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WSTĘP

Dlaczego właśnie gotowanie?

I.

W pewnym momencie, u schyłku wieku średniego, dokonałem nieocze-
kiwanego, ale szczęśliwego odkrycia, że na kilka pytań, które mnie naj-
bardziej nurtowały, istnieje w zasadzie jedna odpowiedź.

Gotowanie.
Niektóre z tych pytań miały charakter osobisty. Na przykład: Jakie naj-

wartościowsze działanie może podjąć rodzina, aby poprawić stan zdro-
wia i ogólne samopoczucie wszystkich swoich członków? W jaki sposób 
mogę stworzyć silniejszą więź z moim nastoletnim synem? Okazało się, 
że wymaga to nie tylko zwykłego gotowania, lecz także jego szczególnej 
odmiany zwanej warzeniem… Inne pytania były natury ideowej. Przez 
wiele lat starałem się sformułować odpowiedź na często zadawane pytanie, 
co powinien uczynić przeciętny obywatel, aby przyczynić się do zreformo-
wania amerykańskiego systemu żywnościowego w celu poprawy jakości 
zdrowotnej oraz bezpieczeństwa dla środowiska oferowanej w sklepach 
żywności. Inna związana z tym kwestia dotyczy sposobu, w jaki ludzie 
żyjący w świecie wysoce wyspecjalizowanej gospodarki konsumpcyjnej 
mogą zmniejszyć poczucie uzależnienia od niej i osiągnąć wyższy poziom 
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samowystarczalności. W moich myślach rodziły się filozoficzne dylematy, 
na które szukałem odpowiedzi, odkąd zacząłem pisać książki, np. czy 
możliwe jest osiągnięcie pełniejszego zrozumienia świata przyrody i szcze-
gólnej roli gatunku ludzkiego w tym świecie? Stosownym miejscem do 
rozstrzygania tego typu dylematów jest zapewne łono natury, np. las, ale 
ja wpadłem na pomysł, aby udać się w tym celu do… kuchni. 

Był to krok dość spontaniczny. Gotowanie wprawdzie zawsze było 
częścią mojego życia, ale bardziej jak meble niż jako obszar badawczy, 
a  już na pewno nie jako pasja. Uważałem się za szczęściarza, bo moja 
mama uwielbiała gotować i  prawie codziennie przygotowywała nam 
pyszny obiad. Zanim zamieszkałem „na swoim”, nieźle radziłem sobie 
w kuchni, ale było to najwyżej efektem ubocznym wszystkich tych go-
dzin spędzonych na plątaniu się po kuchni, kiedy mama przyrządzała 
posiłki. I chociaż po wyprowadzeniu się od rodziców gotowałem, kiedy 
tylko miałem czas, nie było to znowu tak częste, ani też nie poświęcałem 
tej czynności zbyt wiele uwagi. Do ukończenia trzydziestego roku życia 
nabyłem jako takiej wprawy w gotowaniu, ale moje poczynania były do-
syć schematyczne. Prawdę powiedziawszy, najsmaczniejsze potrawy, na 
przykład kupione w sklepie ravioli polane sporządzonym przeze mnie 
wyśmienitym sosem z masła i szałwii, powstawały na podstawie przepi-
sów innych osób. Aby poszerzyć swój skromny repertuar dań, od czasu 
do czasu szukałem inspiracji w książkach kucharskich lub w rubrykach 
kulinarnych czasopism bądź kupowałem nowe akcesoria kuchenne, choć 
większość z nich wcześniej czy później lądowała na dnie szuflady.

