
Wsparcie udzielone przez Noiwegi� poprzez dofinansowanie ze sroclk6w 
Noiweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budZetu panstwa, w ramach 
Programu - ,,Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Mi�dzyregionalnych 
i Transgranicznych w Euroregionie Niemen". 

norway 
grants� 

Anna ks. Jablonowska 
i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, 

ktorzy wyprzedzili swoj(} epok� 

Referaty z sesji naukowej 
30.09-01.10.2011 

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka 
w Ciechanowcu 

Towarzystwo Naukowe 
Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae 

w Ciechanowcu 

Ciechanowiec 2011 

Stowarzyszenie ,,Euroregion Niemen" 
ul. Wesola 22, 16-400 Suwalki; 
tel.087 565 36 71, tel./fax.087 565 36 72 
www.niemen.org. pi; e-mail:euroregion@niemen.org. pi 



Redaktor: 
Norbert Dariusz Tomaszewski 

Okladk� projektowal: 
Wojciech Bogucki 

Sklad i lamanie: 
Malgorzata Golko 

Korekta: 
Olga Regina Tomaszewska 

Konsultacja naukowa: 
dr Adam Wolk 

(Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Pari.stwowy Instytut Badawczy w Pulawach) 

prof. dr hab. Zbigniew Wojcik 
(Muzeum Ziemi PAN) 

ISBN 978-83-62374-44-1 

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
ul. Palacowa 5, 18-230 Ciechanowiec 
tel. (86) 2771 328 fax (86) 2773 857 

muzeum.rol@wp.pl 
www.muzeumrolnictwa.pl 

Printed in Poland 
Naklad 300 egz. 

Druk i oprawa: 

Mazowieckie Zaklady Graficzne 

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 89 

tel. 86 275 41 31, tel/fax 86 275-49-85 

e-mail: drukarnia@mzgraf.pl 



Spis tresci 

I. Referaty 

Wprowadzenie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . ...... .... .... · .. .................. . ... ........ .. .. .. .. .. .. . . .... . . . . . . .. . 5 

Iwona Arabas 

Petersburskie slady kolekcji Anny ks. Jablonowskiej z Siemiatycz ............. . 9 

Adam Czeslaw Dobronski 

Legenda Gimnazjum i Liceum
.
im. Anny z Sapieh6w Jablonowskiej ............ . 29 

Piotr Wl. Gorski 

Udzial Aleksandra Sapiehy (1773-1812j wbadaniach nad elektrycznosciq 

i elektrochemiq . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .. .. .. .. . . .......... . 55 

Dorota Gnatowska 

Osiqgni?cia ksi?dza Krzysztofa Kluka w dziedzinie ziololecznictwa 

- wnioski z analizy ,,Dykcyonarza roslinnego" ............................................ . 

Grzegorz Jakubik 

,,Zwierzqt domowych ... " tom 1 «O zwierz?tach ssqcych» przyklad ir6dla 

informacji o 6wczesnej Europie .................................................................... . 73 

Tomasz Jaszczolt 

Opis kosciola i parafii w Siemiatyczach z 1792 r . ......................................... . 85 

Ewa Lewandowska, Zbigniew Wojcik 

Ks. Jan Krzysztof Kluk i Siemiatycze . ... ..... .. .. . . . . . . . . ... . ......................... . ......... . .. 127 

Jozef Maroszek 

Cabinet siemiatycki i zbiory ksi?inej Anny z Sapieh6w Jablonowskiej .... .... 139 

Irena Maryniakowa 

Ksiqdz Krzysztof Kluk w opracowaniach leksykograficznych XIX wieku ..... 159 

Janusz Panasiewicz 

Z recepcji dziel gospodarskich ksi?inej Anny Jablonowskiej w Zamojskiem ..... 179 

Jan Parafiniuk 

Ekspozycja surowc6w mineralnych - ,,rzeczy kopalnych osobliwie 

zdatnieyszych" ksi?dza Kluka w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu . .......... 185 

Ewa Piroznikow 

W poszukiwaniu ir6del botanicznych zainteresowan i wiedzy ksi?dza 

Jana Krzysztofa Kluka..................................................................................... 199 



