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Wszel kie pra wa au tor skie i wy daw ni cze za strze żo ne. 
Wszel kie go ro dza ju re pro du ko wa nie, po wie la nie (łącz nie 
z kse ro ko pio wa niem), prze no sze nie na in ne no śni ki bez 
pi sem nej zgo dy Wy daw cy jest trak to wa ne ja ko na ru sze-
nie praw au tor skich, łącz nie z kon se kwen cja mi prze wi-
dzia ny mi w Usta wie o pra wie au tor skim i pra wach po-
krew nych (Dz. U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83).
Au tor i Wy daw ca doło ży li wszel kich sta rań by do trzeć 
do wszyst kich wła ści cie li i dys po nen tów praw au tor skich 
do ilu stra cji za miesz czo nych w książ ce. Oso by, któ rych 
nie uda ło nam się usta lić, pro si my o kon takt z wy daw-
nic twem.

Ilustacje wykorzystane w książce 
pochodzą ze zbiorów Autora, 
Muzeum Miasta Łodzi oraz Wydawcy.
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Zakłady gastronomiczne (gastronomia – z języka greckiego: gaster ‘żołądek’, nómos 
‘prawo, ustawa’) to rodzaj działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem zakładów 
żywienia zbiorowego w systemie otwartym, czyli dostępnym dla każdego obywatela. Ich 
historia jest tak stara, jak stare są dzieje cywilizacji. Tak pojmowane zakłady, zajmujące 
się żywieniem ludności poza dworem, klasztorem czy domem, funkcjonowały pod różny-
mi szerokościami geografi cznymi – były już w starożytnych Chinach, Mezopotamii, Egip-
cie, a później także w antycznej Grecji i Rzymie. Na ziemiach polskich takie miejsca pro-
wadzące działalność gastronomiczną – taberny, czyli karczmy – powstały dopiero w XI 
wieku. Przez wiele stuleci były jedynym typem zakładu gastronomicznego, spełniały przy 
tym wielorakie funkcje – miejsca spożywania trunków i posiłków, urządzania różnych uro-
czystości rodzinnych, obiektu zapewniającego jedyną dostępną wówczas rozrywkę (tańce, 
muzyka, gry hazardowe), ówczesnego notariatu, w którym spisywano akty prawne, punktu 
informacyjnego (w karczmie najczęściej przekazywano sobie najnowsze wieści z bliższych 
i dalszych okolic), a niekiedy centrum administracyjnego wsi. Od dawna pełniły też, choć 
często nieprzygotowane do tego celu, rolę noclegowni dla przejezdnych. Z czasem dopie-
ro wykształciły się większe obiekty przystosowane do świadczenia takich usług – zajazdy 
i gościńce. Pojawiły się one na ziemiach polskich dopiero w średniowieczu wraz z rozwojem 
osadnictwa i sieci komunikacyjnej. 

W Łodzi, która mimo iż podlegała prawu miejskiemu od XV wieku, przez kilka stuleci 
funkcjonowały jedynie najprostsze formy takiej działalności gastronomicznej – karczmy. 
Dopiero w pierwszej połowie XIX stulecia zaczęły się rozwijać inne formy zakładów ga-
stronomicznych – zajazdy, szynki, piwiarnie, a następnie hotele, restauracje, bary, cukier-
nie, kawiarnie, mleczarnie, bufety, tanie kuchnie, herbaciarnie. Łódź, rozwijając się jako 
„osada fabryczna”, a później miasto przemysłowe, przeszczepiła na swój grunt lokale, które 
funkcjonowały już od dawna w innych dużych ośrodkach miejskich w Europie Zachodniej, 
a później i na ziemiach polskich. Powstające w Rzeczpospolitej ośrodki handlowe naśla-
dowały miasta zachodnioeuropejskie, głównie korzystały z doświadczeń francuskich, wło-
skich, angielskich i niemieckich. Przemiany polityczne, a zwłaszcza społeczne, zachodzące 
w zachodniej Europie po Wielkiej Rewolucji we Francji, miały ogromny wpływ na zmiany 
w zakresie żywienia w dużych aglomeracjach miejskich. Pałac magnacki, dwór szlachecki, 
dom mieszczański czy włościański, a także podróżne zajazdy i nieliczne kawiarnie przestały 
być jedynymi miejscami spożywania posiłków oraz spotkań towarzyskich, politycznych lub 
zawodowych. Coraz częściej, szczególnie w miastach, zaczęto korzystać z nowych form ga-
stronomii publicznej, schlebiających zróżnicowanym gustom i potrzebom, dających nowe 
formy rozrywki. 

Zwykła karczma czy „piwnica piwna”, gromadząca dotąd wszystkich (i sołtysa, i wójta, 
i zwykłego kmiecia), przestały wystarczać zróżnicowanemu majątkowo, bogacącemu się 
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mieszczaństwu, mającemu różne ambicje oraz potrzeby związane ze spędzaniem wolnego 
czasu i przebywaniem w określonym towarzystwie. Musiały więc powstać takie miejsca pu-
bliczne, które mogły zaspokoić te „nowe” potrzeby w zależności od statusu majątkowego 
lub zawodowego. „Bywanie” w określonych miejscach zaczęło być wyznacznikiem nie tylko 
przynależności do określonej grupy społecznej, lecz także pozycji towarzyskiej danej ro-
dziny i osoby, ich prestiżu i aspiracji. Hierarchizujące się społeczeństwa miejskie tworzyły 
swoje „przestrzenie społeczne”, na przykład w miejsce dawnych „muzykantów” w karczmie 
zaczęły pojawiać się okazjonalne budy kuglarskie, panoptica, cyrki, kapele ludowe, stałe 
oraz kontraktowe orkiestry amatorskie i zawodowe, wodewile z produkcjami szansoni-
stek1, chóry śpiewacze, zespoły teatralne, fi lharmoniczne i operowe. Taka dywersyfi kacja 
usług dotyczyła także szeroko rozumianej gastronomii, szczególnie w większych ośrodkach 
miejskich. Różnego rodzaju przedstawienia i występy odbywające się w obiektach tymcza-
sowych, stawianych na czas pobytu grupy w Łodzi w istniejących stałych ogródkach letnich 
lub na wolnych od zabudowy placach, gromadziły co wieczór rzesze gawiedzi żądnej roz-
rywki. To z kolei przyciągało w takie miejsca przedsiębiorców oferujących usługi gastrono-
miczne. W zależności od rodzaju widowiska musiały one zaspokajać odmienne gusta i róż-
ną kieszeń – od gorących parówek i piwa po wykwintne obiady z kawiorem i szampanem.

W pierwszej połowie XIX stulecia z jednej strony słabe zaludnienie Łodzi, rozrzu-
cenie domostw na dużej przestrzeni, różnorodność językowa, kulturowa i religijna, 
a z drugiej funkcjonowanie nielicznych obiektów o charakterze publicznym, skupiających 
życie wewnętrzne miasta (świątynie, targowiska), nie sprzyjały wytwarzaniu się i utrwalaniu 
ściślejszych więzi społecznych, a nawet powstawaniu jednolitego dla wszystkich mieszczan 
lokalnego obyczaju. Ponadto szybki napływ ludności, o różnym składzie etnicznym i wyzna-
niowym, przynosił ze sobą odmienne wzory kulturowe, ulegające wielorakim przeobraże-
niom w zależności od kolei losu poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych. Odmien-
ność kulturową trzech podstawowych grup etnicznych – polskiej, niemieckiej i żydowskiej 
– modyfi kowały dodatkowo podziały warstwowo-klasowe, w których obrębie kształtowały 
się przeciwstawne wzory kulturowe, formy zachowań i obyczaje środowisk burżuazji, klasy 
robotniczej i środowisk pośrednich, takich jak inteligencja zawodowa i rzemieślnicy2. 