Patrząc z  perspektywy czasu, dziwię się mojemu umiarkowanemu 
entuzjazmowi wobec gotowania, gdyż wszystkimi innymi ogniwami 
łańcucha żywieniowego byłem żywo zainteresowany. Odkąd skończy-
łem osiem lat, zajmowałem się ogrodnictwem (uprawiałem głównie 
warzywa) i  uwielbiałem przebywać w  wiejskich gospodarstwach oraz 
pisać o rolnictwie. Opracowałem też wiele tekstów o innym elemencie 
tego łańcucha, czyli o żywieniu i jego wpływie na nasze zdrowie. Nie ob-
chodziła mnie natomiast środkowa część łańcucha żywieniowego, czyli 
miejsce, gdzie dary natury przekształcane są w to, co jemy i pijemy.
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Potem, podczas oglądania telewizji, zauważyłem ciekawy paradoks. 
Otóż dokładnie w momencie, gdy my, Amerykanie, porzuciliśmy swoje 
kuchnie, powierzając przygotowywanie większości spożywanych przez 
nas potraw przemysłowi spożywczemu, zaczęliśmy spędzać coraz więcej 
czasu na analizowaniu kwestii odżywiania i oglądaniu, jak inni ludzie 
gotują w telewizji. Wygląda na to, że im rzadziej sami gotujemy, tym bar-
dziej jesteśmy uzależnieni od żywności przygotowywanej przez innych.

Odnoszę wrażenie, że w naszej kulturze istnieją dwa przeciwstawne 
spojrzenia na kwestię gotowania. Wyniki badań potwierdzają, że lu-
dzie z  roku na rok przeznaczają mniej czasu na samodzielne przyrzą-
dzanie posiłków, za to kupują coraz więcej gotowych dań. Od połowy 
lat sześćdziesiątych, kiedy przesiadując w kuchni, obserwowałem mamę 
krzątającą się przy garnkach, ilość czasu przeznaczonego na gotowanie 
w przeciętnym amerykańskim gospodarstwie domowym zmniejszyła się 
o  połowę i  wynosi teraz zaledwie dwadzieścia siedem minut dziennie 
(Amerykanie przeznaczają na przygotowywanie posiłków mniej czasu 
niż inne narody, ale ogólny odwrót od gotowania w domu jest tenden-
cją globalną). Jednocześnie jednak coraz więcej mówimy o gotowaniu, 
oglądamy więcej programów na ten temat, czytamy o tym i odwiedzamy 
restauracje, w których można obserwować szefa kuchni przy pracy. Ży-
jemy w czasach, gdy zawodowi kucharze zostają celebrytami – niektórzy 
są bardziej znani niż sportowcy czy gwiazdy filmowe. Czynność uznawa-
na przez wielu ludzi za niewdzięczną harówkę została w pewien sposób 
podniesiona do rangi popularnego widowiska sportowego. Kiedy zdaje-
my sobie sprawę, że 27 minut to mniej niż czas trwania jednego odcinka 
programu Top Chef czy The Next Food Network Star*, zaczyna do nas 
docierać, że miliony ludzi spędzają więcej czasu na oglądaniu procesu 
przyrządzania posiłków niż na samodzielne gotowanie. Nie muszę chyba 
nikomu tłumaczyć, że na półkach sklepowych znajdziemy zupełnie innej 
jakości żywność niż potrawy przygotowywane na oczach telewidzów...