334 Anna ks. Jablonowska i ks. KrzysztofKluk. .. 

Dorota Krystyna Rembiszewska 

0 polszczyinie ksif(inej Anny Jablonowskiej ................................................. 203 

Konrad Kazimierz Szamryk 

Co jedzono w XVIII-wiecznej Polsce? - uwagi Krzysztofa Kluka 

o kulinariach...................................................................................................... 211

Norbert Dariusz Tomaszewski 

Ciechanowiec drugiej polowy XVIII wieku - miejsce iycia i pracy 

naukowej ks. Krzysztofa Kluka ....................................................................... 219 

Adam Wolk 

Notatki z podr6iy ks. Krzysztofa Kluka po kraju w ,,Dykcjonarzu 

roslinnym" ...................... ........ ........................... .............................................. 229 

Andrzej J. Wojcik 

G6rnictwo w ,,Rzeczach kopalnych" ks. Krzysztofa Kluka ............................. 239 

Zbigniew Wojcik 

Nowa biografia ks. Jana Krzysztofa Kluka, proboszcza ciechanowieckiego .... 253 

11.Aneksy 

Zbigniew Wojcik 

Ciechanowiecki judaik z poczqtku XIX wieku. Unikatowe ir6dlo 

historyczne . .. . ... .. .. . . ... . .. . .. . . .. . . .. . .. . ... ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . 267 

Mowa pewnego Izraelity Przeloionego w Kahale Ciechanowieckim 

w czasie Pogrzebu J. W. Teresy z Lanckoronskich Hrabiny 

z Tf(czyna Ossolifzskiey Starosciny Nurskiey .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . . ... . . .. 273 

Kopia rt(kopisu ,,Mowy przeloionego Kahalu Ciechanowieckiego" ..... 281 

Przedruk ,, Mowy przeloionego Kahalu Ciechanowieckiego" .......... ..... 303 

Norbert Dariusz Tomaszewski, Adam Wolk, Zbigniew Wojcik 

Poklosie sesji naukowej ,,Anna ks. Jablonowska i ks. Krzysztof Kluk 

- ludzie, kt6rzy wyprzedzili swojq epokf('' ........................................... .. ......... 319 

Indeks osobowy .................................................................................. .............. 325 



Konrad Kazimierz Szamryk (Bialystok) 

Co jedzono w XVIII-wiecznej Polsce? -
uwagi Krzysztofa Kluka o kulinariach 

Powszechnie wiadomo, ze zwyczaje iywieniowe zalezq od przynaleznosci 
do danego kr�gu kulturowego. Ludzie w r6znych miejscach globu konsumu
jq produkty uwaiane przez innych za niesmaczne. Powyzsza uwaga dotyczy 
przede wszystkim mi�sa, kt6rego spoiywanie w duzej mierze uwarunkowane 
jest kulturowo i religijnie. I tak, w zaleznosci od miejsca i kultury, spoiywa 
si� lub odrzuca takie zwierz�ta, jak: swinie, krowy, konie, kury, wielblqdy, 
jelenie, koty, psy, szczury, mr6wki czy swinki morskie. 

Warto jednak przypomniec, ie zwyczaje zywieniowe zmieniajq si� tak
ze wraz z pokoleniami. To, co przez naszych przodk6w uwazane bylo za 
specjal, moze dzis powodowac niech�c lub nawet odraz�, a to, co my dzis 
uwazamy za przysmak, nie musialo wzbudzac aprobaty u naszych pra
dziad6w. 

Za wymownq ilustracj� zmiany na przestrzeni dziej6w upodoban kuli
narnych w kulturze polskiej moze sluzyc fragment wiersza Andrzeja 
Morsztyna, w kt6rym XVII-wieczny poeta jednoznacznie okresla smak 
powszechnie spoiywanej dzis kawy, a jego ocena z pewnosciq nie jest po
zytywna: 

W Malciesmy, pomnfr�, kosztowali kafy, 
Trunku dla basz6w, Murata, Mustafy 
I co jest Turk6w, ale tak szkarady 
Nap6j, tak brzydka trucizna i jady, 
Co iadnej sliny nie puszcza przez z�by, 
Niech chrzescijanskiej nie plugawiq g�by. 