Czas wolny od pracy, który można było wykorzystać na wypoczynek i rozrywkę, dla 
najliczniejszych środowisk robotniczych był ograniczony przez długość dnia roboczego 
(często powyżej dwunastu godzin) oraz skromne warunki materialne. Szczególnie inten-
sywnie wykorzystywano w tych celach niedziele i święta. Święto utrwalało poczucie więzi 
i pozwalało je manifestować, a także dawało świadomość własnej wartości, ale głównie 
w ramach danej narodowości i wyznania. W pierwszym okresie uprzemysławiania miasta 
święto związane było z Kościołem jako instytucją szeroko rozumianej kultury. Oczywiście 
czas wolny spędzano też inaczej, niż nakazywały obyczaje kształtowane przez Kościół, 
jednak i te formy wypoczynku (rodzinne lub sąsiedzkie wypady rekreacyjne do pobliskich 

1   Szansonistki, szansonetki (fr. chansonette ‘piosneczka’) – piosenkarki występujące w kabarecie.
2 B. KopczyńskaJaworska, Zwyczaje i obyczaje ludności Łodzi, [w:] Łódź. Dzieje miasta, t. I, pod red. R. Rosina, Warszawa 
– Łódź 1980, s. 493.
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lasów, uczestnictwo w dorocznych zawodach strzelców kurkowych oraz w seansach objaz-
dowych teatrzyków i trup cyrkowych) mieściły się w schemacie „pobożnego” spędzania 
niedziel i świąt.

Dni świąteczne – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, a w przy-
padku Żydów Rosz ha-Szana, Jom Kipur, Pesach, Szawuot, Chanuka i Purim – wiązały się 
nie tylko z rytualnymi zachowaniami, ale także z kulturą biesiadną. Nieważne, czy obcho-
dzono je w domu czy poza nim, obowiązywały podobne reguły: określone formy konwer-
sacji ze specyfi cznym słownictwem, odświętny ubiór i wystrój pomieszczeń oraz odmienne 
od codziennego pożywienie3. Świąt w ciągu całego roku było jednak niewiele i spędzano je 
zazwyczaj w gronie rodzinnym, przeważały natomiast dni wypełnione, niekiedy do zmierz-
chu, pracą oraz wolne od niej niedziele. Mieszkańcy osad fabrycznych wywodzący się 
w znacznej mierze ze wsi powoli zrywali więź społeczną ze środowiskiem, z którego wy-
szli, zachowując z czasem tylko nieliczne elementy dawnej kultury, obyczaju i moralności. 
Z kolei w nowym miejscu zamieszkania nie znajdowali gotowych wzorców kulturowych, 
które mogliby od razu przyjąć, i często byli zmuszeni czerpać z kultur obcych. Jednym 
z niewielu elementów łączących tak różne środowiska pod względem narodowościowym, 
wyznaniowym i językowym była wpierw karczma, a później szynk, piwiarnia czy restaura-
cja. To praktycznie jedyne miejsca poza własnym domem, gdzie można się było swobodnie 
spotkać, nawiązać rozmowę i bliższy kontakt z ludźmi różnych zawodów i przekonań, ale 
też zawrzeć umowę, zdobyć nową pracę, a zwłaszcza zabawić się. Właśnie lokale gastro-
nomiczne odegrały w tym początkowym okresie budowy miasta przemysłowego niezwykle 
ważną rolę integracyjną rodzącej się społeczności. I to niezależnie od tego, że miejsca te 
dostarczały także wzorce negatywne, takie jak pijaństwo, hazard, prostytucja, złodziejstwo 
i nożownictwo.

„Kultura gastronomiczna” była niejako odbiciem zmian zachodzących w rozwijającym 
się w niezwykłym tempie mieście przemysłowym, ale też z drugiej strony wpływała na te 
przemiany i kulturę życia jego mieszkańców. Powstające w parterowych domach rzemieśl-
niczych zwykłe szynki zrazu niewiele się różniły swoimi skromnie, żeby nie powiedzieć pry-
mitywnie, urządzonymi wnętrzami i ograniczoną ofertą kulinarną od dawnych karczem, 
były nadal miejscem spożywania głównie napojów alkoholowych i niezbyt wyszukanej za-
bawy. W miarę różnicowania się miejscowego społeczeństwa zaczęły się pojawiać lokale 
 o wyższym standardzie, co niejako wymuszało zmianę zachowań ich bywalców. Oferowały 
one bardziej wyszukane jedzenie, którego nie spożywano na co dzień w domu, przyzwycza-
jały do korzystania ze sztućców, uczyły odpowiedniego zachowania się przy stole, często 
także innego ubierania się, bardziej schludnego lub wręcz odświętnego, a nawet tak pro-
zaicznych zachowań jak zdejmowanie w lokalu nakrycia głowy lub zaprzestanie palenia 
w salach dla pań i plucia na podłogę4. Klienci tych zakładów gastronomicznych oswajali 
3 A. Lipiński, Wstępne badania nad czasem wolnym wśród robotników łódzkich, „Łódzkie Studia Etnografi czne” 1970, 
t. XI, s. 152.
4   Początkowo za zgodne z dobrym obyczajem i „elegancją” uznawano, jeśli do lokalu pierwszy wchodził mężczyzna, 
który w ten sposób chronił towarzyszącą mu kobietę przed ewentualnymi przykrościami ze strony podochoconych 
alkoholem gości.
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się z innymi niż gra w karty lub kości rozrywkami – grą w bilard, kręgle, domino, szachy  
i warcaby, mieli też dostęp do miejscowej, a w wielu lokalach także do warszawskiej, a na-
wet zagranicznej prasy codziennej i tygodników ilustrowanych, co niewątpliwie poszerzało 
ich światopogląd. 

Lokale, które dysponowały ogródkami letnimi z estradami i muszlami koncertowymi, 
dawały okazję do słuchania muzyki wykonywanej przez amatorskie lub zawodowe zespo-
ły muzyczne, a prywatne założenia parkowe i ogrodowe, udostępniane publiczności przy 
okazji prowadzenia gastronomii, propagowały też wiele innych atrakcji w ramach całe-
go kompleksu rozrywkowego – przede wszystkim sport i rekreację, najnowsze wynalazki  
z dziedziny techniki, popularyzowały akcje dobroczynne i wspierały finansowo działalność 
niezbędnych instytucji publicznych, takich jak szpitale, przytułki, sierocińce, straż ogniowa, 
pogotowie ratunkowe. Znaczący wpływ na rozwój gastronomii łódzkiej, czy jak to później 
określano „przemysłu traktierniczego”, miały także władze administracyjne kraju i miasta. 
Udzielanie konsensów, czyli zezwoleń na prowadzenie lokalu i patentów na prowadze-
nie wyszynku, uzależniano od tego, czy ubiegający się o nie spełniali określone warunki  
i przestrzegali przepisów, podlegających kontroli policji, a później także urzędów akcy-
zowych. Złamanie tych przepisów groziło karami finansowymi lub odebraniem zezwo-
lenia na prowadzenie zakładu, a nawet wielodniowym aresztem. Rygoryzm prawny ad-
ministracji carskiej był niejako wypadkową dążeń do utrzymania porządku publicznego  
w anektowanym kraju, a jednocześnie do uzyskiwania jak najwyższych dochodów z produkcji  
i sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu na rzecz skarbu państwa. W pierwszej połowie 
XIX wieku burmistrzowie i prezydenci Łodzi starali się ograniczać działalność i liczebność 
lokali szynkujących piwo i wódkę, dostrzegając ich „zgubny wpływ na czeladź rzemieślni-
czą”, ale czynili to niezbyt rygorystycznie, mając także na uwadze, że to właśnie ta profesja 
przynosiła miastu największe dochody. Z czasem jednak jej udział w budżecie miejskim 
systematycznie spadał, a gastronomia rozwijała się już wtedy w sposób coraz mniej skrę-
powany zarządzeniami miejscowej administracji, chociaż wpływy do kasy miejskiej z pa-
tentów handlowych zawsze stanowiły poważną pozycję w budżecie miasta. Rósł natomiast 
wpływ państwa, które zaczęło osiągać znaczące dochody z handlu wyrobami alkoholowymi 
po wprowadzeniu akcyzy i monopolu na produkcję mocnych trunków sporządzanych na 
bazie spirytusu. W tej sytuacji dbałość o moralność i obyczajność „ludności zarobkującej” 
schodziła na plan dalszy, liczył się przede wszystkim dochód z akcyzy. Powołane przez ad-
ministrację państwową kuratoria trzeźwości, które miały odciągnąć robotników od alko-
holu, ani także akcje doraźne, jak choćby ustanowienie dwudniowego Święta Trzeźwości 
przez Wszechrosyjski Chrześcijański Związek Abstynentów, kiedy to handel we wszystkich 
zakładach gastronomicznych z wyjątkiem restauracji pierwszego rzędu był zawieszony, nie 
przynosiły spodziewanych efektów5. W rzeczywistości odpowiedzią państwa na stały wzrost 
spożycia alkoholu było zwiększanie do niego dostępu. Jak pisano w 1903 roku: „W celu 
ukrócenia picia wódki na ulicach i w bramach domów – co się obecnie praktykuje na wielką 
5  Takie święto ogłoszono we wtorek i środę 21–22 IV 1914 r. „Rozwój” (dalej: R), nr 88 z 18 IV 1914.

