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1 Wszyscy pamiętamy scenę, w której 
podczas uroczystego obiadu u Łęckich 

Stanisław Wokulski „zaatakował nożem 
i widelcem” sandacza, wywołując tym 
samym konsternację wśród domowni‑
ków. Zapewne pamiętamy też inną scenę, 
rozgrywającą się na (filmowym) Titani‑
cu, kiedy Jack Dawson (grany przez Le‑
onarda Di Caprio) pojawił się na kolacji 
wydanej dla arystokracji i – ku swojemu 
przerażeniu – zobaczył stół, a przy swoich 
talerzach kilkanaście różnych sztućców.

2 Piotr Oczko: „W muzeach, antykwa‑
riatach, na targach staroci, a nawet 

w domowych szufladach często znajdu‑
jemy dziwne przedmioty, których prze‑
znaczenia nie jesteśmy w stanie odgad‑
nąć. To dawne sztućce: sierpy do cytryn, 
specjalne nożyki do pomarańczy, «łyż‑
kowidelce» do żółwi, szczypce do szpa‑
ragów, widelczyki do sardynek, łyżki dla 
wąsaczy i wiele, wiele innych”. Embarras 
de richesse! 

3 Marcelina Palińska: „W XIX i początku 
XX wieku do standardowego komple‑

tu sztućców […] zaliczano m.in.: sztuć‑
ce stołowe, sztućce do deseru, sztućce do 
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ryb, sztućce do raków i homarów, widelce 
do ślimaków, widelce do ostryg, chochle 
do zup, noże i widelce półmiskowe, łyż‑
ki do ragout, przybory do tranżerowania, 
łyżki do sosów, łyżki i widelce do sałat, 
szczypce i szufelki do szparagów, sztuć‑
ce do serwowania lodów, łyżeczki do je‑
dzenia lodów, noże do owoców, widelce 
do melonów, łyżki z sitkiem do posypy‑
wania cukru, łyżeczki bez sitka do cukru, 
dziadki do orzechów, nożyczki do wino‑
gron, łyżki do jaj, łyżeczki do soli, łyżecz‑
ki do mokki, łyżeczki do herbaty, łopatki 
do tortów, łyżki do kompotów, noże do 
masła, noże do sera, sztućce do kawioru, 
widelce do zimnego mięsa, widelce do 
sardynek, łyżki do lemoniady, szczypce 
do lodu, szczypce do cukru, łyżki do pon‑
czu itd.”. Embarras de richesse! 

4 Przykłady. Jajka: czerpak do jajek, no‑
życzki do jajka na miękko, nożycz‑

ki do otwierania jajek, łyżeczka do jajka, 
łopatka do serwowania smażonych jajek, 
łyżka do serwowania jaj w koszulkach. 
Cytryny: nóż do cytryn, sierp do cytryn, 
widelczyk do cytryn, łopatka do serwo‑
wania cytryn, szczypce do wyciskania cy‑
tryn, praska do plasterków cytryny, cążki 
do cytryn. Masło: nóż indywidualny do 
rozsmarowywania masła, nóż serwingowy 
do masła, widelczyk do masła, świdere do 
masła. Embarras de richesse! 

5 Widać więc wyraźnie, że dla ludzi ży‑
jących w XIX wieku kwestia sztućców 

nie należała do błahych czy marginalnych. 
„Posiadanie w domu licznej i zróżnicowa‑
nej zastawy stołowej […] było dla bogatych 
mieszczan wyznacznikiem prestiżu oraz 
świadectwem osiągniętego standardu ży‑

ciowego. […] Dla człowieka XIX stulecia, 
stosującego się do obowiązującej etykiety, 
podanie potrawy w nieprzeznaczonym do 
tego naczyniu lub, co gorsza, spożywanie 
jej nieodpowiednim sztućcem, było wiel‑
kim faux pas, o którym jeszcze miesiąca‑
mi plotkowano na salonach”. Co więcej, 
uświadomić sobie trzeba, że „jeśli ktoś 
decydował się na model zawierający 131 
sztuk różnego rodzaju przedmiotów, jak 
na przykład w przypadku modelu «Geor‑
gian» wytwórni Towle’a, oferującej m.in. 
19 typów łyżek indywidualnych, 17 do ser‑
wowania, 10 przyrządów do serwowania 
i krojenia, 6 łyżek wazowych oraz 27 na‑
rzędzi, których nie można zakwalifikować 
ani jako chochle, ani widelce, ani łyżki, to 
zebranie kompletu na 12 osób wymagałoby 
zakupienia 1888 sztućców”. Nie wspomi‑
nając już o przestrzeni, którą to wszyst‑
ko zajmowało, gdyż „na indywidualne 
nakrycie dla jednej osoby potrzeba było 
ok. 70–80 cm szerokości stołu”. Wspomnę 
jedynie, że współczesne mają zazwyczaj 
160 cm, łatwo więc obliczyć, iż w przyję‑
ciu mogłyby wziąć udział 4 osoby. 