To wszystko jest zastanawiające. W końcu nie oglądamy programów 
ani nie czytamy książek na temat szycia, cerowania skarpetek czy wymia-
*  Tytuły amerykańskich programów kulinarnych o charakterze reality show (przyp. tłum.).
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ny oleju w samochodzie, a przecież są to trzy inne codzienne czynności, 
które najchętniej zlecilibyśmy komuś innemu i szybko o nich zapomnie-
li. Gotowanie jednak traktujemy inaczej. Ta praca – lub raczej proces – 
zdaje się mieć na nas emocjonalny czy też psychologiczny wpływ, spod 
którego nie umiemy – a może nie chcemy – się wyzwolić. I właśnie po 
wielu godzinach oglądania programów o gotowaniu w telewizji zacząłem 
się zastanawiać, czy przypadkiem ta czynność, którą od zawsze bagateli-
zowałem, nie zasługuje na poważniejsze potraktowanie.
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Sformułowałem kilka teorii wyjaśniających zjawisko, które nazywam pa-
radoksem gotowania. Pierwsze i najbardziej oczywiste wytłumaczenie do-
tyczy faktu, że obserwowanie, jak inni gotują, nie jest dla nas, ludzi, zacho-
waniem nowym. Nawet w czasach, gdy gotowanie było powszechne, część 
osób (głównie mężczyźni i dzieci) tylko obserwowała tę czynność. Któż 
z nas nie pamięta z dzieciństwa widoku krzątającej się w kuchni mamy 
wyczarowującej dla nas różne przepyszne smakołyki? W starożytnej Grecji 
na określenie „gotowania”, „rzeźnika” i „księdza” używano jednego słowa – 
mageiros. Warto zauważyć, że słowo to ma ten sam rdzeń co wyraz „magia”. 
Pamiętam, że z zapartym tchem obserwowałem, jak mama wyczarowywa-
ła swoje najbardziej magiczne potrawy, na przykład ciasno owinięte kotle-
ty de volaille – roladki ze smażonego kurczaka, z których po przekrojeniu 
ostrym nożem wyciekało stopione masło i aromatyczna mieszanka ziół. 
Widok patelni pełnej rozbitych jajek zmieniających się w  jajecznicę był 
niemal tak samo ekscytujący jak obraz oślizgłej żółtej pulpy przeobrażają-
cej się na moich oczach w smakowite złociste „nuggetsy”. Nawet najprost-
sza potrawa rybna podlega fascynującemu procesowi transformacji, jakby 
za sprawą magii stawała się czymś więcej niż jedynie sumą swoich części 
składowych. Niemal w każdym daniu – oprócz jego kulinarnych składni-
ków – można znaleźć elementy jakiejś historii: początek, środek i koniec.

Przyjrzyjmy się samym kucharzom: to oni są bohaterami, którzy do-
konują tych małych aktów transformacji. Nawet jeśli gotowanie znika 
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z naszego życia, jesteśmy związani z rytmem i przedmiotem pracy wy-
konywanej przez kucharzy, która wydaje się nam o wiele konkretniejsza 
i  bardziej satysfakcjonująca niż abstrakcyjne czynności bez określonej 
struktury, jakie większość z  nas wykonuje w  swojej pracy zawodowej. 
Kucharze zajmują się czymś użytecznym: nie obsługą klawiatury i ekra-
nu, lecz podstawowymi grupami organizmów, tj. roślinami, zwierzęta-
mi i grzybami. Posługują się również pierwotnymi żywiołami: ogniem 
i wodą, ziemią i powietrzem, wykorzystując je (i panując nad nimi!) do 
wdrażania swoich przepysznych sztuk alchemicznych. Ilu ludzi nadal 
wykonuje rodzaj pracy, która jest zaproszeniem do dialogu ze światem 
materialnym, a na koniec ofiarowuje (zakładając, że farsz nie wycieknie 
przedwcześnie z kotleta de volaille, a suflet nie opadnie) tak przyjemne 
i aromatyczne poczucie satysfakcji?