piwo rozdział 1.indd   8 20121113   21:43:12



³³³³      9WSTĘP   ³³³³    

skalę – ministerstwo skarbu opracowuje przepisy na mocy których, w niektórych piwiar-
niach, garkuchniach i herbaciarniach, dozwolone będzie picie wódki”6.

Systematyczny rozwój przemysłu i handlu wpłynął w sposób oczywisty na duże zróż-
nicowanie klasowe miejscowego społeczeństwa i powiększające się różnice majątkowe. 
Przedstawiciele łódzkiej burżuazji przemysłowej, kupcy, ludzie wolnych zawodów i war-
stwa urzędnicza, ale także robotnicy, zaczynali mieć, odpowiednio do swojej pozycji spo-
łecznej, coraz wyższe aspiracje zawodowe i kulturalne. Salonami życia towarzyskiego przy 
braku lub niedostatku „godziwych rozrywek”, stałych sal koncertowych i teatrów stały się 
przede wszystkim lokale gastronomiczne, zróżnicowane standardem, podobnie jak zróż-
nicowane było miejscowe społeczeństwo. Obok tradycyjnych szynków robotniczych zaczę-
ły powstawać gospody i bufety rzemieślnicze, piwiarnie, traktiernie, cukiernie, kawiarnie, 
mleczarnie i bary dla klasy średniej oraz luksusowe restauracje dla elity. Same restauracje 
podzielono wówczas na trzy kategorie (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne) odpowiednio do 
ich standardu wyposażenia, jakości obsługi, oferty kulinarnej i zamożności klientów. 

W Łodzi nadal istnieją miejsca i obiekty, które przed stu i więcej laty pełniły funkcje ga-
stronomiczne, chociaż w większości przypadków wielokrotnie zmieniali się ich właściciele, 
profil działalności, nazwy i wygląd. Zachowały się tylko nieliczne relikty dawnej gastrono-
mii i rozrywki ogrodowej. Przykładem mogą być dwie restauracje w parku helenowskim, 
ale i one, szczególnie ich wnętrza, uległy zmianom, ponadto pełnią obecnie inne funkcje 
lub zamknięte, niszczeją. Wnętrza restauracji, piwiarni barów i cukierni były wielokrotnie 
przebudowywane, przystosowywane do nowych funkcji handlowych i gospodarczych, zmie-
niane w zgodzie z nową modą bądź stylem architektonicznym. Wiele obiektów, jak cho-
ciażby zajazd Adamowskiego, restauracje ogrodowe Paradyz, Leśniczówka i ogród Braci 
Gehlig, zniknęło z pejzażu miasta bezpowrotnie, a ich wygląd – z reguły zewnętrzny – zna-
my tylko z nielicznych projektów archiwalnych, zdjęć i pocztówek. Śladów po dawnych lo-
kalach można szukać zwłaszcza w śródmieściu Łodzi, gdyż mimo dwóch wojen światowych 
jego trwała zabudowa nie uległa radykalnym przemianom. Jeszcze dzisiaj można wstąpić 
do restauracji przy placu Wolności 4, gdzie dawniej mieściła się cukiernia Szwetysza, czy  
w Grand Hotelu, Savoyu lub Polonii Palast, chociaż obecnie to już zupełnie inne lokale, 
inne wnętrza, inna atmosfera... 

Opisanie dziejów łódzkiej gastronomii jako zjawiska kulturowego i gospodarczego na-
stręcza wielu problemów źródłowych. Najwięcej materiałów archiwalnych dotyczących 
tego tematu pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Dla okresu późniejszego, przy braku 
materiału pamiętnikarskiego, głównym źródłem wiedzy o tym fragmencie życia społeczne-
go są lokalna prasa i archiwalia. Te ostatnie jednak raczej rejestrują (patenty, koncesje wy-
kazy), niż opisują zjawisko. Podstawowym opracowaniem popularnonaukowym dla tej te-
matyki jest książka Bohdana Baranowskiego Polska karczma, restauracja, kawiarnia, autor 
zawarł w niej ponadto obszerną bibliografię przedmiotu7. Wielu autorów współczesnych 

6  „Tydzień” (Piotrków), nr 47 z 22 XI 1903.
7   B. Baranowski, Polska karczma, restauracja, kawiarnia, Wrocław 1979.
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opracowań historycznych i popularnych dotyczących życia codziennego miasta wzmian-
kuje o lokalach gastronomicznych dosyć często, lecz tylko na marginesie wątków głów-
nych. O atmosferze panującej w łódzkich zakładach tego typu dowiadujemy się najczęściej  
z drobnych notatek dziennikarskich i to zazwyczaj o wydźwięku negatywnym (są to głów-
nie narzekania na usługę, drożyznę, jakość potraw lub drobne wzmianki z okazji zdarzeń 
o charakterze kryminalnym), a i one są raczej rzadkością – widocznie nie uznawano tego 
tematu za wystarczająco ciekawy i ważny dla ówczesnego czytelnika. 

Wielu interesujących obserwacji dostarczył nam Henryk Worcell (Tadeusz Kurtyka)  
w swoich Zaklętych rewirach8. Jest to jednak powieść oparta na własnych doświadczeniach  
z pracy kelnerskiej w krakowskim Grand Hotelu już w okresie międzywojennym. 

Bibliografia opracowań poświęconych historii gastronomii na ziemiach polskich jest 
bardzo skromna, choć powoli się powiększa, ale publikacje te odnoszą się do innych miast 
kraju, zwłaszcza Warszawy, i opisują głównie okres międzywojenny9. Łodzi dotyczą jedy-
nie nieliczne materiały przyczynkarskie, zamieszczane przede wszystkim w Internecie. Do 
okresu sprzed 1918 roku zachowały się też nieliczne przedmioty kultury materialnej z wy-
posażenia takich lokali, a także ilustracje i fotografie wnętrz. Poniższe opracowanie próbu-
je usystematyzować tę problematykę i ukazać etapy rozwoju tej dziedziny życia społeczne-
go w mieście o charakterze rolniczym i przemysłowym. Jednak autor zdaje sobie sprawę, że 
ten problem badawczy wymaga dalszych poszerzonych poszukiwań źródłowych. 

