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Ubogiemu piskorz1

W ielkopolska to region niezw ykle bogaty w  jeziora pochodzenia lodow cow ego oraz 
rozw iniętą sieć rzek. Zgodnie z zasadam i przetrw ania, osady zakładano nad w odam i -  
dlatego tereny te dosyć wcześnie zostały zaludnione. Rybołów stw o -  obok zbieractw a jes t 
pierwotnym  sposobem pozyskiw ania pożywienia. Stanowiło ono podstawę w yżyw ienia 
m ieszkańców  tych terenów  w  odległych czasach: początkowo dotyczyło zbieraczy i łow 
ców, następnie rolników , dla których był to poboczny sposób zdobyw ania pożywienia.

Tytuł Ubogiemu p iskorz  naw iązuje do przysłów  „Chudobie w szędy p iskorz”, „U bo
giem u w szędzie ledwo piskorz się dostaje” (K rzyżanow ski,1960:423-426) i je s t punktem  
w yjścia do potw ierdzenia tezy o zmniejszającej się roli ryb w  pożyw ieniu ludności 
chłopskiej W ielkopolski. P iskorz, ryba niew ielka, niegdyś pow szechnie w ystępująca 
w  błotnistych row ach i zarastających starorzeczach, żerująca w  ciem nościach, dostępny 
m ógł być biedniejszej części społeczeństwa w  przypadku grożącego głodu.

Ograniczenia, w prow adzane na przestrzeni w ieków , były pow odem  pom ijania w  die
cie chłopstw a i pospólstw a ryb, i sięgania po nie jedynie w  w arunkach zagrożenia (gło
dem, chorobą, śmiercią). M echanizm  zdobyw ania pożyw ienia niegdyś, w ydaje się być 
prosty: przygotowyw ano potrawy z produktów, które były łatwo dostępne i zdobyte pracą 
w łasnych rąk. Zatem  W ielkopolska jako  region rolniczy czerpał z płodów  ziemi. W arunki 
te przyczyniły się do pow stania swoistej diety, która naw et w  przypadku postów, tak nie
gdyś częstych, w  niew ielkim  stopniu uw zględniała ryby.

M iędzy X a XII w. w zrosło spożycie ryb, do czego przyczyniło się w prowadzenie 
chrześcijaństw a a z nim  postów. Uform owanie się państw a polskiego doprowadziło jed 
nak do ograniczenia swobodnego połow u ryb: w ody m orskie i śródlądowe stanowiły w ła

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



162 Adriana Garbatowska

sność książęcą lub królewską. Prawo w olnego połow u przekazyw ane było klasztorom , 
kościołow i, rycerstw u a także m iastom  (Znam ierow ska -  Prufferow a, 1988:15-16).

M onopol panującego oraz przyw ileje feudalne dotyczące dostępu do w ód zm arginali
zow ały rybołówstw o dla ludności tych ziem. Przyzw olenie na połów  ryb ograniczone 
zostało do grupy posiadaczy: w łaściciel w ód dysponow ał praw em  nadaw ania przyw ile
jów , które zaw ężono dla stanu szlacheckiego i duchow nego, później m ieszkańców  miast. 
W arstw a chłopów  w ykluczona była z tych praw , poza nielicznym i w yjątkam i: w iejskich 
sołtysów  oraz w yspecjalizow anych rybaków , w yw odzących się z chłopstw a - często byli 
to now i osadnicy m ałorolni, bezrolni zagrodnicy lub chałupnicy, pracujący dla praw nych 
właścicieli w ód bądź ich dzierżawców. Pojaw iały się też przypadki udostępniania prawa 
połow u m ieszkańcom  w si za  opłatą roczną, o którym  jednak w  późniejszych czasach 
skrzętnie starano się zapom inać (Chm ielewski, 1960:286).

Przyznanie praw a połow u m iastom  przyczyniło się do pow stania cechu rybaków. N a 
początku XVI w. zaczynają powstawać szczegółowe ustawy określające zasady połowu: 
technikę, sprzedaż, ochronę oraz narzędzia. W  2 połow ie XIX następuje upadek organiza
cji cechowej rybaków , a ich m iejsce przejm ują tow arzystw a rybackie, a po drugiej w ojnie 
światowej stają się w łasnością państwa, którą zarządzają z nielicznym i w yjątkam i do dziś 
G ospodarstwa Rybackie.

