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RECEPCJA KUCHNI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
W NOWYM ŚWIECIE W PIERWSZYM PÓŁWIECZU

HISZPAŃSKIEJ OBECNOŚCI W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Con pan y vino
se anda el camino...1

Przystępując do charakterystyki procesu recepcji kuchni śródziemnomorskiej
w Nowym Świecie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych oraz w pierw-
szych dekadach XVI wieku, napotykamy szereg problemów natury warsztatowej.
Pierwszym z nich jest trudność precyzyjnego zdefiniowania samego pojęcia „kuchnia
śródziemnomorska”. Jak się okazuje, termin ten, w odniesieniu do interesującego nas
kontekstu, zupełnie odbiega od współczesnych wyobrażeń o zwyczajach kulinarnych
z regionu Morza Śródziemnego. Po drugie, bardziej adekwatne wydaje się mówienie
o kuchniach śródziemnomorskich, tzn. takich, które powstały i rozwijały się na obsza-
rze basenu Morza Śródziemnego. Problem staje się jeszcze bardziej złożony, gdy
uwzględnimy zarówno skomplikowane dzieje interesującego nas regionu, jak i ilo-
ściowe oraz jakościowe zmiany składu etnicznego ludów śródziemnomorskich, a co za
tym idzie – ulegające przemianom zwyczaje żywnościowe, niejednokrotnie przenikają-
ce z jednej społeczności do drugiej2.

Ta perspektywa rodzi więc wiele pytań dotyczących nie tylko specyfiki kuchni
śródziemnomorskiej schyłku średniowiecza czy etapów jej transferu na kontynent ame-
rykański, lecz także jej recepcji i adaptacji w nowych, pozaśródziemnomorskich wa-

                                                          
1 Dosł.: Z chlebem i winem idzie się w drogę; średniowieczne motto kastylijskich podróżników

i pielgrzymów: M.J. Fuente Pérez, Con pan y vino se anda el camino. Los viajes en la Castilla medieval,
„Espacio, Tiempo y Forma”, Serie III: Historia medieval, t. 8, 1995, s. 85–109.

2 Szerzej o problemach natury metodologicznej dotyczących niniejszego tematu, m.in. A.J. Greco, Cu-
ina mediterrània o dieta mediterrània? (del segle XIV al començement del segle XVI) [w:] L’alimentaciò
mediterrània, ed. X. Medina, Barcelona 1998, s. 101–110.
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runkach. Chcąc zmierzyć się z tymi zagadnieniami, należy zacząć od określenia, jakie
zwyczaje kulinarne kuchni śródziemnomorskich dotarły do Nowego Świata. Dalej – co
warunkowało ów transfer? I wreszcie – w jakim stopniu pierwotne nawyki żywieniowe
mieszkańców basenu Morza Śródziemnego uległy zmianom pod wpływem warunków
panujących na wyspach karaibskich i w Ameryce Środkowej? To pytania, które będą
wyznaczać cel moim poszukiwaniom dotyczącym wczesnej fazy podboju kontynentu
amerykańskiego przez Hiszpanów, tj. kolonizacji wysp karaibskich, począwszy od
podróży Krzysztofa Kolumba (m.in. Españoli – dziś Haiti, San Juan Bautista – dziś
Puerto Rico, Kuby i Jamajki), jak też konkwisty części Ameryki Środkowej, zainicjo-
wanej przez wyprawę Hernána Cortésa w 1519 roku, której rezultatem było opanowa-
nie przez Hiszpanów cywilizacji Azteków. Cezurą końcową będzie w przybliżeniu rok
1535, kiedy to Cortés został pozbawiony władzy nad podbitymi przez siebie obszara-
mi, które następnie przekształcono w wicekrólestwo Meksyku (Nowej Hiszpanii).

Na wstępie pragnę podkreślić, że przystępując do analizy niniejszego problemu,
zawęziłem obszar poszukiwań do badania specyfiki procesu adaptacji śródziemnomor-
skiej kuchni hiszpańskiej w Nowym Świecie jedynie w środowisku hiszpańskich kolo-
nizatorów. Poza orbitą moich zainteresowań pozostaje więc kwestia recepcji zwycza-
jów kulinarnych zdobywców wśród ludności tubylczej. Kwestia ta, wymagająca osob-
nych badań, z pewnością uzupełniłaby naszą wiedzę o sile oddziaływania cywilizacji
śródziemnomorskiej.

Co zatem kryje się pod pojęciem „kuchnia śródziemnomorska” i jak należy je ro-
zumieć w odniesieniu do schyłku średniowiecza i przyjętego obszaru zainteresowań?
Zważywszy zarówno na perspektywę, jak i na spadkobierców tego dziedzictwa
u schyłku wieków średnich, biorących udział w podboju Nowego Świata, poszukiwa-
nia zawęziłem do tradycji kulinarnych obszarów Półwyspu Iberyjskiego, którego
mieszkańcy stanowili przytłaczający odsetek wśród kolonizatorów Ameryki Łacińskiej
na przełomie XV i XVI wieku. Dostępne dane pozwalają stwierdzić, że zdecydowana
część kolonizatorów Ameryki hiszpańskiej to mieszkańcy południowych i środkowych
regionów Półwyspu Iberyjskiego: (1) Andaluzji, (2) Estremadury oraz (3) Starej i (4)
Nowej Kastylii. W interesującym mnie okresie stanowili średnio 80% wszystkich
przedstawicieli starego kontynentu przybyłych do Indii Zachodnich. W latach 1492–
–1519 spośród wszystkich przedstawicieli Starego Kontynentu przybyłych na terytoria
kolonizowane przez Koronę hiszpańską (łącznie 4438) stanowili 80,6% [odpowiednio:
(1) 2172 – 39,7%; (2) 796 – 14,1%; (3) 987 – 18%; (4) 483 – 8,8%. Podobna sytuacja
miała miejsce w latach 1519–1539 (10 375 – 78,2%; odpowiednio: (1) 4247 – 32%;
(2) 2204 – 16,6%; (3) 2337 – 17,6%; (4) 1587 – 12%]3. Fakt ten uprawomocnia wnio-
sek, że kolonizatorzy hiszpańscy przenieśli zwyczaje kulinarne tych obszarów zjedno-
czonej u schyłku średniowiecza Hiszpanii, które były bezpośrednio związane
z regionem śródziemnomorskim (Andaluzja) lub znajdowały się w jej stosunkowo
bliskim sąsiedztwie (Estremadura, Stara i Nowa Kastylia). Ponadto na ścisły związek
tradycji kulinarnej późnośredniowiecznej Hiszpanii z basenem Morza Śródziemnego
wskazują: dziedzictwo historii iberyjskiej sztuki kulinarnej, surowce wykorzystywane
                                                          

3 J.B. Vilar, Pasajeros murcianos a Indias en el siglo XVI. Problemas metodológicas e entento de
cuantificación [w:] Congreso de historia de descubrimiento. Actas, t. III, Madrid 1992, s. 73, tab. 2, na
podstawie: J.L. Martínez, Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos del s. XVI, México 1984.
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do przygotowania posiłków, sposób przyrządzania potraw oraz zwyczaje związane ze
spożywaniem posiłków, a więc swoisty „stołowy rytuał”.

