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  Gotowanie jest sztuką, co do tego 
nie mam wątpliwości. Delikatnie ró-
żowawe rybie mięso obsypane posie-
kaną pietruszką i ozdobione plastrami 
nagrzanej w słońcu cytryny to widok 
zapierający dech w piersiach. Tak sa-
mo jak żubrowy comber moczony w 
occie przez kilkanaście godzin. Albo 
bigos z rakami przyozdobiony kwia-
tem. Albo smażone na oliwie ciasto 
figowe posypane drobnymi ziarenka-
mi cukru. 

Czy książka kucharska 
to już literatura? 

  Takimi daniami raczył Lubomir-
skich w XVII w. Stanisław Czerniec-
ki. Zostawił po sobie pamiątkę nie 
lada: Compendium ferculorum albo 
Zebranie potraw, którą uznaje się za 
pierwszą polską książkę kucharską. 
Autorowi przyniosła zresztą niemałą 
sławę. Księga zawiera dokładnie 333 
przepisy i podzielona jest na trzy roz-
działy. Pytanie, czy to tylko zbieg 
okoliczności, czy może kuchmistrz 
znając magiczną doskonałość liczby 
trzy próbował w ten sposób podkreś-
lić własny geniusz kulinarny. 
  A geniuszem był na pewno. Te łą-
czenia smaków, zapachów, kolorów! 
To bogactwo produktów! Majster-
sztyk po prostu! Każdy, kto wczyta 
się w propozycje jego dań, oniemieje 
z zachwytu. No właśnie: każdy, kto 
się wczyta… Oto mamy do czynienia 
z przedziwnym zjawiskiem. Aroma-
tów i smaków nie czujemy za pomo-
cą nosa i języka, ale... oczu, którymi 
wodzimy po kartach z kulinarnymi 
zapiskami. I co tu ma być sztuką? Po-
trawa, którą opisuje autor, czy sam jej 
opis? 
  Czerniecki pisze np. tak: Weźmij ka-
płona dworowego, ochędoż pięknie, 
zdejmij skórę z niego całkiem tak o-
strożnie, żebyś dziury najmniejszej nie 
uczynił, a członki, z których się skóra 
zdjąć nie może , poprzyrzynaj, żeby przy 
skórze zostały. Włóż tę skórę w flaszę 
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taką, u której będzie dziura w śrzobie, 
żeby trzy palce włożył, trzymajże tę 
przerżniętą skórę w dziurze. Weźmij 
żółtków szesnaście, rozbij, przydaj tro-
chę mleka, zapraw jako chcesz, wlej 
lejem w tę skórę z kapłona trzymając, 
a zaszyj i puść w flaszę. Wody wlej 
pełną flaszę, zasól, a zaśrobuj albo 
mecherzyną zawiąż, włóż w kocioł 
wody a warz. A gdy się ociągnie, te 
jajca z mlekiem rozedmą kapłona tak, 
że się będzie każdy dziwował jako tam-

tego włożono kapłona, gdy go dasz 
z flaszą na stół, a kto tego nie wie, nie 
będzie przez podziwienia wielkiego. 
  Czy to tylko zwykły przepis kulinar-
ny, kilka suchych wskazówek? Nie! 
śmiało można powiedzieć, że dzieło 
Czernieckiego odznacza się dużym 
kunsztem literackim. Ileż w tym prze-
pisie fantazji, ileż plastycznych opi-
sów. A zakończenie? To przecież 
zdradzająca sekrety kuchni barokowej 
wizja wspaniałej, zaskakującej uczty 
(jest więc literacka fikcjonalność: teo-
retyk literatury powiedziałby, że Czer-
niecki projektuje w swym dziele ucztę 
w fikcyjnym, literackim świecie). Swo-
ją drogą, kapłon zamknięty we flaszy
był sztuczką bardzo pożądaną na cięż-
kich od przepychu potraw wielkopań-
skich stołach. 
 Z lekcji języka polskiego pamiętam, 
że o ucztowaniu pisaliśmy często i  
z dużym kunsztem, przykładem niech 
tu będzie osławiony mickiewiczowski 
Pan Tadeusz (tak, tak, to właśnie od 
Czernikowskiego Mickiewicz poży-
czył przepis na szczupaka z usmażo-
ną głową, ugotowanym środkiem i u-
pieczonym ogonem). Skoro więc naj-
więksi twórcy wplatają w swe literac-
kie dzieła przepisy kulinarne, to może 
i same receptury też wypadałoby na-
zwać literaturą? 
  Czernikowski miał świadomość te-
go, że jego dzieło trafi do rąk czytelni-

ka. Flirtuje z nim, puszcza oko i stosuje 
się do łacińskiej zasady captatio bene-
volentie: Proszę przezacny czytelni-
ku, nie racz być tego rozumienia, że 
w trzecim rozdziale, kiedyć wystawuję 
trzecie sto potraw, włożyłem też gala-
rety, kontuze, blamasie, arkas, oba-
rzanki migdałowe, makarony, etc., 
żebym to dla niedostatku potraw albo 
sposobów uczynić miał, a tymi liczby 
kończył, jest bowiem tysiąc sposobów 
jeszcze gotowania różnych potraw, a 
jeden z drugiego roście, co sam uznasz, 
jeżeli się sam temu kunsztowi dobrze 
przypatrzysz […].
  Czym zatem jest owa książka ku-
charska? Czy można ją już nazwać 
literaturą, a jej autora – literatem? 
Czarniecki nie napisał powieści, wier-
sza, ani dramatu – wtedy sprawa by-
łaby o wiele prostsza. Tymczasem 
na złość badaczom literatury napisał 
książkę kucharską. Niby jest tekst od-
bity szwabachą na pożółkłych dziś 
kartach, są ponumerowane strony, ty-
tuł i okładka; ba, w notkach kucharza
doliczyć się można nawet nietuzin-
kowych środków stylistycznych. Co 
więcej, książka miała aż dwadzieścia 
wznowień! Była zatem literackim best-
sellerem. 
  Literackim? W moim mniemaniu 
jak najbardziej. Czerniecki w Compen-
dium ferculorum dał popis niczym za-
wodowy literat. Bo czymże ma być 
literatura? Jonathan Culler ujmująco 
stwierdził, iż to najistotniejsze pyta-
nie w teorii badań literackich, tak na-
prawdę wydaje się być pozbawione 
większego znaczenia. I tłumaczy, że 
dzieła takie funkcjonują w sposób 
szczególny z racji specjalnej uwagi, 
z jaką są traktowane. Ja traktuję Ze-
branie potraw jako coś więcej niż 
tylko zbiór staropolskich przepisów. 
Spokojnie mogę je nazwać pełną
wdzięku opowieścią o dawnych cza-
sach, w których barokowy przepych 
był cechą nadrzędną polskiej kuchni.

    Cytaty zaczerpnięto z wydania: 
S. Czerniecki, Compendium ferculo-
rum albo Zebranie potraw, opr. i wyd.
wyd. J. Dumanowski i M. Spychaj 
z przedmową S. Lubomirskiego, War-
szawa 2009
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