(J. A. Morsztyn, Do Stanislawa Morsztyna) 

Dwa wieki p6foiej kaw� postrzegano jako nap6j nie tylko smaczny, ale 
tei doskonale zadomowiony w kulturze polskiej, o czym przypominajq 
fragment Pana Tadeusza A. Mickiewicza: 

Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w iadnym kraju: 
W Polszcze, w domu porzqdnym, z dawnego zwyczaju, 
jest do robienia kawy osobna niewiasta, 
Nazywa si� kawiarka; 

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz) 
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Doskonalym fr6dlem wiedzy o tym, co jedzono w Polsce za czas6w 
stanislawowskich, jest lektura dziel Krzysztofa Kluka. Zwlaszcza \Viele 
cennych uwag mozna znalezc w czterotomowej pracy Zwierzqt domo
wych . . .  1• Poradnik ten bowiem stanowil kompendium wiedzy adresowane 
do przeciytnego, niezbyt wyksztakonego obywatela, kt6ry przewaznie 
wlasnorycznie zajmowal siy upraw;q roslin i hodowl;q zwierz;qt. 

Opr6cz wielu informacji uzytecznych w omawianej pracy znalazly siy 
takze uwagi o kulinariach, kt6re omawiam w niniejszym artykule. Ponie
waz tekst nie ma charakteru monograficznego, ograniczy siy tylko do 
najwazniejszych lub najciekawszych, z punktu widzenia wsp6kzesnego 
czytelnika, spostrzezen ksiydza-przyrodnika. 

Przede wszystkim nalezy pamiytac, ze jeszcze w XVIII-wiecznej Polsce 
umiejytnosci;q przygotowania r6znorodnych potraw mogli poszczycic siy 
tylko najlepsi kucharze. Jadlospis przeciytnego obywatela nie byl zbyt 
urozmaicony, a ksi;qzka kucharska uchodzila za tekst specjalistyczny, ad
resowany przede wszystkim do kucharzy i ich pracodawc6w (B;qbel 2004: 
51). Dobry kuchmistrz mial bye ,,(. .. ) ochydozony, z czupryn;q albo glow;q 
wyczesan;q, podgolon;q, rykami umytymi, z paznokciami oberznionymi, 
opasany fartuchem bialym, trzezwy, nie swarliwy, pokorny, chyzy, smak 
dobrze rozumiej;qcy, potrzebny do potraw dobrze znaj;qcy i wszystkim 
usluguj;qcy" (Czerniecki 1682: 10, za: Lemnis 1979: 159). Przekonac siy 
o tym mozna z list6w I. Krasickiego, kt6remu znalezienie kucharza spy
dzalo niemal sen z powiek, dlatego tez prosil swojego brata Antoniego 
o pomoc w sprowadzeniu z Warszawy odpowiedniej osoby2 (Achremczyk
2007: 13-27). 

Wiykszosc obywateli musiala jednak radzic sobie z przygotowaniem 
pokarm6w bez pomocy wykwalifikowanych specjalist6w, a ze wzglydu na 
brak dostypu do odpowiednich ksi;qzek bylo to zadanie trudne. Znamien
ne, ze 6wczesna gospodyni nie miala raczej zbyt duzej praktyki 
w przygotowywaniu daii miysnych, gdyz polowa XVIII wieku wcale nie 
nalezala do czas6w, gdy przesadnie objadano siy drobiem czy wolowin;q. 
Przeciytny chlop czysto jadal kury tylko w dw6ch przypadkach - albo kie
dy sam zachorowal, albo kiedy kura zachorowa}a3 (Brencz 2003: 138). 
Miysne specjaly goscily przede wszystkim na stolach bogatszych obywate-