8  H. Worcell, Zaklęte rewiry, Kraków 1957.
9  W. Herbaczyński, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich, Warszawa 2005; W. Wiernicki, To były knajpy!,
Warszawa 2001; W. Wiernicki, Wspomnienia o warszawskich knajpach, Warszawa 1994; K. Tarasiewicz, Przygody z kawą 
i herbatą. Anegdoty, wydarzenia, Warszawa 2000; W. Pawlak, Minionych zabaw czar, czyli czas wolny i rozrywka w dawnej 
Łodzi, Łódź 2001.
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Taberna, karczma, austeria, gospoda, oberża, ta-
werna, gościniec – tymi nazwami określano daw-
niej budynki, w których niekiedy sporządzano, 

a przede wszystkim sprzedawano (szynkowano) piwo, 
miód pitny (zwłaszcza do XV wieku), od XVI wieku go-
rzałkę, sporadycznie także wino1. W niektórych karcz-
mach, szczególnie tych, które stawiano przy ważniej-
szych drogach i w miastach, wydawano posiłki i obrok 
dla koni oraz zapewniano nocleg podróżnym (zwano je 
zazwyczaj gościńcami lub zajazdami)2. Jak wspomina 
Gall Anonim, pierwsze karczmy w Polsce rozpoczęły 
swoją działalność już w XI wieku, a zwano je z łaciny 
tabernami3. Powstawały zwykle w ośrodkach wczesno-
miejskich, w pobliżu targowisk oraz przepraw rzecznych 

1  Austeria – z włos. osteria; oberża – z franc. auberge; tawerna – z włos. 
taverna (z łac. taberna).
2  Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. I, Warszawa 
1981, s. 296.
3  Taberny znane były już w starożytnym Rzymie, zwłaszcza tabernae 
vinaria – winiarnie, a ich oferta składała się głównie z wina (czasami także 
piwa lub miodu pitnego) oraz przekąsek w postaci oliwek (lub w przypadku 
lokali hiszpańskich – tapas) czy wędlin. Istniały też lokale wegetariańskie 
serwujące owoce sezonowe, słodycze i ciasta. Zwykle składały się  
z dwóch pomieszczeń – w jednym sprzedawano napoje i żywność na 
wynos, w drugim, usy tuowanym na zapleczu, podawano jedzenie do 
stołu. Niekiedy taberna była połączona z domem publicznym. Z lokali 
tych korzystali zwykle podróżni lub miejscowe pospólstwo, zwłaszcza 
mężczyźni szukający towarzystwa i rozryw ki. Ludzie wywodzący się  
z elit społecznych, dbając o swoją reputację, unikali takich gospód i gościli 
się we wła snych domach. Na ścianach lub drzwiach taberny umieszczano 
szyldy, będące pierwowzorami reklamy zewnętrznej.

i mostów, co wiązało się z pobieraniem w nich ceł. Przy-
bysze zatrzymywali się na krócej lub dłużej, szukali więc 
tam możliwości posilenia się przed powrotem do domu 
lub dalszą podróżą. Okolice przepraw szybko stały się 
miejscami, w których zaczęto dokonywać transakcji 
handlowych, oraz dobrą okazją do wymiany najnow-
szych wieści i, oczywiście, spożycia posiłków, a także wy-
picia trunków. Konie mogły tutaj odpocząć przed dalszą 
wędrówką i posilić się w przyległej do taberny stajni, 
można też było w takim zajeździe dokonać drobnych 
napraw wozów. 

Mniej więcej od XIII wieku karczmy zaczęły upo-
wszechniać się również na wsiach – były tam miejscem 
spotkań, zakupów (wyrobów rzemieślniczych, soli, świec 
i tym podobnych produktów codziennego użytku), tań-
ców, zabaw i uczt weselnych. W niewielkim stopniu 
zaspokajały one potrzeby noclegowe dla przejezdnych 
gości, gdyż często były zbyt małe lub oddalone od szlaku 
komunikacyjnego. Niekiedy w karczmach odbywały się 
sesje sądu (przede wszystkim wiejskiego), załatwiano tu 
sprawy urzędowe podczas postoju dostojników lub po-
bytu miejscowych oficjalistów. W świadomości społecz-
nej było to miejsce neutralne, gdzie wszelkie różnice 
zdań, kończące się nierzadko rękoczynami, łagodzono 
szybko przy kubku gorzałki lub kuflu piwa, przy muzyce 
dud lub skrzypiec. Nad wejściem do karczmy zazwyczaj 
umieszczano szyld z nazwą lokalu. Niekiedy funkcje 
szyldu pełniły specjalne znaki widoczne z daleka: drew-
niany krzyż zdradzał, iż podawany jest tu miód pitny, 
wieniec – wino, a słomiana wiecha – piwo. 

	 KARCZMA

Karczma polska
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Początkowo takie gospody podlegały skarbowości 
książęcej. W XII wieku pojawiły się karczmy w posia-
daniu wielkiej własności ziemskiej. Stale rosnąca rola 
gospodarcza tego typu miejsc wiązała się ściśle ze źró-
dłem pokaźnych zysków propinacyjnych ich właścicieli4.  
W dobie kolonizacji na prawie niemieckim (od XIII 
wieku) stały się przynależnością gruntową pana feudal-
nego, który przy lokowaniu wsi lub miasta nadawał pra-
wo posiadania karczmy sołtysom lub wójtom. Osadzano 
w nich karczmarzy wiejskich, warzących i szynkujących, 
czyli sprzedających, własne piwo. Od 1496 roku obowią-
zywało w Polsce prawo propinacyjne zastrzegające wy-
łączność sprzedaży trunków dla właścicieli majątku. Od 
tego czasu wina i miody były systematycznie wypierane 
przez piwo i wódkę wytwarzane w dobrach ziemskich 
– we własnych browarach i gorzelniach. Aby zwiększyć 
dochody, wprowadzono przymus propinacyjny, na-
kazujący chłopom kupowanie napojów alkoholowych  
w karczmach wyznaczonych przez właścicieli majątków, 
oraz „narzuty”, czyli obowiązek kupowania trunków po 
cenie narzuconej przez dwory. W gospodach miejskich 
sprzedawano najczęściej piwo miejscowe, niekiedy też 
piwo przywożone z innych warzelni, to jednak podlega-
ło opodatkowaniu, więc było zazwyczaj droższe. Miesz-
czanie, którzy uzyskali prawo propinacji na mocy prawa 
miejskiego, stawiali karczmy w miastach lub najbliższej 
okolicy, czasem, ze względu na wysokie koszty, sprzeda-
wali trunki we własnych domach. Konkurencja nieopo-
datkowanych karczem szlacheckich i rozwój propinacji 
dworskiej od drugiej połowy XVI wieku spowodowały 
ograniczenie liczby wiejskich karczmarzy siedzących 
na prawie dziedzicznym. Stawali się oni coraz częściej 
dzierżawcami (arendarzami) sprzedającymi trunki 
dworskie. Od XVII wieku zaczęli przeważać karczma-
rze żydowscy, zwłaszcza na ziemiach wschodniej i cen-
tralnej Rzeczpospolitej.

Gdy w 1898 roku wprowadzono w Królestwie Polskim 
monopol wódczany, większość ówczesnych komentato-
rów prasowych wieszczyła upadek karczem i powstawa-
nie w ich miejsce nowego rodzaju lokali gastronomicz-
nych – herbaciarni, gospód i resurs. Pisano zatem: 

Rok ubiegły zapisany został w dziejach naszego życia, jako 
kres istnienia karczem, osławionych przybytków brudu 
i upodlenia. Polska karczma z dziurawą strzechą, sypią-
cemi gruzem ścianami, błotem – miasto [zamiast] podło-
gi, z żydem lub jego słomianym zastępcą za szynkwasem, 
polska karczma, w której, krom [oprócz] nieoczyszczonej 
okowity, twardych bułek i zapleśniałych papierosów, rzad-

4  Propinacja (łac. propinatio ‘wystawienie wina na sprzedaż’) oznaczała 
wyłączne prawo właścicieli dóbr ziemskich do produkcji piwa, gorzałki  
i i miodu na danym terenie oraz przywilej sprowadzania tych produktów  
z innych miast lub dóbr i czerpania z tego tytułu dochodów.

ko co więcej było można kupić, polska karczma, opisa-
na w powieściach, wyśmiewana w żartach, uwieczniona  
w tysiącznych obrazach i obrazkach – istnieć przestała bez-
powrotnie5. 