Na Półwyspie Iberyjskim u schyłku średniowiecza koncentrowały się wpływy
wszystkich wielkich cywilizacji śródziemnomorskich z poprzednich wieków: antycznej
(fenickiej, kartagińskiej, greckiej, a zwłaszcza rzymskiej), arabskiej i judaistycznej.
Każda z nich odcisnęła niezatarte piętno na późnośredniowiecznej kuchni hiszpańskiej.
Jej korzenie tkwią głęboko w czasach antycznych, już z tego właśnie okresu wywodzą
się bowiem niektóre jej składniki, takie jak winorośl (wprowadzona przez Fenicjan)
czy oliwka. Z czasów dominacji rzymskiej na półwyspie pochodzi zarówno nazew-
nictwo wielu roślin jadalnych wykorzystywanych w tamtejszej kuchni, jak też charak-
terystyczne przywiązanie do wyrafinowanych walorów smakowo-zapachowych, nada-
wanych potrawom przy zastosowaniu licznych przypraw i dodatków (co zostało póź-
niej przejęte przez kuchnię Wizygotów i Franków w dobie Karolingów). Ponadto warto
wspomnieć, że podstawowymi składnikami diety na Półwyspie Iberyjskim w czasach
rzymskich był pszenny chleb, wino (zwane passum), ser, oliwki, oliwa z oliwek, pie-
czone mięso i ryby. Z tych ostatnich Rzymianie przygotowywali wyśmienity sos, tzw.
garum, zwiastujący szczególne przywiązanie do sosów w wiekach późniejszych4.

Czasy dominacji arabskiej na Półwyspie Iberyjskim przyniosły wzbogacenie lokal-
nego menu o liczne nowe warzywa (ogórki, melony, tykwy, bakłażany) i owoce cytru-
sowe (pomarańcze, cytryny, daktyle, figi i granaty), a także o twardą pszenicę i ryż.
Cywilizacja islamu przyniosła również nieznane wcześniej na tym obszarze przyprawy,
a wśród nich kolendrę, kminek, szafran, tymianek, cynamon i nasiona sosny5. Co wię-
cej, hiszpańscy muzułmanie nie tylko kontynuowali rzymskie przywiązanie do sma-
ków i aromatów, lecz kładli duży nacisk na sposób przygotowania przypraw, ich zróż-
nicowanie oraz zewnętrzną formę.

Osobne miejsce zajmowała kuchnia społeczności żydowskiej z szeregiem charakte-
rystycznych potraw, wśród których szczególne miejsce zajmowała potrawa o nazwie
adafina, na którą składało się pieczone jagnię, z cebulą i cieciorką, lub w innej wersji
z jajkami, serem i bakłażanem6.

Na cechy te wyraźnie wskazuje zarówno zbiór 543 przepisów kuchni muzułmań-
skiej, zebranych na polecenie Ferdynanda III na początku XIII wieku, jak też traktat

                                                          
4 N. Bàguena i Maranges, La alimentación en la antigua Roma [w:] La alimentación y la nutrición

a través de la historia, ed. J. Salas-Salvadó, P. García-Lorda, J.M. Sánchez Ripollés, Barcelona 2005,
s. 30–31; R. Chabrán, Medieval Spain [w:] Regional cuisine in medieval Europe. A book of essays, ed. by
M. Weiss-Adamson, London 2002, s. 129–130. O kuchni ludów iberyjskich zob.: P. Cartera Ral,
M. Reixach Coll, Alimentación de los pueblos preromanos en la Paninsula Iberica [w:] La alimentación y
la nutrición a través de la historia, ed. J. Salas-Salvadó, P. García-Lorda, J.M. Sánchez Ripollés, Barcelona
2005, s. 113–123.

5 M. Weiss Adamson, Food in Medieval Times, Westport (Connecticut), London 2004, s. 187;
X. Domingo, La cocina precolombina en España [w:] Conquista y comida: consecuencias del encuentro de
dos mundos, coord. de J. Long, México 1996, s. 21, 23; R. Chabrán, op.cit., s. 132–133; E. Lévi-Provençal,
Histoire de l’Espagne musulmane, t. 3: Le siècle de Califat de Cordoue, Paris 1999, s. 417–421. Specyfikę
średniowiecznej kuchni Al-Andalus omawiają szerzej: M.D. Huertos Solano, J. Salas-Salvadó,
Alimentación, dietética y nutrición en Al-Andalus Iberica [w:] La alimentación y la nutrición a través de la
historia, ed. J. Salas-Salvadó, P. García-Lorda, J.M. Sánchez Ripollés, Barcelona 2005, s. 233–247.

6 M. Weiss Adamson, op.cit., 119–120; R. Chabrán, op.cit., s. 136–137.
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Ibn Abduna czy podręcznik kulinarny Al-Sagatiego7. Wiele z zawartych w przytoczo-
nych opracowaniach przepisów było znanych i stosowanych w kuchniach chrześcijań-
skiej Hiszpanii. Cechy arabskiej i żydowskiej zostały odziedziczone przez społeczność
chrześcijańską, co zdaniem X. Domingo stanowi dobitny przykład fenomenu współist-
nienia kultur (hiszp. convivencia): chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej.

Zjawisko to jest wyraźnie dostrzegalne w książkach kucharskich powstałych na ob-
szarach chrześcijańskiej Hiszpanii u schyłku średniowiecza. Pierwsza z nich to Llibre
de Sent Soví. Sporządzona przez nieznanego autora w pierwszych latach XIV wieku,
stanowi najstarszy zbiór 153 przepisów kulinarnych z obszarów państw chrześcijań-
skich Półwyspu Iberyjskiego z okresu średniowiecza. Druga – również pochodząca
z interesującego nas terytorium – to Llibre del Coch autorstwa Ruperta de Noli, wyda-
na po raz pierwszy po katalońsku w 1520 roku. Zważywszy na fakt, że autor mówi
o sobie jako byłym kucharzu neapolitańskiego władcy Fernanda Ferrante, syna Alfonsa
Wspaniałego, ze sporą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że przepisy
umieszczone we wspomnianej pracy powstały na długo przed jej wydaniem. Za niniej-
szą tezą przemawia również fakt, że wytyczne dotyczące wyżywienia w czasie postu
były nieaktualne już u schyłku lat dwudziestych XVI wieku, ponieważ uległy zmianom
w 1491 roku8. A zatem jaki obraz późnośredniowiecznej, śródziemnomorskiej kuchni
Hiszpanii wyłania się z tych dzieł?