Rycina, XIII w. -  połów ryb

Pojaw ienie się cechów  rybaków , dzierżawienie jez io r i rzek ograniczyło w  znaczący 
sposób pow szechny dostęp do tego pożywienia. W prow adzenie takich obostrzeń im pli
kow ało m odyfikację naw yków  żywieniowych. Potrzeby żyw nościow e chłopów  scharakte
ryzow ać m ożna krótko jako  naturalne, nie w ykraczające poza m ożliw ości produkcyjne 
i przetw órcze w si a w łaściwe ów czesnem u w zorowi konsum pcji. Czynnikiem , który de
term inow ał kształtow anie się m odelu konsum pcyjnego na w si były m ożliw ości produk
cyjne gospodarstwa, a w zględy ekonom iczne decydow ały o elim inacji żyw ności tzw. 
w yższego rzędu ze spożycia prow adząc do m inim alizm u konsum pcyjnego. Potraw y przy
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gotowywane w  gospodarstw ach chłopskich charakteryzow ały się prostotą. W ykorzysty
w ano te produkty, które były łatwo dostępne oraz niezbędne do egzystencji. D ochody ze 
sprzedaży części produktów  takich jak  m asło, ja ja , m ięso, które łatwo m ożna było zbyć na 
okolicznych targach i jarm arkach, nie były przeznaczane na konsum pcję bieżącą. W yjąt
kiem  były szczególne okazje świąteczne: „M asło  bowiem, ja ja , ser, lubią kobiety nieść na  
sprzedaż, w yjąw szy w  uroczystości i w  żniwa, gdzie gospodarzom  dają żony ser i m a s ło ” 
(Kolberg, 1982b:43). O szczędności poczynione w  ten sposób lokowano w  ziem i, narzę
dziach rolniczych, w yposażeniu w nętrz czy stroju.

Przyjęcie a później rozszerzenie chrześcijaństw a w raz ze stale zaostrzanym i przepi
sam i dotyczącym i postów  zw iększyło konsum pcję ryb -  jednak w  w arstw ach uprzyw ile
jow anych, św ieckich i duchownych. Ideałem do którego zm ierzała szlachta był styl życia 
reprezentow any przez dw ory m agnackie, które z kolei ulegały w zorom  zachodnioeuropej
skim. Przejawiało się to w  szerokim spektrum: stylu życia, ubiorze, aranżacji wnętrz 
m ieszkalnych w reszcie pożywieniu. Podobne zjaw iska obserwow ać m ożna było w  ciągu 
w ieków  w śród m ieszczaństw a w iększych miast. Przepaść, jaka  dzieliła chłopstwo od 
szlachty i m ieszczaństw a, w płynęła na odm ienność pożyw ienia tych w arstw  - jaw i się 
ono jako  rodzim e, bo oparte w  w iększości o produkty pochodzące z w łasnego gospodar
stwa, najbliższego m iasteczka bądź drogą zbieractw a oraz rzadko rybołówstw a i łow iec
twa. Ograniczano się do stałego zestaw u produktów: mąk, kasz, kapusty, cebuli, ziem nia
ków  - zasadniczo dotyczy to całej Polski a tym bardziej W ielkopolski.

Obieranie kapusty do kiszenia.

Zestaw  potraw  spożyw anych na terenie Polski był dosyć jednolity, bo uw arunkowany 
dostępnością tych sam ych produktów, które w  różnych regionach przybierały jedynie swój 
lokalny charakter, nazwę, sposób przyrządzania. Chłopski zestaw  koncentrował się na
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przetw orach zbożowych, w arzyw ach i nabiale. M ięso, głównie w ieprzow e, spożywano 
okresowo z okazji w iększych świąt i to w  bogatszych rodzinach.