Wyrażano nadzieję, że w miejsce dawnych karczem 
powstaną zupełnie nowe lokale o wyższym standardzie 
wyposażenia, szerokiej ofercie kulinarnej i kulturalnej 
obsłudze: 

Karczma nowa, to już izba czysta z podłogą nawet zamiataną  
z przepisami porządkowemi na wybielonej ścianie, z gospoda-
rzem, któremu z kołnierza wygląda coś oficyjalnego, a z oczu 
kupieckie zacięcie. Tu już można usiąść przyzwoicie, napić się 
niezłej wódki, często znośnego piwa czasem, o cuda, zjeść coś 
gorącego, a nawet dzięki uprzejmości przedsiębiorcy przeno-
cować w alkierzyku w pierzynach, sporządzonych na wiano dla 
panny karczmarzówny6. 

W rzeczywistości karczem ukaz carski nie zlikwidował, 
co więcej, w miastach mnożyły się kolejne „przybytki 
brudu i upodlenia” w postaci trzeciorzędnych szynków  
i traktierni, równie niechlujnie urządzonych i z podobną 
ofertą napojów i jedzenia. 

5  ap., Karczma, „Tydzień” (Piotrków), nr 13 z 26 III 1899.
6  Tamże.

Jakub Kazimierz Haur, W karczmie (1689)
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Początkowo podawano w karczmach obok napojów 
alkoholowych proste jedzenie przygotowane z re-
guły przez żonę karczmarza. Sporządzano niewy-

szukane potrawy na bazie dostępnych produktów rolnych: 
zboża (proso, pszenica, żyto, jęczmień), roślin motylko-
wych (bób, groch, wyka i soczewica), warzyw (marchew, 
ogórki, kapusta, cebula, koper ogrodowy, rzepa) oraz 
mięsa zwierząt hodowlanych (trzoda chlewna, owce, kozy, 
drób), rzadziej zwierząt dzikich (niedźwiedzie, łosie, sar-
ny, daniele, jelenie, dziki, króliki, ptaki łowne), ryb, raków 
oraz owoców, miodu, ziół, jagód leśnych i przypraw pozy-
skiwanych drogą zbieractwa. Przygotowywano z nich pro-
ste potrawy zbożowe – pieczywo, kasze, potrawy mączne, 
takie jak kluski, pierogi, placki, zupy, sosy. Natomiast by-
dło rogate, trzymane (nie dla mięsa) przede wszystkim 
przy obejściach i na ugorach, włościanie traktowali głów-
nie jako siłę pociągową i jako źródło cenionego nabiału, 
chociaż mleka nie pito w dawnych czasach zbyt wiele,  
a przetwarzano je na masło i sery. 

Dla mięsa hodowano przede wszystkim trzodę 
chlewną, wypasaną w lasach. Zamożniejsi chłopi spo-
żywali także mięso drobiu (przede wszystkim kur  
i gęsi, rzadziej kaczek, indyków, perlic i gołębi), utrzy-
mywanego jednak głównie dla wartościowych i pożyw-
nych jajek oraz dla pierza na poduszki, niekiedy tak-
że jedzono mięso złapanych w sidła dzikich królików  
i zajęcy. Jednak mięso dzikich zwierząt spożywali przede 
wszystkim właściciele lasów, czyli warstwy panujące – 
dwór królewski, magnateria, szlachta i duchowieństwo. 
Nadwyżki mięsa uzyskanego drogą polowania mogły 
też niekiedy trafiać do karczmy dworskiej, ale z pewno-
ścią dostępne było tam głównie mięso pochodzące od 
zwierząt hodowlanych. Dotyczy to także nadwyżek pro-
dukcyjnych owoców i warzyw z ogrodów i warzywników 
dworskich, które sprzedawano chłopom, a zapewne tak-
że karczmarzowi. Dziczyzna w szerszym zakresie zaczę-
ła się pojawiać częściej w lokalach gastronomicznych, 
i to wyższej kategorii, dopiero w XIX wieku. Warstwy 
średniozamożne, nieposiadające takich zasobów finan-
sowych jak magnateria, bogata szlachta czy też patrycjat 
zamożnych miast, spożywały stosunkowo niewielkie ilo-
ści mięsa i z pewnością nie codziennie. Także w wiejskiej 
czy małomiasteczkowej karczmie mięso pojawiało się 
raczej rzadko, głównie przy okazji urządzania wesel lub 
innych uroczystości rodzinnych.

W kuchni staropolskiej niemałe znaczenie odgrywa-
ły ryby i raki. Rybołówstwo dworskie obejmowało rzeki  
i jeziora, rzadziej stawy, gdyż łowienie w nich ryb dez-
organizowało regularną gospodarkę spustową i stąd 
było przeważnie zakazywane. Łowiono ryby zazwyczaj 
w stawach przy młynach, gdzie wody nie spuszczano, lub  
w stawach zarośniętych trzciną. Bardzo często obowią-
zywał całkowity zakaz łowienia ryb dla ludności wiej-
skiej. Niekiedy chłopom jednak płacono rybami za prace 
wykonane na rzecz pana. Zdecydowana większość ryb 
szła do kuchni dworskiej, przeznaczano je do sadzawek 
albo też były sprzedawane bezpośrednio po połowie, 
względnie zasalane i przechowywane do późniejszego 
spożycia. Z całą pewnością pojawiały się w karczmach 
ryby morskie (zwłaszcza śledzie, niekiedy też dorsze), 
dające się łatwo zakonserwować solą, dostarczane przez 
wędrownych kupców na tereny centralnej Polski. Praw-
dopodobnie na stołach oberż pojawiały się też raki, 
niemal zupełnie niespożywane w zachodniej Europie,  
w Polsce jednak bardzo popularne i chętnie przyrządza-
ne także przez ludność wiejską. Można je było łowić bez 
pozwolenia feudała w strumieniach, rzekach i jeziorach, 
więc były tanim i łatwo dostępnym produktem żywno-
ściowym. 

Kuchnia polska, zwłaszcza sfer uboższych, słynęła 
z różnorodności zup, polewek i wywarów z lokalnych 
roślin, zbóż, produktów mięsnych, warzyw i owoców. 
Z mleka krów i kóz wyrabiano twarogi, wędzone sery, 
masło i śmietanę. Większość produktów, z których 
przygotowywano posiłki dla klientów karczmy, a więc 
mąkę, z której wypiekano chleb, kasze i rośliny strącz-
kowe (groch, soczewica, bób), suszone i wędzone mię-
sa, słoninę oraz kiełbasy, olej konopny i olej tłoczony z 
orzechów laskowych, kiszone kapusty i ogórki, śledzie 
w beczkach, cebulę, przechowywano zazwyczaj w ko-
morze usytuowanej w pobliżu izby karczemnej. Inne 
warzywa trzymano w zapewniających niższą tempe-
raturę kopcach i piwnicach. Bywało, że na zapleczu 
karczmy budowano z desek izolowanych trocinami 
lodownie, do których zwożono zimą lód z rzeki lub 
stawu. Lód, topniejąc stopniowo, utrzymywał niską 
temperaturę niekiedy przez całe lato. W lodowniach 
takich przechowywano piwo, mięso i inne artykuły 
spożywcze ulegające szybkiemu psuciu. Niedoskonałe 
sposoby przechowywania żywności wpływały na pogor-
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Jan Feliks Piwarski, Karczma Ostatni Grosz (1845)

szenie jakości potraw, ich smak i zapach, więc zmuszały 
oberżystów do stosowania znacznych ilości przypraw. 
Powszechnie używano rodzimych przypraw, szczegól-
nie soli (jako konserwanty i przyprawy dla smaku), pie-
truszki, czosnku, cebuli, kopru, jałowca, gorczycy, mię-
ty, kminku, babki, liści wiśni i dębu, maku oraz miodu. 
Ten ostatni był przez wiele stuleci namiastką cukru, 
który wytwarzany z trzciny cukrowej, uprawianej poza 
Europą, był do XIX wieku bardzo drogą przyprawą, 
używaną tylko w najzamożniejszych domach. Cukier 
sprzedawano w postaci: głów odlewanych w kształcie 
stożka, dużych kryształów o smaku owocowym lub 
kwiatowym, cukru „czerwonego”, bardzo mało rafino-
wanego lub jako tak zwane panelle, czyli cukier sypki1. 