1 W niniejszym artykule cytaty z prac K. Kluka, Zwierzqt domowych i dzikich, osobliwie 
krajowych . . .  pochodz<! z nast�pujl!cych edycji: t. 1 - 1809 (Zw.1) , t. 2 - 1813 (Zw.2), t. 3 -
1780 (Zw.3), t. 4 - i823 (ZwA). 
2 W liscie do brata Antoniego Ignacy Krasicki pisal: ,,Kucharza, kucharza, kucharza 
i jeszcze raz kucharza przypominam". 
3 H. Vautrin wspomina, ie chlopi w Polsce czas6w stanislawowskich niemal wcale nie jedli 
mi�sa, a jesli nawet hodowali zwierz�ta, to z mysll! o ich sprzedaiy (Vautrin 1807: 817). 
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li4. Podstawowym fr6dlem mi�sa byly nast�pujqce zwierz�ta hodowlane: 
swinie, krowy, woly, kr6liki, owce, a takze dr6b: indyki, kury, g�si, kaczki, 
gol�bie, a wi�c wlasciwie wszystkie zwierz�ta, jakie wymienia J. Kitowicz 
w Opisie obyczaj6w za panowania Augusta IJJs, a takZe podaje Kluk. 

Mniej popularne bylo kozie mi�so, o kt6rym Kluk pisze: Mi<�so Kozie lubo 
wielu gani, ssqcych przeci<?i ieszcze Koilqt od wielu ulubione iest. Kozly ka
strowane bywaiq tluste, i mi<?SO nie zle maiq. Lecz kozla calego tylko okolo 
S. Bartlomieia mi<?SO smr6d zwyczainy utraca (Zw.1: 276). Za bardzo 
smaczne i zdrowe uchodzilo mi�so kr6lik6w (zwlaszcza dzikich) oraz zaj�cy, 
saren, danieli, losi, jeleni, dzik6w, zubr6w, a nawet trudnej do upolowania, 
choc podobno r6wniez niezwykle smacznej kozy dzikiej (kozicy). 

Osobliwym staropolskim przysmakiem byly wiewi6rki, kt6re wedlug 
Kluka majq mi�so smaczne i dobre, lubo go u nas rzadko kto zaiywa 
(Zw.1: 325), podobnie jak - chyba nigdy niepr6bowanego przez Kluka -
wielkor6ga (koziorozca alpejskiego). Wydaje si�, ze podlaski przyrodnik 
nie mial takze okazji delektowac si� ani pieczonym suslem, choc wspomi
na w swoim poradniku, iz rzekomo w smaku jest calkiem niezly, ani 
swiszczem (swistakiem), 0 ktorym powiadaiq, ze nie USt<?puje smakiem 
naylepszey zwierzynie (Zw.1: 366). Wiedzial Kluk natomiast, jak smaku
je jadzwiec (borsuk), bo pisze o nim, ze ma smak podobny do mi�sa dzi
kiej swini (Zw.1: 360). 

R6wnie ciekawym specjalem mialy bye lapy niedzwiedzia, kt6rymi 
zdaniem Kluka nie gardzq nasze kuchnie (Zw.1: 352). Ta niezwykla po
trawa doczekala si� potwierdzenia w XIX-wiecznej powiesci historycznej 
Henryka Rzewuskiego pod tytulem Listopad. Posilek ten wzbudzil obrzy
dzenie w Ludwiku, staroscie wielunskim, gdyz uwazal, ze zaserwowana 
potrawa za bardzo przypominala wyglqdem r�ce ludzkie. Co wi�cej, 
z relacji Ludwika dowiadujemy si�, ze lapy niedzwiedzia Sq tradycyjnq po
trawq litewskq. 

Z prac podlaskiego przyrodnika dowiadujemy si� takze, co jedzono 
w innych krajach lub co jadly osoby r6znych wyznan i narodowosci. Ma
jqc na wzgl�dzie, ze Kluk nie odbywal dalszych podr6zy zagranicznych, 
z duzym prawdopodobienstwem mozemy przypuszczac, ze jego informa
cje zostaly zaczerpni�te z ksiqzek lub zaslyszane. I tak oswieceniowy przy
rodnik zaznacza, ze Mi<?SO konskie Tatarom i Kalmukom smaczne iest 
(Zw.1: 188). Natomiast W Hiszpanii, Francyi, Wloszech, kocie mi<?SO ia-