6 Okazuje się zatem, że kultura dzie‑
więtnastowiecznego stołu to swoista 

terra icognita na mapie najdłuższego wie‑
ku w historii. Wiedzę tę uporządkowała 
Marcelina Palińska w znakomitej książce 
Embarras de richesse, czyli o dziewiętna-
stowiecznych sztućcach stołowych wyda‑
nej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, z której pochodzą powyższe 
cytaty oraz informacje. Już po nich widać 
niejako podwójny charakter publikacji. 
Z jednej bowiem strony autorka tworzy 
katalog sztućców, w którym opisała po‑
nad 200 rodzajów ówczesnych sztućców. 
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„przyczyna – skutek”. Palińska nie szuka‑
ła na przykład łopatki do imbiru, lecz – 
szukając sztućców – nagle natrafiała na 
trop, który prowadził do konstatacji, że 
owa łopatka w ogóle istniała. Tropiła jak 
detektyw i odkrywała jak archeolog. To 
trochę jak z Troją Schliemanna i Troją 
Korfmanna. Nagle, dzięki wykopaliskom 
tego drugiego Troja – ze zwyczajnej sta‑
rożytnej, królewskiej cytadeli – stała się 
wielką antyczną metropolią. A dzięki 
Palińskiej dziewiętnastowieczne sztuć‑
ce objawiły się w całym swoim „boga‑
ctwie nadmiaru”. 

8 Niewątpliwie zwraca uwagę już sam 
wygląd książki, zdobią ją bowiem 

znakomite ilustracje autorstwa Agniesz‑
ki Brachy, która potrafiła oddać każdy 
szczegół i specyfikę tych wszystkich, roz‑
maitych przecież sztućców. Czasem na 
podstawie złej jakości lub miniaturowych 
zdjęć udało się ilustratorce zwizualizo‑
wać coś, co współczesnemu czytelniko‑
wi ciężko byłoby sobie wyobrazić. Na 
przykład gdyby nie rysunek, nie sądzę, 
żeby ktokolwiek odróżnił corn scraper od 
butterer corn (czyli: skrobak do kukury‑
dzy od przyrządu do rozsmarowywania 
masła na kukurydzy). 

9 Embarras de richesse to książka, któ‑
ra stanowi ważny wkład w  bada‑

nia nad kulturą dziewiętnastego wieku. 
W gruncie rzeczy ten wzmożony rozwój 
różnych typów sztućców nastąpił właś‑
nie na przełomie XVIII i XIX wieku. Do 
tej pory dominował zestaw „klasyczny” 
(łyżka, widelec i nóż). Zresztą, Palińska 
rekonstruuje dzieje sztućców do XIX 
stulecia, wychodząc od ważkiego pyta‑

Z drugiej – swój zbiór lokuje w szerszym, 
antropologiczno‑filozoficznym kontek‑
ście. Mam tu na myśli zwłaszcza popular‑
ne od jakiegoś czasu badania w ramach 

„zwrotu ku rzeczom” i sięgnięcie po teksty 
takich badaczy, jak Norbert Elias, Pierre 
Bourdieu, Bjørnar Olsen czy Remo Bodei. 
Palińska odwołuje się również do konteks‑
tu epoki par excellence, a swoją wiedzę 
czerpie z książek kucharskich, poradników 
czy kart stołowych. Na przykład omawia 
menu bankietu (Banquet du Commerce 
& de l’Industrie) wyprawionego na cześć 
prezydenta Francji Félixa Faure’a 30 maja 
1898 roku, podczas którego zaserwowano 
12 dań. Notabene, owe karty z jadłospi‑
sem same w sobie były małymi dziełami 
sztuki. Dość wspomnieć, że ilustro wali 
je m.in. Alfons Mucha, Henri Matisse 
i Marc Chagal. 