Przepisy kulinarne zawarte w Llibre de Sent Soví oraz w Llibre del Coch potwier-
dzają szczególne przywiązanie do smaków i aromatów. Wśród przypraw wymienio-
nych w pierwszej z ksiąg znajdują się m.in. bazylia, cynamon, kardamon, kolendra,
goździki, kminek, tymianek, koper włoski, imbir, hizop, pietruszka, rozmaryn, mięta,
gorczyca, gałka muszkatołowa, oregano, pieprz czarny i biały, ruta, szafran i szałwia9.
Z kolei Llibre del Coch zaleca obfite użycie: pietruszki, miodu, mięty, goździków,
kolendry, pieprzu, szałwii, ogórecznika, rozmarynu, gałki muszkatołowej, majeranku
i imbiru. W każdym ze zbiorów przepisów wspomniana jest też „woda różana”, wy-
kwintny dodatek do potraw zaczerpnięty z kuchni Al-Andalus. Warto również podkre-
ślić, że Mestre Ruperto przytacza przepisy sporządzone na sposób francuski, genueń-
ski, niemiecki czy mauretański, a nazwy niektórych z nich podaje w brzmieniu arab-
skim. I tak np. arabskie alburnia – ciasto z fig, to hiszpańskie pastel. Autor zaleca, by
poszczególne dania były wykwintne, pełne rozmaitych aromatów, a wszystkie przygo-
towane z największą starannością10.

Analiza tych zbiorów rodzi jednak poważne wątpliwości, czy przedstawiają one
faktyczny obraz późnośredniowiecznej kuchni z południowych obszarów Półwyspu
Iberyjskiego. Składniki oraz sposób przygotowania i serwowania potraw wyraźnie

                                                          
7 M. Weiss Adamson, op.cit., s. 116–118; J. Piera, L’orient de l’Àndalus, una cuina de frontera [w:]

L’alimentaciò mediterrània, ed. X. Medina, Barcelona 1998, s. 95–100. Pełny tekst anonimowej andaluzyj-
skiej księgi kucharskiej z XIII wieku jest dostępny w internecie: http://www.daviddfriedman.com/
Medieval/Cookbooks/ Andalusian/andalusian_contents.htm.

8 The Book of Sent Soví. Medieval Recipies from Catalonia, ed. J. Santanach, transl. R. Vogelzang,
London 2008; F. Nola, Libre de Coch, dostępny w internecie: http://www.florilegium.org/files/
FOOD-MANUSCRIPTS/Guisados1-art.rtf; X. Domingo, op.cit., s. 23.

9 The Book of Sent Soví, passim.
10 Por. http://www.florilegium.org/files/FOOD-MANUSCRIPTS/Guisados1-art.rtf; http://www.

florilegium.org/files/FOOD-MANUSCRIPTS/Guisados2-art.rtf; X. Domingo, op.cit., s. 25.
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wskazują na to, że mamy do czynienia z kuchnią dworską. Wnikliwe badania uczonych
hiszpańskich przeprowadzone na podstawie analizy różnego rodzaju rachunków, wy-
datków dworu monarszego Izabeli i Ferdynanda, jak też ówczesnych możnych hisz-
pańskich (grandes) czy wreszcie rachunków klasztornych wskazują, że warstwy
uprzywilejowane spożywały różne rodzaje mięs, wśród których dominowała baranina,
mięso kozie oraz wieprzowina. Cielęcina, choć uchodziła za przedni gatunek, była
rzadziej spożywana. W dni postne jedzono duże ilości ryb, zarówno rzecznych, jak
i morskich. Preferowano również liczne warzywa i owoce, które poddawano procesowi
kandyzowania (smażenia w cukrze). W kuchni dworskiej używano chętnie oliwy
z oliwek, choć w ilościach zdecydowanie mniejszych niż współcześnie11.

Nieodłącznym elementem śródziemnomorskiej kuchni hiszpańskiej późnego śre-
dniowiecza były sosy (hiszp. salsas). Obficie stosowano je zarówno w kuchni dwor-
skiej (szlacheckiej), jak i mieszczańskiej. W tym pierwszym przypadku sporządzano je
przy użyciu wielu składników i podawano z licznymi przyprawami. Dla przykładu sos
do pieczeni z żurawia lub pawia sporządzano przy użyciu podsmażonego boczku, ce-
buli, rosołu z kury czy tłuszczu pieczonego ptaka, świeżo siekanych migdałów, cierp-
kich cytryn, gorzkich pomarańczy, granatów, cukru i miodu, czy wreszcie cynamonu
i imbiru. Z kolei do przygotowania potraw w sosie escabèche używano cebuli, pie-
truszki, orzechów laskowych, a nade wszystko octu. Sos stanowił rodzaj marynaty
uprzednio gotowanego mięsa lub ryb12.

Późnośredniowieczna kuchnia ludowa, choć wyraźnie uboższa, mimo to wykazuje
wiele podobieństw do jej dworskiego odpowiednika. U schyłku średniowiecza jej pod-
stawowymi składnikami były zboża (pszenica, żyto, owies, jęczmień, orkisz i inne),
tłuszcze zwierzęce (wołowy, wieprzowy) oraz wino. Natomiast już oliwa z oliwek
rzadko gościła w kuchni warstw niższych. Zachowane źródła potwierdzają, że ważną
rolę w miejskiej kuchni ludowej odgrywały rośliny strączkowe, takie jak: zielony gro-
szek, bób czy soczewica, które łączono z potrawami zbożowym, np. makaronem lub
ryżem. Potrawy z mięsa wołowego i wieprzowego, ze względu na cenę, były spożywa-
ne rzadziej. Względy oszczędnościowe nakazywały również, by mięso częściej było
przygotowywane w formie gotowanej w wywarze z jarzyn (hiszp. cocido) lub duszonej
(hiszp. guisado) niż bezpośrednio pieczonej (hiszp. asado). Z kolei w przypadku po-
traw z drobiu mięso najpierw gotowano w wodzie, a następnie – po uprzednim posma-
rowaniu żółtkiem – pieczono w piecu13.

Ewentualny brak składników mięsnych rekompensowano kawałkami chleba wrzu-
canymi do talerza. W świetle badań Teresy Marii Vinyoles y Vidal wiemy, że jego
dzienne spożycie w stolicy Katalonii w XV wieku wahało się w granicach ½–1 kg.
Z potraw zbożowych popularne były empenadas (rodzaj pasztecików) z mąki pszennej

                                                          
11 X. Domingo, op.cit., s. 28; A. Riera Melis, Las alimentaciones cristianas en Occidente durante la

Edad Media [w:] La alimentación y la nutrición a través de la historia, ed. J. Salas-Salvadó, P. García-
Lorda, J.M. Sánchez Ripollés, Barcelona 2005, s. 196–198, 209–214.

