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  Ostatnimi laty wśród moich rówieś-
ników bardzo rozprzestrzeniła się mo-
da na „elitarność”. Od wielu moich
znajomych, którzy podobnie jak ja, 
zajmują się filmoznawstwem, bardzo 
łatwo można usłyszeć zachwyty nad
skomplikowaną, przepełnioną artyz-
mem twórczością Tarkowskiego, wie-
le osób deliberuje nad surrealizmem
Lyncha, ewentualnie, choć bez więk-
szych zachwytów, mówi się o post-
modernistycznej twórczości Tarantino. 
Natomiast absolutnie nikt nie przy- 
znaje się do wstydliwej sympatii dla 
spełniających potrzeby masowej pub-
liczności blockbusterów, a nawet do 
ich oglądania czy poddawania chociaż 
delikatnej analizie. Nie będę ukrywać, 
że ta kwestia bardzo mnie zastanawia. 
Dlaczego tak trudno przyznać się nam 
do zainteresowania kinem rozrywko-
wym? Czy zamiłowanie do superbo-
haterów lub agentów specjalnych au-
tomatycznie odejmuje nam dziesięć 
punktów od ilorazu inteligencji? Jest 
to dla mnie niezmiernie istotne, ponie-
waż zagadnienia związane z kinem 
głównego nurtu leżą w kręgu moich 
zainteresowań badawczych i nigdy 
nie postrzegałam go jako czegoś gor-
szego. Nie wypierałam się go, jak 
wstydliwej choroby.

  Myśl o kondycji mainstreamu poja-
wiła się u mnie po przeprowadzeniu 
zajęć w ramach Koła Filmoznawców, 
na których poruszyłam temat super-
bohaterów. Na sali było około dwu-
dziestu młodych, wykształconych lu-
dzi, każdy z pasją do kina. To co wy-
warło na mnie największe wrażenie, 
to sposób w jaki toczyła się dyskusja. 
Większość z nich swoją wypowiedź 
zaczynała od wyraźnego podkreśle-
nia, że „co prawda nie ogląda takich 
filmów, ale...” i tu zaczynały się do-
kładne opisy fabuł obrazów super-
bohaterskich, ich genealogii, punktów 
zbornych z komiksowymi pierwowzo-
rami i innymi szczegółami, o których 
tylko ktoś bardzo zainteresowany te-
matem mógłby wiedzieć. Taki prze-
bieg naszej prawie naukowej dysputy 
niezwykle mnie zadziwił i spowodo-
wał, że dokładniej zaczęłam przyglą-
dać się naszym rozmowom na ten 
temat.
  Postanowiłam dotrzeć do przyczyn 
tego ostentacyjnego wypierania się ki-
na głównego nurtu. Chciałam zrozu-
mieć, czym dla moich znajomych 
z kręgu akademickiego, jest sztuka 
filmowa. Właśnie – sztuka! Wydaje 
się, że większość moich rówieśników,
a co muszę wyznać z lekką nutką 
wstydu, także ja, zapomnieliśmy, że 
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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. 
  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 
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

kino u swoich korzeni niewiele miało 
wspólnego z działalnością artystycz-
ną. Reżyserzy nie byli wielkimi twór-
cami, a tylko skromnymi rzemieślni-
kami, natomiast ich wytwory były za-
ledwie jarmarczną rozrywką dla niż-
szych warstw społecznych. Zadaniem 
kina było (i nie ma się co oszukiwać 
– jest po dziś dzień) przyciąganie 
przed ekrany jak największej liczby 
publiczności, która jest gotowa zapła-
cić za ten rodzaj spędzania wolnego 
czasu. Dopiero Europa była gotowa 
uznać artyzm twórców kina, a ich
wytwory przyrównać do pozostałych 
dzieł sztuki. Jeżeli spojrzeć na tę zmia-
nę postrzegania pozycji reżyserów 
z perspektywy historii, nie wydarzyło 
się to znowu aż tak bardzo dawno 
temu. Jednak było to wystarczająco 
dawno, by moje pokolenie pozwoliło 
sobie o tym zapomnieć. Ta krótka pa-
mięć umożliwia nam przecież pod-
niesienie poczucia własnej wartości 
wśród pospolitych „zjadaczy popcor-
nu”. W końcu dopiero na ich tle mo-
żemy objawić nasze krytycznofilmo-
we ambicje i dać popis własnej eru-
dycji. Nie dbamy o to, że demonstro-
wanie naszych rzekomych atutów jest 
równocześnie świadectwem własnej 
ignorancji.

  Lekceważenie mainstreamu jest jed-
noznaczne z lekceważeniem ogrom-
nej części współczesnej kultury. Jest 
to jeszcze bardziej widoczne, jeśli na
sztukę głównego nurtu spojrzy się 
właśnie przez pryzmat kina – najbar-
dziej demokratycznej ze wszystkich
sztuk. Twórczości, która najszybciej 
reaguje na zmiany w ustroju społecz-
nym i politycznym, która posługując 
się stałym zestawem chwytów ma 
moc oddziaływania niemal na każde-
go człowieka pod każdą szerokością 
geograficzną. Filmy należące do głów-
nego nurtu pozwalają szerokim ma-
som na udział w kulturze dostosowa-
nej do ich potrzeb i możliwości od-
biorczych. Kino bowiem nikogo nie 
wyklucza. Dlaczego więc my chcemy 
koniecznie usunąć je z przestrzeni aka-
demickiej? Czy już przez sam swój
zasięg nie należy jej się zaintereso-
wanie i poddanie pod wyzutą z u-
przedzeń dyskusję? W końcu z kinem 
głównego nurtu jest jak z pornogra-
fią, każdy widział, ale nie każdy się do 
tego przyznaje. Szkoda, żeby za spra-
wą naszej hipokryzji i wydumanego 
poczucia wstydu ignorować tak o-
gromną część współczesnej kultury. 
Moim zdaniem byłaby to ogromna 
strata.
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