Żywność oprócz świeżych produktów, które nie spra-
wiały w przygotowaniu pożywienia większego kłopotu, 
starano się gotować, dusić, wędzić oraz piec na ruszcie. 
Aby poprawić smak podawanych dań, dodawano groch, 
soczewicę lub kaszę. Za swego rodzaju przysmak uwa-
żano kaszę tatarczaną, z której wyrabiano tatarczuchy, 
czyli ciasto z tatarczanej mąki2. Chętnie spożywano 
kapustę, której całe główki układano w wydrążonych 
pniach ściętych drzew, tak zwanych kłodach, i kiszono. 
Nie znano jeszcze wówczas ziemniaków, gdyż te roz-
powszechniły się w Europie dopiero w XVIII wieku3.  
W znanym Opisie obyczajów za panowania Augusta III 
Jędrzeja Kitowicza w rozdziale O kartoflach czytamy: 

Długo Polacy brzydzili się kartoflami, mieli je za szkodliwe 
zdrowiu, a nawet niektórzy księża wmawiali w lud prosty ta-
kową opinią, nie żeby jej sami dawali wiarę, ale żeby ludzie, 
przywyknąwszy niemieckim smakiem do kartoflów, mąki z nich 
jak tamci nie robili i za pszenną jej nie przedawali, przez co by 
potrzebującym mąki przez się pszennej do ofiary ołtarzowej, 

1 Dopiero odkrycie niemieckiego chemika Andreasa Sigismunda 
Marggrafa, który w 1747 r. stwierdził, że istnieje możliwość uzyskania 
cukru z buraków, spowodował, że ten zamorski towar luksusowy stał się 
w następnym stuleciu dostępny dla każdego. Uczeń Marggrafa, Franz 
Karl Achard, w 1802 r. uruchomił pierwszą na świecie cukrownię we wsi 
Konary koło Wołowa na Dolnym Śląsku.
2 Kasza tatarczana to to samo co kasza gryczana, a jej nazwa wzięła się 
stąd, że pierwsze ziarna gryki dotarły na zie mie polskie wraz z najazdami 
Tatarów w XIII w.
3 Pierwszymi Europejczykami, którzy poznali smak tego warzywa, byli 
marynarze hiszpańskich okrętów powracający z wypraw do Ameryki 
Południowej, ale zwyczaj spożywania gotowanych lub pieczonych 
ziemniaków upowszechnił się  na kontynencie europejskim znacznie 
później. Początkowo warzywo to traktowano jako roślinę ozdobną, a na
stępnie przeznaczono do spasania zwierząt hodowlanych. Największe 
zasługi dla spopularyzowania ziemniaka miał francuski farmaceuta  
i agronom Antoine Augustin Parmentier, który w końcu XVIII w. polecał 
uboższej ludności spożywanie tego warzywa, zwłaszcza w okresach 
głodu. Do Polski ziemniaki trafiły za pośrednictwem Jana III Sobieskiego, 
który otrzymał je w darze od cesarza austriackiego Leopolda I. Królowa 
Marysieńka uprawiała je w ogrodzie pałacowym jako roślinę ozdobną. 
Dopiero za panowania Augusta II ziemniaki zostały rozpowszechnione 
w całym kraju, nadal jednak jako roślina ozdobna lub baza dla lekarstw. 
Ziemniaki na stole kuchennym pojawiły się w Polsce dopiero w końcu 
XVIII w., a powszechną jego uprawą zajęto się w następnym stuleciu.

mąką kartoflową, choćby i z pszenną zmięszaną, zawód świę-
tokradzki czynili4 . 

Wśród dań gorących, stosunkowo łatwych do przy-
gotowania w warunkach karczmy, znajdowały się wszel-
kiego rodzaju zupy – barszcz czerwony gotowany z kwa-
su burakowego i barszcz biały, zwany zalewajką, żur, 
grochówka, kapuśniak, rzadziej także rosół i czernina 
oraz różne odmiany polewki, w tym popularnej polewki 
piwnej. Przyrządzano ją na bazie podgrzanego mocno 
piwa, do którego wlewano śmietanę zmieszaną z kilko-
ma żółtkami i cukrem, następnie zlewano polewkę do 
talerza, na którym wcześniej kładziono rozdrobniony 
twaróg, całość doprawiano czosnkiem i solą. Taki po-
żywny posiłek podawano często przed wyjazdem w da-
leką drogę. W podróż natomiast niekiedy zabierano bu-
lion i rosół. Oto krótki przepis ich przygotowania: 

Prędkie otrzymanie pożywnego bulionu – bulionem nazywa-
my galaretę z różnych mięs wygotowaną, wysuszoną i zwykle 
w tabliczki pokraianą. Wiadomy jest iego użytek, szczególniey  
w podróżach, w kilka bowiem chwil, możemy mieć dobry po-
silny rosół rozpuszczając go w wodzie. Pół funta cielęciny, 
kraie się na małe cienkie płatki i wkłada do butelki zwyczay-
ney nalaney wodą i dodaie parę łyżek ryżu. Wstawia się ją  
w naczynie wodą nalane i ogrzewa. Po odgotowaniu wyimuie 
się butelkę wyciska przez płótno mięso i ryż, i wszystko na ta-
lerzu do ostudzenia zostawia5.  

Z innych potraw gorących serwowano flaki, znane na 
ziemiach polskich już w XIV wieku (były między inny-
mi ulubioną potrawą króla Władysława Jagiełły), bigos, 
który jeszcze w XVII i XVIII wieku przygotowywano 
bez kapusty (rosół z mięsem, warzywami, masłem i przy-

4 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, literat.ug.edu.pl/
Kitowic/index.htm [dostęp 11 XII 2011].
5 „Sławianin. Tygodnik dla Rzemiosł, Rolnictwa, Handlu, Domowego
Gospodarstwa i dla potrzeb praktycznego życia w ogólności”, nr 2 z 7 II 
1829, s. 24 
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prawami), zrazy oraz różnego rodzaju pierogi, kluski, 
pyzy i kołduny. Do mięs podawano gęste sosy robione 
na bazie szybko jełczejącego oleju, niekiedy dawano je 
także jako osobne danie z chlebem, tak zwane maczan-
ki. Wspomniany Kitowicz pisze: 