12 M. Weiss Adamson, op.cit., s. 114, 118–120; X. Domingo, op.cit., s. 28.
13 X. Domingo, op.cit., s. 28; A. Riera Melis, op.cit., s. 198–200; szerzej o późnośredniowiecznej

kuchni ludowej zob.: A. Riera i Melis, Jerarquia social i desigualtat alimentària al Mediterrani nord-
occidental a la baixa Edat Mijana. La cuina i la taula dels estaments populars [w:] L’alimentaciò
mediterrània, ed. X. Medina, Barcelona 1998, s. 73–94.
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i żytniej, które faszerowano rozmaitymi składnikami, w zależności od ich dostępności
w danym momencie14.

Również w hiszpańskiej kuchni mieszczańskiej późnego średniowiecza ważną rolę
odgrywały sosy. Podobnie jak w kuchni dworskiej i arystokratycznej, były one przy-
prawiane korzeniami. Przygotowywano je do potraw rybnych lub mięsnych. Dla przy-
kładu podawany do dziczyzny sos ginestada sporządzano z mleka migdałowego, mąki,
ryżu, szafranu, cynamonu, rodzynków oraz nasion sosny i cukru. Uboższym w skład-
niki był almodrote – przygotowywany „zaledwie” z oliwy, czosnku i sera. Sosy stoso-
wano również do chleba, miały wówczas postać gęstej pasty. Takie właśnie zastosowa-
nie miał sos aioli, będący mieszaniną suchego sera owczego, tłuszczu wieprzowego
(smalcu) i żółtek. Gotową miksturę rozprowadzano na pieczonych kromkach chleba,
które uprzednio moczono w rosole. Szczególnie ciekawy był sposób przygotowywania
sosu rosta, podawanego do gulaszu z duszonego królika, który był (i jest) powszechnie
stosowany w miastach wybrzeża Morza Śródziemnego. Przypieczony chleb moczono
w occie, po czym do naczynia z półproduktem wkładano na chwilę... rozgrzane w pie-
cu do czerwoności dachówki. Cały zabieg sprawiał, że sos nabierał specyficznego
smaku. Aby go nie utracił, musiał być spożyty zaraz po przygotowaniu15.

Przedstawiciele niższych warstw społecznych mieszkający w miastach jedli rów-
nież duże ilości świeżych i suszonych owoców.

Wiemy, że w XV wieku mieszkańcy Barcelony spożywali zazwyczaj jedynie dwa
posiłki dziennie – obiad i kolację. Rzadko jedzono śniadanie, a jeśli już – to jedynie
sam chleb (będący podstawą wyżywienia mieszczan), który popijano winem. Nade
wszystko ceniono umiar. Z wyjątkiem dzieci oraz osób starszych bądź wykonujących
ciężkie prace fizyczne, jedzący większe ilości lub odżywiający się z większą częstotli-
wością w zgodnej opinii współczesnych uchodził za próżniaka lub był postrzegany
jako chory bądź słabowity. Potrawy gotowane czy duszne jedzono łyżką, a podawano
je w naczyniach głębokich lub misach16.

Po omówieniu najważniejszych cech składowych późnośredniowiecznej kuchni
hiszpańskiej przejdźmy do kolejnych punktów rozważań, a mianowicie transferu
śródziemnomorskich produktów żywnościowych i ich adaptacji na nowo odkrytych
obszarach.

Proces ten był uwarunkowany wieloma okolicznościami. Wśród nich pierwsze
miejsce zajmują ograniczenia wynikające ze specyfiki pierwszych podróży transatlan-
tyckich. Zarówno czas trwania podróży (średnio kilkadziesiąt dni), jak i niewielka
pojemność ładowni okrętowych ówczesnych jednostek hiszpańskich zdecydowanie
ograniczały rodzaj i ilość przewożonych surowców. Do tego dochodziły obostrzenia
lub nakazy dotyczące gospodarki żywnościowej narzucone przez Koronę hiszpańską,
ściśle kontrolującą proces kolonizacji nowych ziem. Te i inne czynniki sprawiły, że

                                                          
14 X. Domingo, op.cit., s. 26. X. Domingo odwołuje się do pracy T.M. Vinyoles y Vidal, La vida

cotidiana en la Barcelona del 1400, Madrid 1990.
15 M. Weiss Adamson, op.cit., s. 120–121; X. Domingo, op.cit., s. 28; B. Santich, The original Mediter-

ranean Cuisine: Medieval Recipes for Today, Kent Town 1997, s. 108.
16 X. Domingo, op.cit., s. 26.
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śródziemnomorskie zwyczaje kulinarne trafiały do Nowego Świata stopniowo, a ich
adaptacja była pochodną postępów działań kolonizatorskich17.

Opinię tę zgodnie potwierdzają źródła hiszpańskie, zarówno relacje uczestników
podboju Nowego Świata (Krzysztofa Kolumba, Bernala Diaza del Castillo), jak i kro-
nikarzy konkwisty (Bartolomea de Las Casasa, Diega Landy, Gonzala Fernándesa de
Oviedo y Valdésa i innych). Ze zgromadzonych w tych dokumentach informacji wyła-
nia się wyraźny obraz procesu przenoszenia śródziemnomorskich zwyczajów żywie-
niowych do Nowego Świata.

Jego pierwszym stadium było skierowanie na Zachód zarówno europejskich zaso-
bów rolnictwa w postaci ziarna, sadzonek i nasion, jak też doświadczonych rolników.
Działania te zainicjowano podczas drugiej wyprawy Kolumba, której celem było sko-
lonizowanie nowo odkrytych lądów i podjęcie próby adaptacji rolnictwa hiszpańskiego
na tych obszarach. Wykorzystywano przy tym świeże doświadczenia związane z kolo-
nizacją i zagospodarowaniem na wzór hiszpański Wysp Kanaryjskich, odkrytych
w 1402 roku przez Juana de Bethencourta i włączonych o Korony hiszpańskiej w 1477
roku. Przekonano się wówczas, że obok jęczmienia, fasoli, zielonego grochu i być
może pszenicy, uprawianych przez miejscowych Guanczów (hiszp. guanches), do go-
rącego klimatu oceaniczno-subtropikalnego możliwe jest przeniesienie upraw roślin
cytrusowych, takich jak cytryny czy banany, jak też trzciny cukrowej18.