Sam owystarczalność w si determ inowała strukturę pożyw ienia nadając m u znam ię lo- 
kalności. W iejskie pożyw ienie m ożna określić jako: lokalne, jednostajne, sezonowe i ro 
ślinne. Charakteryzowało się skrajnym m inim alizm em : spożywano w zględnie duże ilości 
mało urozm aiconych produktów  (K owalska-Lew icka i Szromba - Rysow a, 1976:353
357). Spożywanie posiłków  traktow ano jako  sw oistą konieczność w arunkującą przeżycie: 
pow szechnie aprobow ano prostotę codziennego pożyw ienia i do jego  przygotow ania nie 
przykładano ani zbyt dużo uw agi ani czasu: ”Żaden gospodarz, choćby najmajętniejszy, 
nie j e  nic innego, tylko to co je g o  czeladź, i to wspólnie z  jed n e j m isy ” (Kolberg, 1982a: 
79). Uważano, że ten, tak cenny czas należy przeznaczyć na pracę na roli. Produkty, które 
nie zostały w yprodukowane w  gospodarstw ie były w ykorzystywane niezw ykle oszczęd
nie, np. sól niezbędna do konserwacji. Oskar K olberg, dziew iętnastowieczny badacz lu
dów  zam ieszkujących tereny Polski, pisząc o W ielkopolsce z 2 połow y XIX wieku, w y
m ienia codzienny zestaw  posiłków: „Potrawy (...) mają sw ój czas i przepisany porządek, 
ja k im  bywają dawane. N a przykład: od  p ierw szego święta Wielkiej- nocy jed zą  na śniada
nie kartofle z  gziczką (twarogiem rozrobionym  mlekiem albo wodą), które gospodynie  
przynoszą  powszechnie, ugotowawszy je  mężom na po le  około godziny 6 z  rana w dzban
kach. To trwa do M atki Boskiej Siew nej (8 września) poczem  do św. M arcina (11 listopa
da) następuje polew ka z  kartoflami: odtąd zaś do Wielkiej — nocy jed zą  groch z  kwaśną  
kapustą i tartemi kartoflami. O bjad (na południe) rów nież wszędzie bywa ten sam, i to tak, 
że co latem dają n a  śniadanie, to zim ą n a  ob jad  i n a  odwrót. Wieczerzę stanową kluski, 
kasza, jag ły , kartofle lub kruszanka” (Kolberg, 1982a:79).

Inform acje terenow e zgodnie potw ierdzają fakt, że jeszcze około roku 1900 ludzie 
pościli bardzo ściśle, ograniczając nie tylko jakość jedzenia, tj. w yrzekając się m ięsa, na
biału, tłuszczu ale także ilość spożywanych pokarm ów. Często zdarzało się, że jadano 
tylko raz dziennie (Dydowiczowa, 1967:48).

Pieczenie chleba
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Przez kilka w ieków  obow iązyw ały posty: czterdziestodniow y, trwający od środy po
pielcowej do W ielkanocy, Suchedni (środy, piątki, soboty), po trzeciej niedzieli adwentu, 
po pierwszej niedzieli W ielkiego Postu, po niedzieli Zielonych Świąt, po uroczystości 
Podw yższenia K rzyża Świętego, w igilie (czyli dni poprzedzające) niektórych świąt. Posił
k i postne to przede wszystkim  kw aśne polew ki gotowane na w odzie i kraszone olejem, 
ziem niaki, groch. Potrawy w igilijne na obszarze całej Polski przyrządzano z tych samych 
składników, co pow odowało ich oczyw istą bliskość. W ierzono również, że przyszłorocz
ny urodzaj roślin m iało zapew nić spożywanie ich w  W igilię, stąd obecność grochu, kapu
sty, m ąki, kasz, suszonych owoców, m aku, ziarna -  brak było w  zasadzie ryb, bo nie sta
now iły dobra przynależnego ich gospodarstwu. Przytoczony wcześniej O skar Kolberg 
w  części dotyczącej pow iatu kościańskiego, w  południowo -  zachodniej W ielkopolsce, 
pisze: ,,u  siebie w  chałupach jed zą  chłopi wówczas śledzie, biały groch lub szablaki, owoc 
suszony, z  kluskami m ak pod ług  możliwości, a rzadko kiedy rybę ” (Kolberg, 1982b:44). 
W arto wspom nieć jeszcze o zw yczaju zw iązanym  z początkiem  W ielkiego Postu: infor
m acja dotyczy zabaw y podkoziołkow ej, we wsi Popow o Tom kow e w  pow iecie gnieźnień
skim, na pocz. XX w  wieku: na zakończenie zabaw y, w e w torek przed Popielcem , w no
szono wielkiego śledzia zrobionego z drew na i śpiewano: „um ykaj kiełbaśniku, w itam y cię 
olejniku” .