4 Zdaniem J. Godlewskiego podstaw� m.in. kuchni Jana Klemensa i Izabelli Branickich 
stanowilo mi�so, pochodzcice gl6wnie z hodowli lub z bialostockiego zwierzynca (Godlew
ski 1990: 1). 
s Uwagi o kulinariach znajdujci si� w VI cz�sci dziela 0 stanie dworskim (Kitowicz 1985: 
224-247). 
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daiq: nam zwyczaynie obrzydzone iest (Zw.1: 320). Przysmakiem w Chi
nach sq nietoperze, a w Ameryce wspomniane juz miyso niedzwiedzie. 
Z pomfr�dzy obrzydlych Zab - jak pisze Kluk - znayduie si� ieden gatu
nek na pokarm ludzki zaiywany (. .. ) Francuzi naychciwsi sq tego poiy
wienia: chwalq oni wprawdzie, kaidy rozumny przeci�i poznae musi, 
ie nie kaidemu zdrowe iest, twardsze do strawienia, i mnoiy grube 
iflegmiste soki. (Zw.3: 58). 

Opr6cz informacji o tym, co pojawialo siy na stolach w innych krajach, 
Kluk zaznacza r6wniez, jakie zwierzyta spoiywane byly tylko przez najnizsze 
warstwy spoleczne. Na przyklad o kawkach pisze, ze: Prosci ludzie mi�so ich 
iadaiq, nie kaidemu si� przeciei podoba, ile ie cz�stokroe kolo zdechlych 
scierw6w bawiq (Zw.2: 266). Tego typu praktyki Zywieniowe nie spotykaly 
siy z aprobatq przyrodnika6. Podobnie jak spoiywanie miysa bociana: Mi�so 
Bociana iest czarne, lubo do iedzenia nie koniecznie zdatne, prosci go ied
nak ludzie iadaiq. (Zw.2: 267). Wydaje siy, ze Kluk, piszqc o zazyciu wr6bli, 
ma na mysli ich spoiywanie: Powiadaiq, ie te Ptaki podlegaiq cz�stym 
przypadkom wielkiey choroby, i ztqd zaiywae onych rzadko kto smie: iako 
zas choroba ta ich iest niepewna, tak zaiycie przynaymniey prostym lu
dziom bye moie zdatne (Zw.1: 224). Warto dodac, ze wr6ble serwowane jako 
potrawa, opisane zostaly w wierszu Bankiet wloski Waclawa Potockiego, 
wlasnie jako specjal tamtejszej kuchni: 

Ai na upstrzonej misie w rozmaite wzory 
Dwanascie wr6bl6w niosq z kaulefijory; 
Ina zqb mi nie padnie, chociem ich zjadl kilka: 
Biedniei si� najese mi�sa, gdzie kose jako szpilka. 

Kluk, jak na naukowca-ksiydza przystalo, zaznacza w swoim poradni
ku, kt6re zwierzyta mozna jesc w czasie postu. Prym wsr6d postnych po
traw wiodq ryby, choc przyrodnik wlasciwie ich nie poleca, gdyz mi�so 
Ryb, ogolnie mowiqc, nie bardzo poiyteczne iest zdrowiu ludzkiemu 
(Zw.3: 140). Sq to wiyc poglqdy zupelnie odmienne od wsp6lczesnych. 
Twierdzi, ze Ryby bowiem w powszechnosci nie mogq bye bardzo poiy
tecznym poiywieniem: tuczq bardzo malo, a bardzo pr�dko si� psuiq. 
( ... ) Slowem m6wiqc, kiedy Ryby z przyrodzenia sq zimne i wilogtne: 
nie mogq wi�c i w nas innych czynie sokow, tylko wodniste: a zatym do 
tuczenia, i do dawania sil cialu naszemu bardzo malo sq sposobne. 
(Zw.3: 267). Najbardziej Kluk przestrzega przed rybami nieswiezymi7: 