W tej perspektywie nie dziwi fakt, że wielki odkrywca, wyruszając po raz wtóry na
zachód, wypłynął na czele „siedemnastu dużych i małych okrętów i karawel bardzo
dobrze zaopatrzonych i uzbrojonych w artylerię i broń, z zapasami żywności – sucha-
rami, winem, pszenicą, mąką, oliwą, octem, serami, z rozmaitymi nasionami, narzę-
dziami, klaczami i ogierami i wieloma innymi rzeczami, które tu można pomnażać
i które zostaną wykorzystane”19.

Podjęte działania zrazu zdawały się przynosić niemal natychmiastowe rezultaty.
Przywiezione przez Kolumba nasiona zostały zasiane w sąsiedztwie Izabeli, pierwszej
hiszpańskiej osady na terenie Indii Zachodnich. Panujące tam warunki klimatyczne
sprawiały, że ziarno w ciągu kilku dni zaczęło kiełkować. W jednym ze swoich listów
wielki odkrywca pisał z entuzjazmem, że zasadzone warzywa (m.in. pietruszka
i rzodkiewka) wzeszły po trzech dniach, szybko rosły pszenica, jęczmień, winorośl
i trzcina cukrowa20. W innym miejscu sam Kolumb informował władców Hiszpanii, że
kolonizatorzy już kilka tygodni od zasadzenia mogli cieszyć się zbiorami winorośli,

                                                          
17 A. Sastre Gallego, E. Escudero Álvarez, Flujo de alimentos entre continentes: la primera

globalización [w:] La alimentación y la nutrición a través de la historia, ed. J. Salas-Salvadó, P. García-
Lorda, J.M. Sánchez Ripollés, Barcelona 2005, s. 250–251.

18 M. Lucena Salmoral, Las transferencias agrícolas del mediterráneo a América, s. XVI–XVIII:
Imperialismo verde y formación de la agricultura mestiza iberoamericana [w:] Impactos exteriores sobre el
mundo rural mediterráneo: del Imperio Romano a nuestros días, ed. J. Morilla Critz, J.L. Gómez-Pantoja
Fernández-Salguero, P. Cressier, Madrid 1997, s. 347–374; poszczególne rozdziały tego artykułu, bez
numeracji stron, są dostępne w internecie: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ historia/lucena/
transfera/indice.htm; J. Álvarez-Cienfuegos Fidalgo, La conquista ecológica: el maíz ante el trigo [w:]
Alimentación y gastronomía: cinco siglos de intercambios entre Europa y América, eds. H. Escobedo
Mansilla, A. de Zaballa Beascoechea, Ó. Álvarez Gila, Pamplona 1998, s. 51–52.

19 B. de Las Casas, Historia de las Indias, t. II, Madrid 1957, s. 257; J. Álvarez-Cienfuegos Fidalgo,
op.cit., s. 51.

20 K. Kolumb, Pisma, przeł. A.L. Czerny, Warszawa 1970, s. 168.
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melonów, ogórków, tykw, grochu włoskiego i bobu. Wkrótce jednak optymistyczny ton
musiał ulec zmianie pod wpływem twardej rzeczywistości. Już kilka tygodni później
w korespondencji odkrywcy znajdujemy informacje, że choć większość roślin przyjęła
się w nowych warunkach, to jedynie część z nich wydała plony. W tej pierwszej grupie
znajdowały się warzywa i owoce pochodzenia azjatyckiego, rośliny typowo śródziem-
nomorskie zaś, choć rosły w zadziwiającym tempie, nie owocowały21. Dla Hiszpanów
kolonizujących wyspy karaibskie (w tym Portoryko, Kubę i Jamajkę), jak też obszar
dzisiejszej Panamy, nastały ciężkie czasy. Tropikalny klimat, duża wilgotność powie-
trza i wysokie temperatury sprawiały, że zasiewy przynosiły niskie plony, a uzyskane
ziarno szybko ulegało zepsuciu. W tropiku przyjęła się jedynie część upraw i to niejed-
nokrotnie przy dużym wysiłku kolonizatorów22.

Sytuacja ta uległa pewnej poprawie po rozpoczęciu w 1519 roku podboju stałego
lądu przez oddział pod dowództwem Hernána Cortésa. Spośród roślin uprawianych
w basenie śródziemnomorskim najszybciej na nowym obszarze przyjęła się trzcina
cukrowa. Jej plantacje w warunkach Nowego Świata rychło zyskały skalę przemysło-
wą, a otrzymywany zeń cukier już od połowy XVI wieku zaczęto wysyłać do Europy.
Z kolei pszenica na terenie Meksyku była wprowadzana stopniowo. Pierwotnie jej
uprawę rozwijano w okolicach stolicy, pod koniec XVI wieku zaś głównym obszarem
jej produkcji stał się rejon Puebla. Rozszerzanie obszarów rolniczych sprawiało, że ta
typowo śródziemnomorska uprawa u schyłku stulecia przybrała spore rozmiary23.
Równie dobrze w nowych warunkach zaadaptowały się rośliny cytrusowe: pomarań-
cze, kilka gatunków cytryn i grejpfruty. W miarę upływu lat Hiszpanie wprowadzali też
uprawy ryżu, oliwek i winorośli oraz warzywa, m.in. marchew, sałatę, rzodkiewkę,
rzepę, pietruszkę, cebulę, czosnek, bakłażany, buraki naciowe, bób, soczewicę, a także
owoce, w tym gruszki, jabłka, figi, brzoskwinie i inne24. Na Jukatanie rozwinięto
uprawy kapusty, rzodkiewki, sałaty, ogórecznika, kopru włoskiego, karczochów (hisz-
pańskich) i cebuli. Mimo podejmowanych wysiłków nie przyjęły się tu groch i bób,
najprawdopodobniej (zdaniem Diega Landy) ze względu na fakt, że „produkty te moż-
na otrzymać pod warunkiem, że są podlewane ręcznie i z dużą troską, lecz przy nad-
miarze deszczu wypełniają się robakami”25.

Podczas gdy próby przeszczepienia rolnictwa śródziemnomorskiego zakończyły się
przejściową porażką, przeniesienie hodowli rozwijanej w Andaluzji i Estremadurze
okazało się szybkim, trwałym i wyraźnym sukcesem. Rogacizna i zwierzęta hodowlane
towarzyszyły kolonizatorom niemal od pierwszych dni podboju Nowego Świata. Ho-

                                                          
21 M. Lucena Salmoral, op.cit.
22 M. Vesa Figueras M., La comida cubana [w:] Conquista y comida: consecuencias del encuentro de

dos mundos, coord. de J. Long, México 1996, s. 71; S. Ossorio-Mrożek, Meksyk od kuchni. Książka nieku-
charska, Kraków 1999, s. 142–143, 154. Problem ten omawia szerzej: M. Lucena Salmoral, op.cit.