Ludność chłopska w yjątkow o rzadko otrzym yw ała zezw olenia na bezpłatny połów  
ryb i to najm niejszym i narzędziam i, w spom ina się naw et o zakazach w szelkiego połowu. 
(Chm ielew ski, 1960:285). Pow inności pańszczyźniane nie pozostawiały im zresztą zbyt 
w iele czasu na uboczne zajęcia jakim  był dla nich  połów  ryb. Jadano tylko solone śledzie, 
które pojaw iały się powszechniej w  chłopskiej chacie na początku XX w., i to w  okresie 
postu. Istotne zm iany naw yków  żyw ieniow ych po II w ojnie światowej spowodowane m i
gracją ludności, w iększą otw artością na now ości, rozpow szechnieniem  m ediów, istnienie 
kół gospodyń w iejskich spowodowały, że dopiero w tedy na wiejskim  stole zaczęły poja
w iać się inne gatunki ryb słodkowodnych i m orskich. W  1967 Janina D ydow iczow a pisa
ła: „O becnie z roku na rok zm ienia się zastaw a wigilijnego stołu. M łodzi nie chcą jeść 
klusek i kaszy, w olą ryby, placek i gorzałkę” (Dydowiczowa, 1967:26).

XIX w. w  W ielkopolsce to okres szerokich zm ian społecznych, gospodarczych, poli
tycznych, m. in. rządy w ładz zaborczych, zniesienie pańszczyzny i w olność osobista dla 
chłopów, w prowadzenie przym usu szkolnego. Postęp techniczny rybołów stw a spowal
niany był restrykcyjnym i stosunkam i feudalnym i oraz niską w iedzą rybaków , która oparta 
była na tradycyjnej w iedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, obserwacji własnej 
oraz nawykach. Istotne zm iany dotyczące rybołów stw a w prowadzone zostały w  W ielko- 
polsce w  1845 r. ustaw ą o ochronie w ód publicznych i prywatnych. R egulow ała ona: 
okres ochronny ryb na w odach płytkich, oraz w skazywała gatunki zagrożone, podlegające 
całkowitej ochronie, określała długość poszczególnych gatunków  dozw oloną w  handlu, 
budow ę sztucznych przegród, rozm iar oczek sieci dla różnych gatunków, w  końcu zabra
niała zanieczyszczania w ód ściekami przem ysłowymi. Regulacje te oparte o rzetelną w ie
dzę naukow ą spow odowały rozwój now oczesnego rybołówstwa: zaczęto stosować sieci, 
które w yglądem  naw iązyw ały do tradycyjnych, w ykonane były jednak w  fabrykach, 
zgodnie z przepisam i ochronnymi.

Tradycyjne m enu w ielkopolskiego chłopa dalekie było od produktów  rybnych i do
piero zm iany w  strukturze społecznej, rozwój technologii i m asow a w ym iana inform acji 
doprow adziła do pew nego 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 otw iera 
się na now inki kulinarne -  i takim i są dla nich ryby, które w kradły się do codziennego 
pożyw ienia pod m aską pożyw nych, zdrow ych bo bogatych w  w itam iny, m ikroelem enty, 
kw asy tłuszczowe... Jakbyśm y zapom nieli w  jakiej strefie klimatycznej leży Polska i jaką 
pracę oraz jakim  narzędziam i posługiw ano się na roli do niedawna.

Czym jest FRW G

Fish R em ains W orking Group jes t interdyscyplinarną grupą naukow ców  (archeozoo- 
logów, archeologów, zoologów, ichtiologów, historyków ). D ziała ona w  strukturach In
ternational Council for A rchaeozoology (ICAZ), organizacji powołanej do prom ocji badań 
archeozoologicznych, dbałości o w ysokie standardy naukow e oraz scalania m iędzynaro
dowej społeczności archeozoologów. ICA Z afiliuje G rupy Robocze (W orking Group), 
które są autonom iczne; pow stają w okół w yspecjalizow anych tem atów  łączących na
ukowców. W  kręgu zainteresow ań osób skupionych w  FRW G  są nie tylko badania nad 
szczątkam i ryb pozyskanym i z wykopalisk, ale także w ym iana handlow a i konsum pcja 
ryb w  m inionych 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 fo r  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 o f 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.