Możliwe zatem, że lubimy oglądać programy o  gotowaniu i  czytać 
książki na ten temat dlatego, że tęsknimy za wieloma aspektami tej czyn-
ności. Możemy nie mieć wystarczająco dużo czasu czy energii (albo wie-
dzy), by codziennie przygotowywać sobie posiłki, ale nie chcemy cał-
kowicie wyeliminować gotowania z naszego życia. Jeżeli było ono – jak 
twierdzi antropolog Claude Lévi-Strauss – zalążkiem ludzkiej kultury, 
może nie powinniśmy się dziwić, że obserwowanie procesów towarzy-
szących przygotowywaniu pożywienia porusza nasze najgłębsze emocjo-
nalne struny?
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Teoria, że gotowanie tworzy tożsamość człowieka, nie jest nowa. W 1773 
roku szkocki pisarz James Boswell stwierdził, że „żadne zwierzę nie go-
tuje”, i nazwał homo sapiens „gotującym zwierzęciem” (chociaż mógłby 
się wycofać z  tej definicji, gdyby zobaczył mrożoną żywność sprzeda-
waną przez sieć Walmart…). Pięćdziesiąt lat później francuski smakosz 
Jean Anthelme Brillat-Savarin w książce Fizjologia smaku stwierdził, że 
to gotowanie ukształtowało ludzkość: nauczyło nas posługiwać się og-
niem, a dzięki temu sprzyjało rozwojowi cywilizacji. W czasach bardziej 
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współczesnych, w książce Surowe i gotowane z 1964 roku, Lévi-Strauss 
potwierdził, że wiele kultur na całym świecie podzielało podobny po-
gląd, uznając gotowanie za czynność symboliczną, która „stanowi różni-
cę między zwierzętami a ludźmi”.

Dla Claude’a Lévi-Straussa gotowanie było metaforą przeskoku czło-
wieka od surowej natury do kultury gotowania. Pod wpływem książki 
Surowe i gotowane inni antropolodzy zaczęli jednak tę metaforę inter-
pretować dosłownie i  stwierdzili, że wprowadzenie sztuki gotowania 
może stanowić ewolucyjny klucz do ludzkiej natury. Kilka lat temu 
harwardzki antropolog i prymatolog Richard Wrangham opublikował 
fascynującą książkę Walka o ogień, w której przekonuje, że to właśnie 
odkrycie przez naszych przodków termicznego przygotowywania po-
siłków – a nie wyrabianie narzędzi, jedzenie mięsa czy rozwój języka – 
wyróżniło nas spośród innych naczelnych i uczyniło z nas ludzi. Według 
„hipotezy o gotowaniu” nastanie ery podgrzewanego jedzenia zmieniło 
bieg ewolucji człowieka. Dieta naszych przodków zaczęła dostarczać im 
więcej energii i była łatwiejsza do strawienia, co pozwoliło na powięk-
szenie objętości mózgu (wiadomo, że mózg potrzebuje do pracy znacz-
nych zasobów energetycznych) i zmniejszenie rozmiarów jelit. Wygląda 
na to, że przeżucie i strawienie surowej żywności wymaga więcej czasu 
i  energii, dlatego też inne ssaki naczelne o  rozmiarach zbliżonych do 
człowieka mają znacznie większy – w sensie objętości – układ pokar-
mowy i potrzebują o wiele więcej czasu na przeżucie pokarmu: nawet 
do sześciu godzin dziennie.

Tak więc gotowanie pozwoliło ludziom zredukować ilość energii po-
trzebnej na przeżucie oraz strawienie pożywienia, a zawdzięczali to sile 
ognia. Ponadto termiczna obróbka żywności umożliwia detoksykację 
wielu potencjalnych źródeł pożywienia, toteż ta nowa technologia ot-
worzyła przed człowiekiem skarbnicę źródeł kalorii niedostępnych dla 
innych organizmów żywych. Po uwolnieniu się od obowiązku spędzania 
całych dni na gromadzeniu zapasów surowego pożywienia i przeżuwa-
niu go, ludzie mogli poświęcić czas i zasoby metaboliczne na inne cele, 
takie jak tworzenie kultury.
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Gotowanie nie tylko ułatwiło zdobywanie pożywienia, ale dało oka-
zję do wspólnego spożywania go w wyznaczonym czasie i określonym 
miejscu. To było coś zupełnie nowego, gdyż przedstawiciele ludów 
zbieracko-łowieckich zdobywający surowe pożywienie raczej zjadali je 
w marszu i samotnie, tak jak zwierzęta (albo – jeśli się nad tym zasta-
nowić – podobnie jak osobniki ze współcześnie wykształconej kultury 
przemysłowej, którzy nie jedzą typowych posiłków, tylko podjadają – na 
stacjach benzynowych, samotnie, bez względu na porę i miejsce. Jednak 
to wspólne zasiadanie do posiłku, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, 
dzielenie się żywnością i  ćwiczenie powściągliwości pomogło nam się 
ucywilizować. Jak pisze Wrangham, „Wokół tego ognia staliśmy się bar-
dziej udomowieni”.