23 L. Vargas, L.E. Castillas, El encuentro de los cocinas: México en el XVI [w:] Conquista y comida:
consecuencias del encuentro de dos mundos, coord. de J. Long, México 1996, s. 161–162; S. Ossorio-
Mrożek, op.cit., s. 154.

24 L. Vargas, L.E. Castillas, op.cit., s. 156–157 i przyp. 4; S. Ossorio-Mrożek, op.cit., s. 153, 154–157.
25 J.M. Asensio, C. de Pedraza, D. de Landa, Relaciones de Yucatán (dalej: Relaciones), t. II, s. 77;

B. Suñe Blanco, La alimentación en el área maya: innovaciones y adaptaciones en el siglo XVI [w:]
Alimentación y gastronomía: cinco siglos de intercambios entre Europa y América, eds. H. Escobedo
Mansilla, A. de Zaballa Beascoechea, Ó. Álvarez Gila, Pamplona 1998, s. 41.
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dowla była prowadzona indywidualnie na poszczególnych wyspach, ale jej naprawdę
gwałtowny rozwój miał miejsce na lądzie stałym i był następstwem podboju Meksyku
przez Cortésa. Spośród zwierząt hodowlanych najszybciej i najłatwiej do nowych wa-
runków przystosowały się świnie. Stosunkowo łatwy przychówek tych zwierząt gwa-
rantował zapasy wieprzowiny i – przede wszystkim – dostarczał tłuszczu niezbędnego
w kuchni. (W tym ostatnim przypadku tłuszcze zwierzęce były sporadycznie stosowa-
ne w kuchni tubylców jako uzupełnienie tłuszczów otrzymywanych w wyniku mielenia
nasion dyni lub bawełny26.) Zdaniem jednego z czołowych badaczy meksykańskich
– Luisa Alberta Vargasa, ten dostęp do nowych gatunków tłuszczów jadalnych spowo-
dował prawdziwą rewolucję kucharską27. Co więcej, rozpowszechnienie hodowli świń
na kontynencie w zasadniczy sposób oddziaływało na kierunki rozwoju rolnictwa tu-
bylców i zestaw produktów żywnościowych obecnych w ich diecie. W interesującym
nas okresie zdecydowanie mniejszą rolę w procesie adaptacji europejskich gatunków
zwierząt odegrała hodowla owiec, kóz, bydła rogatego i drobiu. Dostarczała ona jednak
niezbędnych ilości różnych gatunków mięs, a tym samym pozwalała na podtrzymanie
zwyczajów kulinarnych przywiezionych z ojczyzny28.

Kuchnia zdobywców, pomimo ograniczonego dostępu do całej gamy przypraw,
w dalszym ciągu odznaczała się wyrafinowanymi i zróżnicowanymi smakami. Lecz
i tu pojawiała się modyfikacja wymuszona lokalnymi warunkami. Dla przykładu hisz-
pańscy osadnicy na San Juan Bautista (dziś Portoryko), przygotowując potrawy mięsne
lub rybne, stosowali zarówno tradycyjne przyprawy korzenne oraz cebulę i czosnek,
jak i obficie dodawaną ostrą paprykę (pieprz turecki), którą przedkładali nad pieprz
sprowadzany ze Wschodu29.

W przygotowywanych daniach najczęściej wykorzystywano te warzywa i jarzyny,
które – jak zaznaczono powyżej – wydawały obfite plony. Fakt ten nie pozostawał bez
znaczenia dla typów sporządzanych potraw, wykazujących liczne podobieństwa do
jedzenia ojczystego. Gotowane warzywa i jarzyny były nieodłączną częścią dań mię-
snych i rybnych, ponieważ poprawiały smak i podnosiły walory odżywcze potraw
spożywanych przez kolonizatorów, żyjących przecież w obcych im, trudnych warun-
kach tropiku. Również w tym przypadku, jak można sądzić, preferowano potrawy go-
towane w wywarze z jarzyn lub duszone w nich nad daniami pieczonymi30.

Podobnie jak w wypadku przypraw, do kuchni zdobywców szybko wkroczyły jed-
nak inne składniki, które ubogaciły gamę dotąd używanych lub nawet wypierały trady-
cyjne ingrediencje. Dla przykładu wspomniana uprzednio ostra papryka (chili) była
stosowana zamiast pietruszki, gotowane liście batatu i yauti (yautia) zaś podawane
z oliwą i octem stały się substytutem buraków naciowych i szpinaku31.

                                                          
26 L. Vargas, op.cit., s. 51; L. Vargas, L.E. Castillas, op.cit., s. 159, przyp. 6; S. Ossorio-Mrożek, op.cit.,

s. 154, 158.
27 L. Vargas, op.cit., s. 52.
28 Relaciones, t. I, Madrid 1898, s. 71, 411; t. II, s. 247, 325; L. Vargas, L.E. Castillas, op.cit., s. 159–

160; L. Vargas, op.cit., s. 52; B. Suñe Blanco, op.cit., s. 40; S. Ossorio-Mrożek, op.cit., s. 158.
29 L. González Pujana, op.cit., s. 89.
30 M. Ross Gonzáles, Entre el comal y la olla. Fundamentos de gastronomía costarricense, San José

2001, s. 32–33.
31 L. González Pujana, op.cit., s. 89.
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Z kolei ograniczany bądź nierówny dostęp w różnych częściach Meksyku do pro-
duktów rolniczych, będących podstawą rolnictwa hiszpańskiego, a co za tym idzie
– tradycyjnych nawyków kulinarnych, miał bezpośredni wpływ na sytuację żywno-
ściową kolonizatorów hiszpańskich i zmuszał Hiszpanów do poszukiwania nowator-
skich rozwiązań gastronomicznych.

Przykładem przyrządzania potrawy na sposób śródziemnomorski może być pieczeń
z krowy morskiej (hiszp. manti). Mięso to przygotowywano i przyprawiano jak deli-
katną cielęcinę. W podobny sposób postępowano z mięsem żółwia, które w zgodnej
opinii współczesnych było zdrowe i nie wydzielało nieprzyjemnych zapachów, w prze-
ciwieństwie do niektórych dań z miejscowych ryb. Co więcej, traktowano je jako po-
trawę postną32.

Mimo emigracyjnego oddalenia od ojczyzny kolonizatorzy hiszpańscy w miarę
możliwości zachowywali dotychczasowe zwyczaje żywieniowe.

Kolejną ciekawą modyfikacją było przygotowywanie dań ze starych składników,
ale według nowych receptur, naśladujących zwyczaje ludności miejscowej. I tak na
terenie Meksyku Hiszpanie w specyficzny sposób sporządzali tamale, danie z gotowa-
nej na parze wieprzowiny zawiniętej w liść bananowca. Po dodaniu innych składników
całość zawijano w placek z mąki kukurydzianej (hiszp. tortilla). W ten sposób koloni-
zatorzy zaadaptowali na własny użytek indiańską potrawę, do której przygotowania
używano warzyw, w tym fasoli, oraz mięsa indyka, jelenia lub królika. Innowacją było
też to, że do placka z mąki kukurydzianej dodawano tłuszczu wieprzowego33.