6 Ubozsza ludnosc spofywala takZe gawrony, kt6re na Mazowszu nazywano mazowieckimi 
kurami (Kuchowicz 1975: 36). 
7 0 swieze ryby w czasach stanislawowskich bylo bardzo trudno. Nawet na stole Branic
kich pojawialy si� one dose rzadko (Godlewski 1990: 1-2). 
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niemasz nic szkodliwszego zdrowiu ludzkiemu nad Ryb�, chociaz tylko 
ieszcze w poczqtkach zgnilizny. (Zw.3: 268) . Ponadto dodaje, ze trzeba 
wystrzegac silt zwlaszcza ryb starych i tlustych - stare bowiem niepozy
teczne sq, a Tlustosc zas Ryb iest zawsze niemila, i zdrowiu szkodliwa. 
(Zw.3: 268). Wydaje Sil:(, ze Kluk wyraza tu opini{( powszechnq 
W oswieceniu. J. Kitowicz dziwi Si{( bowiem, ze ludzie UWaZajq ryby za 
szkodliwe zdrowiu ludzkiemu, a przeciez starzy Polacy byli mocniejsi od 
dzisiejszych i mieli w sobie wi<;cej ognia, choc jadali ryby w wodzie go
towane (Kitowicz 1985: 229-230) .  

Jezeli przypomnimy sobie, ze w okresie staropolskim dni postnych by
lo zdecydowanie wi{(cej niz we wsp6lczesnym kalendarzu liturgicznym8, 
stanie si{( dla nas zupelnie zrozumiale, ze opr6cz ryb, kaznodzieja
przyrodnik podpowiada, jakimi innymi specjalami mozna raczyc si{( 
w dniach ,,bezmi{(snych". Dzis az trudno uwierzyc, ze nasi przodkowie 
w tym szczeg6lnym czasie si{(gali po mi{(so z6lwi i jaszczurek. J ak argu
mentuje Kluk: Krew tez u tych Zwierzqt czerwona wprawdzie iest, ale 
zimna: ztqd nie sq za mi�so poczytane, i w post zazyte bye mogq (Zw.3: 
9). Z6lwie jednak nie sq zalecane wszystkim: Mi�so ich iest biale i t�gie,
nieco twarde: niektorym przyiemne, i smakiem bliskie do mi�sa wolo
wego: z tym wszystkim nie kazdemu pozyteczne iest, trzeba bowiem zo
lqdka mocnego i gorqcego, a ci, ktorzy si� wiele siedzeniem bawiq, wca
leby go zazywac nie powinni. (Zw.3: 56) . Podobnie w poscie bez grzechu 
mozna bylo skonsumowac wydrl:(, a takZe wspomniane juz ogony bobro
we, kt6re choc w opinii Kluka sq osobliwosciq, to jednak i w post wolne sq 
do jedzenia (Zw.1: 367)9 . 

Produkt6w zakazanych naleialo unikac. ,,Za wielki grzech uwazano, je
zeli ktos w adwencie, w wielkim poscie, w piqtek lub sobot{( postowq, albo 
jakqs wili{( wziql do ust troch{( serwatki, jadl wi{(cej niz raz na dzien, nie 
suszyl w dzien wyznaczony". Za zlamanie zakazu ksiqzl:(ta i kr6lowie po
do bno nakazywali poddanym wybijac zl:(by (Bruckner 1990) . 

Nie wiemy, czy wedlug Kluka do dan postnych naleialy r6wniez jadane 
w XVIII wieku raki10• Kluk wspomina, ze ieden tylko Rak iest mi�dzy 
Owadem na pokarm zazywany (Zw-4: 340)11• Przyrodnik odnosi Si{( do 

8 Zdaniem J. Borowskiego w sredniowieczu bylo ich 192. Aby latwiej zapamii:tac, w kt6re 
dni obowi'lzywal post, ukladano nawet specjalne wierszyki: Duch, Krzyi, Lucyja, po Po
pielcu 5rzoda pirwa, Kazda parochia (alba osada) suche dni wiedziec ima (Bruckner 
1990). 
9 Od drugiej polowy XVIII w. rygor utrzymania postu znacznie zelzal i zaprzestano spoiy
wania ogona bobra jako potrawy postnej (Kuchowicz 1975: 15). 
10 w niekt6rych opracowaniach raki wymieniane S<! wsr6d potraw postnych (zob. Kucho
wicz 1975: 15). 
11 Wsp6lczesnie raki zaliczane S<! do podtypu skorupiak6w. 
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tego przysmaku z duzym dystansem, a wr�cz mozna domyslac si�, ze raki 
jego zdaniem nie byly rarytasem. Dodaje bowiem: (. .. ) pierwszy, ktory si? 
Raka iese odwaiyl, dla przykrego iego ksztaltu, na niemalq si? rzecz 
odwaiyl. Po wtore, ie ktorym dzis smakuiq, podobno tylko o iakowys 
wymysl posqdzeni bye mogq. Sq niektorzy zaiycie Rakow za zdrowe 
poczytuiqcy, i iolqdkowi lekkie: prawda ie lekkie, bo i kilka kop Rakow 
ziadlszy, iolqdka nie obciqiy, ile ie na nich niema nic, procz troszk? 
mi?sa w ogonie, alba szyice (Zw-4: 340). W Panu Tadeuszu raki opisane 
sq, jako przysmak, kt6ry podano w trakcie wieczerzy: 

