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i skrzynie. Wypełniały je róż norakie prze�
twory: soki, naczynia z konfiturami, mary�
naty, worki z suszem i tym podobne. Na 
podłodze stały skrzynie z przegrodami na 
liczne gatunki kasz, mą ki, suszonego gro�
chu, maku, duż e gary z powidłami, beczki 
z solą , beczułki z solonym masłem czy ubi�
tym mię sem wołowym (pekelfleiszem).
U sufitu zaczepiano drą gi i haki, na których 
zawieszano połacie słoniny, pę ta kiełbasy, 
róż ne wę dliny, kawałki wę dzonego mię sa, 
półgę ski, wianki grzybów, cebuli i inne.

Tak jak ambicją  dobrej pani domu była 
ś wietnie wyposaż ona spiż arnia, tak myś li 
pana domu i jego rezydentów zaprzą tały 
sprawy dotyczą ce zaopatrzenia piwniczki. 
Tu właś nie przechowywano wię kszoś ć  
trunków: zapasowe beczki piwa, wę grzy�
na, butelkowane wina francuskie, niemiec�
kie, hiszpań skie. Tu moż na było znaleź ć  
jeszcze niekiedy omszałe butelki syconego 
miodu. W  piwnicy trzymano również , jak 
podaje Elż bieta Kowecka, „jarzyny na zimę  
przemyś lnie wetknię te w  biały piasek 
rzeczny”. (Kowecka E., W  salonie 
i w  kuchni, Warszawa 1989, s. 46).

Przepisy na udane przetwory, sekret�
ne sposoby naprawiania nadpsutego mię sa 
czy pozbywania się  robactwa z gomułek 
przekazywane były z pokolenia na poko�
lenie. Miały one nieocenioną  wartoś ć  
w  czasach, gdy o wię kszoś ć  rzeczy należ a-

ło zatroszczyć  się  samodzielnie. Kunszt 
przygotowywania i przetwarzania uzyski�
wanego w  obrę bie mają tków dworskich 
jedzenia rozwinię ty został do miary sztuki. 
Wiedza i pracowitoś ć  pań  domu, przeróż �
nych domowych rezydentek, ochmistrzyń , 
kucharek i kucharzy decydowała o jakoś ci 
wyż ywienia mieszkań ców siedzib szla�
checkich. Zapasy odgrywały w  nim bardzo 
duż ą  rolę . Na nich przecież  bazowano 
przy przyrzą dzaniu posiłków podczas zi�
my, zwłaszcza na tak zwanym „przednów�
ku”, gdy jeszcze nie było ś wież ych plo�
nów a krowy i owce dostarczały niewiele 
mleka. Spiż arnie wypełniane były przeróż �
nymi przetworami konserwowanymi 
z uż yciem nieraz bardzo wymyś lnych 
i pracochłonnych metod, bez stosowania 
chemicznych ś rodków. Praca w  kuchniach 
małych i duż ych dworów wrzała przez ca�
ły rok. Dawne „rzą dne gospodynie” nie 
mogły pozwolić  sobie na ż adne zaniedba�
nie -  do sklepów było na ogół daleko, 
a przy tym rzadko komu przychodziło do 
głowy kupowanie rzeczy, które mógł sa�
modzielnie wytworzyć . Na wsi, na której 
swoje dni spę dzała wię kszoś ć  szlachty, ż y�
cie płynę ło własnym rytmem, wyznaczo�
nym przez naturę . O tym, jak w  praktyce 
wykorzystywano te dobra i jak wyglą dał 
codzienny jadłospis szlachty, opowiadał 
bę dzie nastę pny artykuł. ■
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Popularna dziś  teoria głosi, ż e  globalizacja gospodarki 
doprow adzi do wykształcenia się  jednej kultury, w spólnej 
dla ca łego ś wiata. Fons Trompenaars i Charles Hampden- 
Turner nie zgadzają  się  z tą  teorią . W edług nich globaliza�
cja nie jest niczym  w ię ce j jak czę ś ciow ym  ujednoliceniem  
pew nych  zew nę trznych prze jaw ów  kultury — zró ż n icow a�
nie wartoś ci, norm  i postaw  w cale nie zanika, a organizac�
ja idealna, sprawdzają ca się  w  każ dych warunkach kulturo�
w ych, jest tylko teoretyczną  ułudą . Autorzy uważ ają , ż e 
kluczem  do sukcesu jest rozum ienie własnej kultury oraz 
naszych oczek iw ań  dotyczą cych tego, jak inni ludzie p o w i�
nni m yś leć  i postę pować . Pom óc ma w  tym teoria siedmiu 
w ym iarów  kultury. Każ dy z tych w ym iarów  to  szerokie 
spektrum m oż liw ych  postaw  okreś lanych przez:

... stosunek do  zasad etycznych, prawnych i w yn i�
kają cych ze  zobow ią za ń  m ię dzyludzkich,

... stosunek do  jednostki i grupy,

... sposób zachowania,

... sposób postrzegania ś wiata,

... sposób wyznaczania statusu społecznego,

... stosunek do  czasu,

... stosunek do  otoczenia.
Prezentowane koncepcje, b ę dą ce w yn ik iem  obserwacji 

i badań , są  zilustrowane barwnym i i pouczają cymi przykła�
dami z ż ycia. Ksią ż ka zainteresuje zarów no w yk ładow ców  
i studentów zarzą dzania, kulturoznawstwa, socjologii i psy�
chologii, jak i osoby, które w  swojej działalnoś ci zaw od o �
w ej bezpoś redn io doś w iadczają  opisanych w  niej zjawisk.
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