Także w Meksyku w miejscowej kuchni hiszpańskiej zaczęto na szeroką skalę
stosować wspomnianą już ostrą paprykę. Potrawy sporządzano na dwa sposoby. W
myśl pierwszego ostrą paprykę z gatunku poblano napełniano farszem zwanym
współcześnie picadillo, przygotowywanym z mielonej wieprzowiny lub wołowiny
oraz rozmaitych owoców (m.in. brzoskwiń, bananów, jabłek czy gruszek), po czym
dodawano skórkę cytrynową w cukrze oraz rodzynki. Całość obficie przyprawiano
cynamonem, goździkami, czarnym pieprzem, czosnkiem i cebulą. Z kolei zgodnie z
drugą recepturą faszerowaną zieloną paprykę podawano w sosie nogada, który spo-
rządzano z orzechów, mleka, śmietany i migdałów, tudzież innych składników. Do
całości dodawano czerwone ziarna granatu, co sprawiało, że gotowa potrawa na tale-
rzu odznaczała się trzema kolorami (kolejno: czerwony, biały, zielony), będącymi
składnikami współczesnej flagi meksykańskiej. Ta znana potrawa, szeroko stosowana
we współczesnej gastronomii meksykańskiej, stanowi dobitny przykład utrwalonych
wpływów hiszpańskiej kuchni śródziemnomorskiej z jej wieloma składnikami
i przywiązaniem do sosów34.

                                                          
32 G. Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las Indias, Part 1 (1535), lib. VII,

cap. III: http://www.ems.kcl.ac.uk/content/etext/e026.html; L. González Pujana, Una faceta de la
transculturación euroamericana: nuevas pautas en la dieta alimenticia en Puerto Rico [w:] Alimentación
y gastronomía: cinco siglos de intercambios entre Europa y América, eds. H. Escobedo Mansilla, A. de
Zaballa Beascoechea, Ó. Álvarez Gila, Pamplona 1998, s. 89.

33 L. Vargas, op.cit., s. 53.
34 B. Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii,

Warszawa 1962, s. 317–319; L. Vargas, op. cit., s. 53; J. Long-Solís, L.A. Vargas, Food culture in Mexico,
Westport 2005, s. 110–111.



Recepcja kuchni śródziemnomorskiej w Nowym Świecie... 103

Adaptacja tych ostatnich w hiszpańskiej kuchni na terenie Ameryki Łacińskiej
znajduje potwierdzenie w pierwszych zbiorach przepisów kulinarnych, jakie powstały
na interesującym nas obszarze. Do takich niewątpliwie należy siedemnastowieczna
książka kucharska zawierająca przepisy z żeńskiego klasztoru św. Hieronima w sto-
łecznym Meksyku, której autorstwo jest przypisywane mniszce (sor) Juanie Inés de la
Cruz35. Zestawienie zawartych tam receptur z wymienionymi uprzednio pozwala nam
zauważyć wiele analogii do znanych późnośredniowiecznych przepisów hiszpańskich.
Niejednokrotnie jednak zdarzało się, że żyjące w klasztorze mniszki, wykorzystując
składniki pożywienia zaadaptowane w Nowym Świecie, poszukiwały nowych rozwią-
zań kulinarnych. Do takich należy niewątpliwie paprykarz meksykański (hiszp. mole) –
słodko-ostry sos będący połączeniem kakao, suszonej ostrej papryki (chili), warzyw,
orzechów i przypraw; podawany do potraw z drobiu36.

Z kolei łatwy dostęp do cukru pozyskiwanego z trzciny cukrowej sprawił, że
w sposób zasadniczy zmieniały się proporcje smakowe najpierw kuchni zdobywców,
a następnie ludności tubylczej, która pierwotnie stosowała miód albo syrop, będący
produktem gotowania słodkich soków roślinnych. Cukier w omawianym okresie był
podstawowym składnikiem żywnościowym. Stosowano go zarówno do duszonych
potraw mięsnych, obficie dodawano do miejscowych owoców, które kandyzowano,
wreszcie przetopiony cukier w formie karmelu dodawano do licznych wypieków37.

O tych ostatnich informuje nas wspomniana książka kucharska z XVII wieku.
Znajdujemy tu wiele dań deserowych w postaci rozmaitych ciast i wypieków (m.in.
ciasta z formy, babki piaskowe i inne), z których wiele przygotowuje się także współ-
cześnie. Ich obecność we wzmiankowanym zbiorze przepisów kulinarnych jest nie-
wątpliwym świadectwem mocnego zakorzeniania się tradycji późnośredniowiecznego
cukiernictwa hiszpańskiego na nowym lądzie. Co więcej, mając na uwadze korzenie
hiszpańskiej tradycji kulinarnej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że cukiernictwo kolo-
nizatorów wiele zaczerpnęło z wyrafinowanej tradycji kuchni arabskiej. Być może jej
przeszczepienie na nowo odkryte lądy w interesującym nas okresie dokonywało się
w sposób bezpośredni, tj. dzięki obecności niewolnic muzułmańskich ze środowiska
morysków, które jako służące trafiły do pierwszych klasztorów żeńskich na obszarze
Meksyku i Peru38.

Obfitość cukru pozwoliła również na produkcję napojów alkoholowych, takich jak
chinguirito czy wysokoprocentowe pulque, którego produkcja była zresztą zakazana
przez miejscowe władze kolonialne39.

Kolonizatorzy hiszpańscy przywieźli z sobą również całą gamę utensyliów kuchen-
nych, m.in. talerze, miski, dzbany gliniane, szklane puchary i drewniane tace. Osobne

                                                          
35 J.I. de la Cruz, Libro de cocina del convento de San Jerónimo, ed. J. Muriel, G. Pérez San Vincente,

México 1979; X. Domingo, op.cit., s. 28; S. Corcuera de Mancera, La embriaguez, la cocina y sus códigos
morales [w:] Historia de la vida cotidiana en México, dirigida por P. Gonzalbo Aizpuru, t. II: La ciudad
barroca, coordinado par A. Rubial García, México 2005, s. 547. Dziewięć przepisów z książki kucharskiej
klasztoru św. Hieronima przytacza: S. Ossorio-Mrożek, op.cit., s. 191–192.

36 X. Domingo, op.cit., s. 28; P.I. Taibo; El libro de todos los moles, México 2003, s. 41–42. Szerzej
o siedemnastowiecznych kuchniach klasztorów żeńskich: S. Ossorio-Mrożek, op.cit., s. 186–190.