Po chlodniku szly raki, kurcz?ta, szparagi 
W towarzystwie kielich6w W?grzyna, malagi; 

Jak juz wspomnialem, mi�so zwierzq,t dose rzadko pojawialo si� na 
stole przeci�tnego chlopa. Zapewne troch� cz�sciej spozywano produkty 
pochodzenia zwierz�cego, do kt6rych zalicza si� m.in. mleko, maslo, 
smietan� i sery. Najwyzej cenil sobie Kluk mleko, gdyz Mleko swieie 
rozmaicie si? zaiywa, i swieie zpieni?ione przy wielkich i ludnych Mia
stach, iak wyrachowali ciekawi, wi?cej przynosi poiytku, iak inne 
z niego czyniqc wynalazki (Zw.1: 221-222) . Okazuje si�, ze Kluk byl 
r6wniez bardzo zaradnym gospodarzem. Ciechanowieckiemu probosz
czowi nieobca byla znajomosc metod wyrobu masla i ser6w. Czasem po
daje nawet drobiazgowe wskaz6wki dotyczq,ce produkcji przetwor6w 
mlecznych, jak na przyklad: aby maslo prawdziwie smaczne bylo, smie
tana dluiey nad 24. godzin na mleku zostae si? nie powinna: inaczey 
ZQ?Stwieie, utraci slodycz i nabiera kwasu ad kisnqcego mleka (Zw.1: 
224) . Kluk swietnie tez orientowal si� w sposobach przechowywania pro
dukt6w, kt6re nawet dzis latwo si� psujq,. I chociaz przez dlugi czas uwa
zano, ze najlepsze jest maslo zielone ze starosci (Kitowicz 1985: 227) , to 
oswieceniowy przyrodnik zaleca juz spozywanie tego produktu tylko 
swiezego. A poniewaz maslo w niedlugim czasie gorzknie i starzeie si? 
(Zw.1: 224) , dlatego tez Kluk podaje kilka sposob6w, jak uchronic ten 
produkt przed zepsuciem nawet przez kilka lat. 

Opr6cz masla najpopularniejszym produktem mlecznym byly sery -
wyrabiane zar6wno z kwasnego, jak i slodkiego mleka. Kluk podaje dro
biazgowo przepisy na sery workowe i krajanki, a nawet calkiem dobrze 
orientuje si� w sposobach produkcji ser6w zagranicznych. Ponadto czyni 
r6wniez ciekawq, dywagacj�: przychodzi mi przeci?i na mysl, ie kiedy 
mleko oslicy dobre daie sery, czemuiby z mleka klaczy bye nie mialy? 
(Zw.1: 188). Nie wiemy, czy Kluk podjq,l si� tego przedsi�wzi�cia, ani jak 
m6gl smakowac wspomniany ser z mleka klaczy. Do tematu bowiem pod
laski eksperymentator juz nie wraca. W dalszej cz�sci poradnika ostrzega 
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jednak, ze nadmiar nabialu moze bye szkodliwy: Maslo miernie zazywa
ne, zwlaszcza swieze, sluzy piersiom, i iest odmi�kczaiqce: zbytnie zazy
te i stare, oslabia zolqdek, traci appetyt i rozpala (Zw.1: 228). Nie zaleca 
r6wniez zbyt cz�stego spozywania sera, gdyz: Ser daie sytne pozywienie, 
przyspiesza strawnosc, lubo sam nie pr�dko si� trawi i skqpo ma bye 
zazywany (Zw.1: 229). 