Gotowanie odmieniło naszych przodków nie tylko w  sensie towa-
rzyskim i cywilizacyjnym. Kiedy przygotowywanie posiłków pozwoliło 
im na poszerzenie zdolności poznawczych kosztem sprawności ukła-
du pokarmowego, nie było już odwrotu: posiadanie większego mózgu 
i krótszych jelit uzależnione było od diety opartej na gotowanej żywności 
(uwaga zwolennicy surowej żywności…). Oznaczało to, że teraz goto-
wanie stało się koniecznością, bo wpisało się w biologię ludzi. Winston 
Churchill powiedział kiedyś o  architekturze: „My kształtujemy nasze 
budynki, a potem one kształtują nas” – te słowa można równie dobrze 
odnieść do gotowania. Najpierw my kształtowaliśmy żywność poprzez 
gotowanie jej, a potem ona ukształtowała nas.
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Jeżeli przygotowywanie posiłków stało się cechą rozpoznawczą ludzkiej 
tożsamości, biologii i  kultury – jak sugeruje Wrangham – nasuwa się 
wniosek, że obserwowane dziś zmniejszenie zaangażowania w gotowanie 
może mieć poważne konsekwencje dla życia współczesnych ludzi. I tak 
też się dzieje. Czy wszystkie te konsekwencje są negatywne? Bynajmniej. 
Zlecanie wielu prac składających się na przygotowanie posiłku dużym 
korporacjom spowodowało, że kobiety uwolniły się od tradycyjnie na-
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rzuconych im obowiązków karmienia rodziny, dzięki czemu łatwiej jest 
im znajdować pracę poza domem i robić karierę zawodową. Dzięki temu 
znika wiele konfliktów i ryzyko kłótni domowych wywołanych znaczą-
cymi zmianami ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn. Powierzanie 
gotowania innym pozwala uniknąć wszelkiego rodzaju presji spowo-
dowanych wydłużeniem czasu przeznaczanego na pracę i nadmiernym 
zwiększeniem ilości zajęć dodatkowych dla dzieci oraz daje nam więcej 
wolnego czasu, który możemy poświęcić na inne czynności. Możemy 
także w znacznym stopniu urozmaicać naszą dietę: nawet ludzie całko-
wicie pozbawieni umiejętności gotowania i dysponujący ograniczonym 
budżetem mogą codziennie cieszyć się smakami różnych kuchni świata. 
Wystarczy tylko zaopatrzyć się w kuchenkę mikrofalową.

To są wymierne korzyści, ale mają one swoją cenę, co dopiero za-
czynamy odczuwać. Przemysł spożywczy przyczynił się do pogorszenia 
naszego stanu zdrowia i samopoczucia. Koncerny spożywcze przygoto-
wują posiłki zupełnie inaczej niż ludzie w domach (dlatego to, co robią, 
nazywamy „przetwarzaniem żywności”, a  nie gotowaniem). Używają 
znacznie więcej cukru, tłuszczu i  soli niż osoby gotujące dla innych. 
Ponadto żywność produkowana przemysłowo zawiera coraz to nowe 
substancje chemiczne, które rzadko można znaleźć w spiżarniach. To 
te substancje sprawiają, że produkty zachowują świeżość i ładny wygląd 
dłużej, niż powinny. Nie należy się zatem dziwić, że zmniejszenie zain-
teresowania gotowaniem w domu skutkuje wzrostem wskaźnika otyło-
ści i zwiększeniem się liczby chorób przewlekłych związanych z odży-
wianiem.