37 L. Vargas, L.E. Castillas, op.cit., s. 161; S. Ossorio-Mrożek, op.cit., s. 186.
38 X. Domingo, op.cit., s. 24, 28.
39 L. Vargas, s. 52; L. Vargas, L.E. Castillas, op.cit., s. 161.
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miejsce zajmują metalowe sztućce, wśród których, obok różnego rodzaju noży, tasa-
ków etc., w powszechnym użyciu były łyżki. Charakterystyczne, iż sztućców, jak
i innych metalowych narzędzi, długo nie udostępniano tubylcom w obawie przed po-
tencjalnym zagrożeniem. Co więcej, ich ostateczna adaptacja przez krajowców była
procesem długotrwałym, ponieważ Indianie przygotowywane potrawy spożywali rę-
koma lub kładli je na plackach z mąki kukurydzianej (hiszp. tortilla). Również w tej
sferze możemy dostrzec hiszpańskie przykłady czerpania z doświadczeń miejscowych
– szeroko rozpowszechnione placki z mąki kukurydzianej podawano na suszonych
liściach roślin40.

Hiszpanie na opanowane przez siebie obszary przenoszą wreszcie własne zwyczaje
związane ze spożywaniem posiłków, a przyjęte przez nich normy stopniowo narzucają
podporządkowanej sobie ludności indiańskiej. Jedną z nich jest ilość, czas i sposób
spożywania posiłków. I tak w świetle informacji zawartych w Relaciones de Yucatan
wiemy, że Indianie z Jukatanu w miejsce jednego posiłku spożywanego w środku dnia
przyjęli zwyczaj jedzenia dwa razy dziennie41. Z kolei Diego Landa dodaje, że posiłki
tubylców uległy urozmaiceniu, ci bowiem „rano piją gorący napój z pieprzem [...],
a podczas dnia piją napoje zimne; wieczorem zaś jedzą potrawy gotowane (hiszp. gu-
isado)”. I zaraz dodaje, że „kiedy brak mięsa, spożywają sosy przyprawione ostrą pa-
pryką i jarzyny”. Cytowany D. Landa informuje nas również o sposobie spożywania
posiłków przez Indian, zauważając, że „mężczyźni mają w zwyczaju jadać razem
z kobietami; jedzą na ziemi, czasami na jakiejś macie, służącej im za stół; jedzą do-
brze, kiedy mają co, a kiedy nie mają, potrafią doskonale znieść głód i zadowalają się
byle czym”. Po czym autor dodaje, że tubylcy „po posiłku myją ręce i usta”42.

W tej sytuacji Hiszpanie zmuszają ludność tubylczą do – w ich oczach – kultural-
nego zachowania podczas posiłków i jedzenia według wzorców europejskich. W roz-
porządzeniach lokalnych władz kolonialnych (Ordenanzas del oidor Tomás López)
czytamy: „I pod tą samą karą polecam rzeczonym tubylcom, by ich jedzenia i kolacje
jadło się na stołach z obrusami, przy zachowaniu ładu, wraz z dziećmi i kobietami”.
Zaś wspomniany Diego Landa, opisując skutki działań Hiszpanów, dodaje, że „tubylcy
mają siedzenia, na których siadają, na początku jedzenia i kolacji odmawiają modlitwę
i po złożeniu Bogu dzięki z rękoma złożonymi, w pacierzach i obrzędach, które ojco-
wie duchowni ich uczą”43.

Podsumowując niniejsze rozważania na temat adaptacji hiszpańskiej kuchni śród-
ziemnomorskiej w pierwszych dekadach obecności na wyspach karaibskich
i w Ameryce Środkowej, należy stwierdzić, że proces ich transferu stanowił naturalną
konsekwencję migracji ludności z południowej i środkowej części Półwyspu Iberyj-
skiego, która przywiozła na skolonizowane lądy własne zwyczaje kulinarne. Jednocze-
śnie był on skutkiem przemyślanych działań Korony, wprowadzanych w życie z całą
konsekwencją. Transfer dokonywał się w warunkach konkwisty, nie był zatem proce-

                                                          
40 L. Vargas, op.cit., s. 53.
41 Relaciones, t. I, s. 425; B. Suñe Blanco, op.cit., s. 41.
42 Relaciones, t. I, s. 268; B. Suñe Blanco, op.cit., s. 41. Tłumaczenie cytatów zaczerpnięto z Kronika-

rze kultur prekolumbijskich, przeł. M. Sten, Kraków 1988, s. 246.
43 Relaciones, t. I, s. 203; B. Suñe Blanco, op.cit., s. 41.
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sem samorzutnym, nadto reprezentanci śródziemnomorskich tradycji kulinarnych zaj-
mowali uprzywilejowaną pozycję wobec tubylców.

Adaptacja kuchni hiszpańskiej w Ameryce Łacińskiej była uzależniona od warun-
ków miejscowych. Czynniki geograficzne, klimatyczne i glebowe, a wreszcie brak
wielu składników kuchni śródziemnomorskiej przy jednoczesnej obfitości nowych
rodzajów produktów żywnościowych sprawiały, że zwyczaje kulinarne przywiezione
z ojczyzny kolonizatorów musiały ulec daleko posuniętym zmianom. Niejednokrotnie
dawało to zaskakujące rezultaty w postaci nowych potraw, nowatorskiego zastosowa-
nia starych receptur bądź też fuzji elementów składowych kuchni hiszpańskiej i indiań-
skiej. W ten sposób rodziło się kolejne współistnienie kultur (hiszp. convivencia), któ-
rego dobre wzorce wypracowane na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu, u zarania
nowej ery zostały przeniesione na część obszaru Ameryki Łacińskiej.

THE RECEPTION OF MEDITERRANEAN CUISINE DURING THE FIRST FIFTY

YEARS OF SPANISH PRESENCE IN THE NEW WORLD

Summary

The following article is devoted to the reception of Mediterranean cuisine during the first fifty years
of Spanish presence in the Caribbean and Central America (1492–1535). The transfer of Spanish
Mediterranean cuisine, which reached back to Roman, Arab and Jewish culinary traditions, was
a natural consequence of the mass migration of Spaniards from the southern and central parts of the
Iberian Peninsula. The culinary transfer was heavily dependent on the local conditions. Geographical,
climatic and soil factors along with the lack of many of Mediterranean ingredients and the abundance
of new types of foods forced the colonizers to change their culinary habits and adapt their diet to the
local conditions. As a result there started to appear new types of dishes – old recipes were innova-
tively adapted to include new ingredients and both types of cuisine, Indian and Spanish, started to be
fused together. This was how another example of the coexistence of two distinct cultures (Spanish
convivencia) was established. This cultural pattern, which originated in Spain in the Middle Ages,
was transferred to Central America at the turn of the 15th and 16th centuries.


