very seldom did peasantry and common people pay attention to fish turning to 
fishing only in the conditions of threat (of hunger, disease or death). Mechanism of obtaining food 
seems to have been simple once: dishes were prepared with the use of products which were easily 
accessible and gained through one’s own efforts. Greater Poland, as an agricultural region, used 
the fruits of the earth. The conditions mentioned above contributed to the fact that a peculiar diet 
came into being. This diet, even in case of fasting periods, so frequent in the past, considered fish 
to a very small extent.  

 
Fig. 1. The 13th-century figure – fishing. 
Fig. 2. Peeling the cabbage for pickling (Sauerkraut).  
Fig. 3. Bread baking. 
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