W pierwszym zwyczaju staroświeckim, na początku pano-
wania Augusta III jeszcze trwającym, nie było zbyt wykwint-
nych potraw. Rosół, barszcz, sztuka mięsa, bigos z kapustą, 
z różnego mięsiwa kawalcami, kiełbasą i słoniną, 
drobno pokrajanymi i z kapustą kwaśną 
pomięszanymi, i nazywano to bigo-
sem hultajskim; dalej gęś gotowana  
z śmietaną i z grzybkami suszonymi, 
w kostkę drobną pokrajanymi, 
kaszą perłową zasypana [...]. 
Dalsze potrawy: flaki, czasem 
żółto szafranem zaprawne 
[...] czasem bez szafranu,  
w białym sosie mąką za-
klepanym; cielęcina szaro, 
cielęcina biało ze śmietaną, 
kury, kurczęta, gęsi rumiano, 
indyki, kapłony, bażanty, ba-
ranina z czostkiem [czosnkiem], 
prosięta, nogi wołowe na zim-
no z galaretą, wędzonka wołowa,  
a Wielkiej Polszcze barania i wie-
przowa. Wszystko to rozmaitymi sma-
kami, do których zwyczajne zaprawy były: 
migdały, rozenki [rodzynki], kwiat, goździk, gał-
ka, imbier [imbir], pieprz, szafran, pistacje, pinele 
[jadalne nasiona pinii], tartofle [ziemniaki], miód, 
cukier, ryż, cytryna, ale bardzo jeszcze natenczas 
mało, jako droga, bo od tynfa jedna sztuka naj-
tańsza; nadstawiano kwasu potrzebę octami; dalej 
jeszcze: kiełbasy, kiszki z ryżem i wątrobne; toż zwierzyna: 
zające, sarny, jelenie, daniele, dziki, przepiórki, kuropatwy, 
kaczki dzikie, ciećwierze [cietrzewie], ptaszki drobne, paszte-
ty, pardwy na Rusi; z tymi mięsiwami łączyli warzywa ogro-
dowe, jako to: marchew, pasternak, rzepę, buraki i kapustę 
słodką6.  

Potrawy te przygotowywano głównie w dworach 
szlacheckich, ale niektóre z nich podawano także  
w dużych zajazdach podróżującym lub zamożniejszym 
obywatelom danej miejscowości i najbliższych oko-
lic, zwłaszcza z okazji jakichś ważnych wydarzeń, na 
przykład wesela czy też zawarcia poważnego kontrak-
tu. Miejscowi klienci oberży, których przyciągał tutaj 
przede wszystkim alkohol i którzy musieli się liczyć  
z wydatkami, posilali się zazwyczaj we własnych domach 
i niekiedy tylko brali zimne przekąski do zamawianego 
trunku. Wśród takich tanich zakąsek dominowały pod-
suszane lub wędzone kiełbasy, słonina, kiszone ogórki  

6 J. Kitowicz, dz. cyt. 

i kapusta oraz solone śledzie lub inne ryby – spożywane 
z pieczywem lub bez niego.  

Codzienne miejsce na karczemnym stole zajmo-
wało piwo, które warzono początkowo tylko ze sło-
du zbożowego, później zaczęto dodawać do nie-
go chmielu, miodu i rozmaite przyprawy korzenne. 
W austeriach usytuowanych przy większych trak-
tach lub na rozstajach ważnych dróg, można było 
otrzymać sycony miód, ale był to napój luksusowy  

i kosztowny, więc jego spożycie było 
stosunkowo niewielkie. Podobnie 

było  z winem, napojem znanym  
u nas już w średniowieczu, przy 

czym winiarstwo polskie nie 
było zbyt rozpowszechnio-
ne – winnice zakładano 
głównie w dobrach klasz-
tornych. Jakość krajo-
wego wina ze względu 
na warunki klimatyczne  
i kulturę uprawy wino-
rośli nie była zbyt wyso-
ka i praktycznie nie do-
cierało ono do większości 

polskich karczem, szcze-
gólnie tych zakładanych  

w dobrach szlacheckich. Na-
tomiast wino, sprowadzane od 

XVI wieku z zagranicy, głównie  
z Moraw,  Włoch, Austrii, Francji czy 

Hiszpanii, ze względu na swoją cenę tra-
fiało tylko na stoły pańskie. Nawet sprowa-
dzane później znacznie tańsze wino węgier-
skie omijało wiejskie i małomiasteczkowe 
karczmy, gdzie zawsze dominowało piwo,  
a później także wódka. 

Słabe napoje alkoholowe wynaleziono niezależnie 
od siebie i znane były już w kulturach pierwotnych róż-
nych części świata. U Słowian, w tym także u ludów 
zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski, od wieków 
znany był sposób otrzymywania napojów alkoholowych, 
polegający na syceniu miodu i przyrządzaniu piwa. Były 
to jednak napoje o niskiej zawartości alkoholu, uzyski-
wane na drodze fermentacji. Większe stężenie alkoho-
lu otrzymywano wskutek destylacji. Uważa się, że jako 
pierwsi alkohol destylowany otrzymali alchemicy arab-
scy w VIII wieku i stosowali go do celów medycznych. 
Na szerszą skalę alkohol w medycynie wykorzystywano 
w Europie od XIV stulecia, głównie na terenie Hisz-
panii. Metodę otrzymywania wódki, którą nazywano 
wtedy „wodą życia” (aqua vitae – stąd późniejsza polska 
nazwa „okowita”), utrzymywano w wiekach średnich  
w głębokiej tajemnicy. Wódka była wtedy dostępna tyl-
ko u medyków i w aptekach, a stosowano ją jako lekar-
stwo przede wszystkim w przypadkach chorób zakaź-
nych i podczas epidemii. 

Antoni Piotrowski, 
W karczmie
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W XV wieku proces destylacji alkoholu opisał szcze-
gółowo lekarz i humanista włoski Giovanni Michele 
Savonarola (1384 lub 1385–1468), wskazał on na moż-
liwości uzyskania spirytusu winnego z winogron. Tym 
sposobem proces ten przestał być tajemnicą i zaczął być 
powszechniej stosowany, najpierw we Włoszech, póź-
niej w Niemczech, a do XVI wieku znany był już niemal 
w całej Europie. 

Pierwszy zapis źródłowy dotyczący wytwarzania wód-
ki w Polsce datuje się na rok 1405 (sandomierski rejestr 
sądowy), co nie oznacza, że nie była ona tu sporządzana 
wcześniej, już w wieku XIV. Jak wspomniano wcześniej, 
za panowania króla Jana I Olbrachta ustawą sejmową 
z 1496 roku wprowadzone zostało prawo propinacji, 
czyli wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich i jego 
poddanych do produkcji oraz sprzedaży piwa, gorzałki 
i miodu, a także do sprowadzania przez nich tych wyro-
bów z innych miast i czerpania z tego tytułu dochodów. 
Zniesiono tym samym przymus sprowadzania alkoholu 
z miast królewskich. Tak brzmiał główny zapis o wolno-
ści propinacyjnej: 

Znosimy na zawsze nadużycie, t.j. zmuszanie poddanych, aby 
do domów i karczem przyjmowali piwo z miast królewskich, 
stanowiąc, aby panowie wsi i ich poddani w tej wolności byli 
zachowani, iż wolno każdemu piwa i inne trunki skądkol-
wiekbądź brać i we wsiach ich warzyć i warzyć kazać i wolno 
użytkować bez wszelkiej obawy z naszej strony, lub starostów 
naszych zakazu, aresztowania lub kary7.

7  Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1903, s. 120.

Przywilej z czasem został zawłaszczony przez właścicie-
li dóbr, którzy dzierżawili propinację Żydom, sołtysom 
lub karczmarzom, zmuszając poddanych do zakupu 
trunków w swoich karczmach lub nakładając opłaty na 
tych, którzy produkowali trunki na własne potrzeby. 
Propinację zniesiono ostatecznie w zaborze rosyjskim 
dopiero w 1898 roku.