0 ile w przypadku ser6w daje si� zauwazye dose wywa:lony stosunek 
do tego produktu, to w przypadku miodu, Kluk nie szcz�dzi pochwal. 
Zwlaszcza wysoko cenione Sq miody pitne, kt6re jego zdaniem, gdyby tyl
ko byly odpowiednio udoskonalone, z powodzeniem moglyby zastqpic 
zbytkowe wydatki na wina zagraniczne (ZwA: 245). Co ciekawe, sqd 
Kluka jest zbiezny z przemysleniami I. Krasickiego, kt6re znalazly si� 
w oswieceniowej powiesci Pan Podstoli. Tytulowy bohater wychwala 
mi6d pitny jako trunek z jednej strony Sycony bez zbytniej mocy, kt6rq 
ma z korzeni, staje si� trunkiem milym, zdrowiu nieszkodliwym. Uzy
wany w mierze, strawnosci dopomaga; krwie nie zapala, jak wino; 
a z drugiej, w przeciwienstwie do wina: Jest to trunek nieprzewoiny (. . .) 
wykracza ten przeciw prawom wdzi�cznosci, kto dar6w ojczyzny nie 
uzywa. (. . .) Gdybysmy wiedzieli, alba raczej gdybysmy chcieli wiedziec, 
jakowq szkod� uzywanie wina w Polszcze przynosi, brzydzilibysmy si�, 
jak truciznq tym trunkiem. (Krasicki 1994: 11-12). Znamienne, ze obco
krajowcy wcale nie zachwycali si� podawanym w Polsce miodem pitnym, 
a nawet twierdzili, ze Polacy sami nie przepadajq za tym napojem (Vau
trin 1807: 727). 

Za dose ciekawq uwag� dotyczqcq jedzenia uznae nalezy przytoczony 
przez Kluka przesqd: Powiadaiq, ze prawa strona bydl�cia iest zdrow
sza, ile ze na lewey iest sledziona, i tarn si� grube soki sciqgaiq (Zw.1: 
234). Mamy tu bowiem do czynienia z waloryzowaniem prawej strony 
wzgl�dem lewej, kt6re raczej nie wynika z fakt6w biologicznych, a kultu
rowych. W kulturze europejskiej prawa strona jest bowiem najcz�sciej 
waloryzowana dodatnio, a lewej przypisuje si� wlasciwosci negatywne. 
Podobny zresztq sqd, choe juz nie dotyczqcy kulinari6w, przytacza Kluk 
o g�sich pi6rach: Pi6ra ze skrzydel do pisania, naylepsze sq g�siom iy
wym wyrwane w miesiqcu Marcu i Wrze5niu. Powiadaiq, ze z prawego 
skrzydla sq lepsze, twardsze, chudsze, i bardziey przezroczyste (Zw. 2: 
156), co oczywiscie z prawdq niewiele ma wsp61nego. 

Poradnik Kluka o zwierz�tach, choe w swym zamiarze mial bye przede 
wszystkim pracq, jak bysmy dzis uj�li, popularnonaukowq, po latach od 
napisania moze bye odczytany r6wniez jako swiadectwo zycia ludnosci 
polskiej, zwlaszcza chlopskiej, w drugiej polowie XVIII-wieku. Dzi�ki nie
mu dowiadujemy si� wielu ciekawostek dotyczqcych oswieceniowych ku-
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linari6w, kt6re to r6zniq si� od tego, co dzis pojawia si� na naszych sto
lach. Zwlaszcza jedno jest uderzajqce - o pozywienie mi�sne bylo bardzo 
trudno, dlatego chlop w tamtym okresie jadl niemal wszystko, co ucho
dzilo nie tylko za jadalne, ale w og6le za zjadliwe. Gl6wnie najbiedniejsi 
odzywiali si� tak, aby przetrwac (Bockenheim 1998: 64). Walory smako
we stanowily spraw� drugorz�dnq, gdyz najwazniejsze bylo w og6le za
spokojenie glodu. 
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