7 Pracę, jaką wykonała Palińska, porów‑
nać można z pracą archeologa i de‑

tektywa w jednym. Przecież nie istnieją 
żadne katalogi muzealne, w których opi‑
sane zostały dziewiętnastowieczne sztuć‑
ce. Oczywiście, wspomina się o nich na 
marginesie innych kolekcji, zwłaszcza 
zastaw stołowych. Ale zawsze jest to je‑
dynie wspomnienie, a obraz, jaki wyłania 
się z tych katalogów, pozostaje niepełny 
i niekompletny. Autorka musiała zatem 
przeszukiwać nie tylko kolejne katalogi 
muzealne, lecz przede wszystkim rozma‑
ite aukcje, oferty antykwariuszy czy stare 
magazyny mód. Jednakże owo przeszu‑
kiwanie nie było typowe, bo – jak sądzę – 
w wielu przypadkach badaczka wiedzia‑
ła tylko, że szuka sztućców, nie wiedzia‑
ła natomiast jakich i do czego. Mówiąc 
inaczej: odwrócona tutaj została zasada 
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nia: „Co było pierwsze, łyżka czy nóż?”. 
Na ów rozwój zastawy wpływ miało kil‑
ka czynników. Przede wszystkim „do‑
tychczasowy, panujący od wieków śred‑
nich service à la française (serwis w stylu 
francuskim), polegający na podawaniu 
wszystkich dań jednocześnie, został za‑
stąpiony przez service à la russe (serwis 
w stylu rosyjskim). Zgodnie z nowymi 
wytycznymi dania serwowano kolejno 
według ustalonego porządku wydawa‑
nia potraw”. Poza tym, dominującą rolę 
w społeczeństwie odgrywać zaczęła bur‑
żuazja. Bogate mieszczaństwo chciało 
pokazać swoją przewagę – również kul‑
turową – nad odchodzącą arystokracją, 
a jednym z tego przejawów było boga‑
ctwo na stole – bogactwo i potraw, i ser‑
wisu. Miało to oczywiście niebagatelne 
konsekwencje. Musiano zwiększyć liczbę 
służby, pojawiły się osoby specjalizujące 
się w czyszczeniu zastawy, nie mówiąc 
już o specjalnych, olbrzymich szafach 
czy kredensach służących przechowy‑
waniu rozmaitych sztućców, kieliszków, 
szklanek, talerzy itp. „Etykieta stołowa” 
zaczęła być także ważną częścią edukacji. 
Specjalni lokaje lub kamerdynerzy uczyli 
młode osoby obsługi tych wszystkich ele‑
mentów serwisu. W zasadzie przez cały 
XIX wiek wymyślano kolejne oryginalne, 
wyjątkowe, piękne i wyszukane sztućce. 
Jednakże od czasów I wojny światowej 
ich rola malała. Nadeszła bowiem era 
kolektywizacji, uniformizacji i po pro‑
stu wygody. A dzisiejszy zestaw sztućców 
z Ikei składa się z 6 łyżek, 6 widelców, 
6 noży, 6 łyżeczek deserowych, czasem 
też 6 widelczyków deserowych. W sumie 
30 elementów dla 6 osób. I nikt już nie 
zdaje sobie sprawy, że jedzenie sandacza 

nożem i widelcem mogło jeszcze 150 lat 
temu doprowadzać kogoś do palpitacji 
serca (jak Florentynę). 

10 Rodzi się tu jednak pytanie zasad‑
nicze: po co rekonstruować histo‑

rię dziewiętnastowiecznych sztućców? To 
znaczy: właściwie z jakiego powodu książ‑
ka Palińskiej jest interesująca? Zdawać by 
się mogło, że jest przeznaczona tylko dla 
kolekcjonerów i antykwariuszy. Owszem, 
to prawda. Ale Embarras de richesse nale‑
ży czytać niejako podwójnie: jako fascy‑
nującą opowieść o sztućcach tout court, 
lecz także – na zasadzie metonimii – jako 
równie fascynującą opowieść o ludziach 
tamtych czasów. Elaine Freedgood w zna‑
komitej książce Idee w rzeczach. Ulotne 
znaczenia powieści wiktoriańskich zauwa‑
ża: „Przedmioty są słabymi metonimiami 
swoich właścicieli albo ogólnymi markera‑
mi rzeczywistości. (…) Mój projekt polega 
na ukazaniu – jak czynił to Benjaminow‑
ski «kolekcjoner» – że «każdy przedmiot 
nosi w sobie cały konkretny i uporządko‑
wany świat». To uporządkowanie zaś nie 
jest alegorią, ale historią”. I właśnie w tym 
sensie można mówić o biografii sztućców. 
Bo przecież opowiadają one historię ludzi, 
dzieje ich pragnień i aspiracji, komplek‑
sów i obaw, pasji i lęków. Ciekawe tylko, 
które przedmioty opowiedzą kiedyś na‑
szą historię i dzieje naszych namiętności. 

Mateusz Skucha

Anna Singh, Ilustracja IV, 2018, rysunek tuszem