W drugiej połowie XVII wieku wódka w miastecz-
kach i wsiach polskich była już napojem powszechnie 
spożywanym. Oczywiście mogła ona konkurować z pi-
wem jedynie jako używka, nie zaś jako napój codzien-
ny i jeden z zasadniczych składników pożywienia. 
Niemniej wódka powoli taniała w stosunku do piwa, 
co rozszerzało krąg jej konsumentów. Piwo jeszcze w 
XIX wieku było podstawowym napojem wszystkich 
warstw społecznych, podawano je nawet w przytułkach 
dla ubogich, więzieniach i tanich kuchniach. O stop-
niowej utracie znaczenia piwa jako środka żywności 
zadecydowało prawdopodobnie dopiero upowszech-
nienie po 1800 roku ziemniaków. Zupy piwne oraz 
lżejsze gatunki piwa stanowiły składnik pożywienia 
nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. 
Napój ten spożywano często z dodatkami, zwłaszcza 
jajami, jako polewkę piwną lub też w postaci gęstej 
zawiesiny z piwa i chleba razowego. Według różnych 
przepisów, często lokalnych, do piwa dodawano jaja, 
masło i sól albo też grzano jasne piwo pszenne z kmin-
kiem i masłem, a przed konsumpcją wrzucano do nie-
go kawałki chleba i sól do smaku. Gdzie indziej do 
piwa pszennego dodawano świeżą śmietanę, korzenie 
i masło, a całość warzono i solono, po czym zupa była 
gotowa do spożycia.

Leon Kunicki, Przed karczmą
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Karczmy i zajazdy w zależności od regionu i waż-
ności szlaków komunikacyjnych, przy których 
je budowano, różniły się wielkością, wyposa-

żeniem i ofertą gastronomiczną. Urządzenie większo-
ści wiejskich gospód i wyposażenie ich w meble było 
zazwyczaj bardzo skromne, dostosowane do wielkości 
pomieszczeń i potrzeb klientów, niewiele się różniące 
od wnętrza zwykłej chaty chłopskiej (niekiedy w nich 
zresztą karczmy otwierano). By pozostało wystarczają-
co dużo miejsca na tańce i muzykantów, wstawiano do 
izby szynkowej często tylko jeden, niekiedy dwa drew-
niane stoły i kilka ław lub prostych zydli bez oparcia. 
Ci, dla których zabrakło miejsca przy stole, siadali na 
wystawionych beczkach, na progu izby, a w pogodne dni 
także w sieni karczmy wprost na podłodze. Szynkarz od-
gradzał „zaplecze kuchenne” („komorę”, „izdebkę”), 
gdzie przetrzymywał beczki z piwem i wszelkim jedze-
niem (kiszoną kapustą, ogórkami, rybami i tym podob-
ną żywnością), od sali biesiadnej meblem zamawianym 
zazwyczaj specjalnie u stolarza – zabudowaną od strony 
izby ladą, ewentualnie innym meblem pełniącym rolę 
bufetu (szynkwasu), w którym niekiedy trzymał naczy-
nia do jedzenia i napojów (misy, kufle, kubki, szklanki), 
a z czasem także sztućce, najczęściej jednak stały tam 
beczki piwa1. Na naczynia wydawane klientom przezna-
czano także półki lub kredens ustawiany za oberżystą.

W średniowieczu sztućce2 były rzadkością. W do-
mach ludności uboższej jedzono głównie rękoma, cza-
sami używano noża, którym posługiwano się także jako 
widelcem przy krojeniu i nabijaniu mięsa, lub też –  
w przypadku potraw płynnych, półpłynnych lub sypkich 
– drewnianej łyżki. Sztućce te najczęściej zabierano ze 
sobą (w cholewie lub w specjalnych futerałach noszo-
nych za pasem), udając się do oberży. Nóż stołowy prze-
znaczony do spożywania posiłku, a nie jako narzędzie 
czy broń myśliwska, wykształcił się dopiero w drugiej 
połowie XVII wieku. Widelec pojawił się na polskich 
stołach również późno, w XVI wieku, i był wtedy wielką 
rzadkością. Początkowo miał tylko dwa zęby i służył do 
nadziewania owoców lub nakładania sobie porcji mię-
siwa z ogólnej misy. W XVIII stuleciu zaczęto używać 
widelców z trzema lub czterema zębami. 

Maniery i zachowania zmieniały się zatem powoli  
i przez długi czas, a wreszcie ukształtowały się zbliżone 
1  Nazwa „szynkwas” wywodzi się z języka niemieckiego – Schenk ‘karczma, 
szynk’; schenken ‘nalewać, podawać piwo’; Fass ‘beczka’.
2  Nazwa „sztućce” pochodzi z języka włoskiego – stuccio ‘zestaw przyborów 
służących do pobierania, nakładania na talerz i spożywania posił ków’. 
Jeszcze w XVIII w. w Polsce terminem tym określano zestaw składający 
się z łyżki i widelca. 

do dzisiejszych obyczaje i nawyki podczas spożywania 
posiłków – wpierw w wyższych warstwach społeczeństwa, 
na dworze królewskim i szlacheckim oraz w domach 
patrycjatu miejskiego, a następnie na miarę potrzeb  
i możliwości w niższych kręgach społecznych. Najniższy-
mi szczeblami tej drabiny „cywilizowanych” zachowań 
było drobnomieszczaństwo, plebs oraz warstwa chłop-
ska, chociaż i tutaj było widoczne pewne zróżnicowanie 
zachowań.  Przyspieszenie tych zmian nastąpiło na prze-
łomie XVIII i XIX wieku. Ludność stojąca niżej w hie-
rarchii społecznej starała się naśladować warstwy wyższe  
w ubiorze, zachowaniu, mowie, a także w doborze 
przedmiotów codziennego użytku i przedmiotów „zbyt-
kownych”, a niekiedy tylko w podążaniu za „modą”. 
Odbiciem tych przemian w obrębie świadomości spo-
łecznej i kulturze życia codziennego był już sam wygląd 
i wyposażenie ówczesnych lokali gastronomicznych 
(karczem, zajazdów i szynków), pojawienie się nowych 
rodzajów lokali (między innymi restauracji, piwiarni, 
kawiarni, cukierni) oraz indywidualizacja spożywania 
posiłków w domu i poza nim. 

Świadomi tych przeobrażeń klienci oczekiwali od wła-
ściciela punktu gastronomicznego schludnego, czystego 
wnętrza, lepszego oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń, 
osobnego stolika i siedziska (krzesła zamiast ławy), osob-
nych naczyń i sztućców, bardziej uprzejmej i sprawniej-
szej obsługi, większego wyboru dań i napojów. Sami wła-
ściciele lub dzierżawcy lokali, licząc na większe obroty, 
powiększali sale, wstawiali do nich bardziej eleganckie 
meble, stoły nakrywali serwetami i obrusami, wydzielali 
miejsce do pozostawienia wierzchniej odzieży, wstawiali 
piece kaflowe, zatrudniali liczniejszy personel, coraz czę-
ściej specjalnie szkolony do obsługi klienta. Początkowo 
obsługę stanowili sami karczmarze i niekiedy ich najbliż-
sza rodzina – żony i córki przygotowujące pożywienie  
i roznoszące kufle z piwem – oraz parobkowie do obsługi 
stajni, przygotowania drewna na opał, przetoczenia be-
czek. Później zaczęto zatrudniać osoby spoza rodziny, 
pełniące rolę pomywaczy, kucharzy, barmanów, bufeto-
wych i kelnerów różnych stopni (piccolo, garçon) 3. 

3  Kelner (niem. Kellner, Kellnerin) – mężczyzna albo kobieta usługujący  
w lokalu gastronomicznym, przygo towujący stół, przyjmujący zamówienia 
od klientów, podający dania i napoje, przyjmujący zapłatę. Piccolo, pikolo, 
pikolak, pikulik, pikulin, pikulnik (włos. piccolo ‘mały’) – chłopiec 
obsługujący gości, najczęściej wykonujący tylko proste czynności, np. 
podający gościom jadłospis, popielniczkę, odnoszący do kuchni naczynia. 
Garçon (z franc.) – kelner niższej kategorii, chłopiec, kawaler, numerowy, 
czeladnik.
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