Wzrost popularności dań typu fast food i spadek częstotliwości goto-
wania w domu podważa też rangę wspólnego spożywania posiłków, za-
chęcając nas do wybierania różnych dań, jedzenia w biegu i często w sa-
motności. Zdaniem badaczy spędzamy więcej czasu na „drugorzędnym 
jedzeniu” – gdyż tak się nieraz określa niemal nieustanne podjadanie 
gotowych dań – niż na „jedzeniu właściwym”, co jest raczej przygnębia-
jącym określeniem szanowanej niegdyś czynności zwanej spożywaniem 
posiłku.
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Wspólne jedzenie nie jest sprawą błahą; to fundament życia rodzinnego, 
sytuacja, w której nasze dzieci uczą się sztuki konwersacji i nabywają na-
wyków cywilizacyjnych dzielenia się, słuchania innych, czekania na swoją 
kolej, zauważania różnic między ludźmi czy dyskutowania bez obrażania 
innych. To, co nazywano „kulturowymi sprzecznościami kapitalizmu”, 
czyli tendencje do ograniczania stabilizujących go norm społecznych – jest 
dziś widoczne przy nowoczesnym amerykańskim stole wraz z kolorowymi 
opakowaniami, które koncerny spożywcze zdołały tam przemycić.

Wiem, że to dość odważne stwierdzenia dotyczące tego, jakie miejsce 
zajmuje gotowanie (lub niegotowanie) w naszym życiu, ale te zastrzeże-
nia są uzasadnione. W obecnych czasach większość z nas nie musi wy-
bierać między zasadniczymi skrajnościami: gotowaniem w domu od pod-
staw albo gotowymi daniami wyprodukowanymi przez duże korporacje. 
Znaczna część ludzi znajduje się gdzieś pośrodku tej skali i dynamicznie 
przesuwa się w którąś ze stron w zależności od dnia tygodnia, okazji lub 
nastroju. Niekiedy możemy mieć ochotę na przyrządzenie jakiegoś dania 
samemu, a  innym razem na wyjście do restauracji, zamówienie posiłku 
do domu albo na przygotowanie czegoś z półproduktów. To ostatnie roz-
wiązanie polega na korzystaniu z  różnorodnych i  bardzo przydatnych 
„skrótów” oferowanych przez przemysłową gospodarkę żywnościową, np. 
opakowania szpinaku z zamrażarki, puszkowanego dzikiego łososia ze spi-
żarni, gotowych ravioli ze sklepu za rogiem lub z innej części świata. Czyn-
ność nazywana „gotowaniem” odbywa się wzdłuż tego spektrum, tak jak 
dzieje się to od co najmniej wieku, kiedy to pakowana żywność pojawiła się 
w naszych kuchniach, natomiast definicja „gotowania od podstaw” prze-
stała być jednoznaczna (pozwalając mi na uznanie przygotowania piero-
gów z własnoręcznie przyrządzonym sosem maślano-szałwiowym za nie 
lada wyczyn kulinarny). Większość z nas w ciągu całego tygodnia znajduje 
się w różnych miejscach wspomnianej skali. Nowością jest jednak znaczna 
liczba osób, które wieczorami wybierają drugą z wymienionych skrajno-
ści, tj. stałe, systematyczne bazowanie na produktach koncernów spożyw-
czych, a więc ograniczanie swojej roli do podgrzania i spożycia gotowego 
dania. Pewien konsultant ds. marketingu spożywczego powiedział mi kie-
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dyś: „Spożywamy pakowane produkty od stu lat, a teraz stoimy u progu 
kolejnych stu lat spożywania pakowanych posiłków”.

Ta tendencja stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, relacji rodzin-
nych, lokalnych społeczności, środowiska, a także poczucia więzi ze świa-
tem budowanego dzięki jedzeniu. Rosnące dystansowanie się od wszelkich 
bezpośrednich form fizycznego zaangażowania w procesy, w wyniku któ-
rych surowe dary natury są przekształcane w ugotowany posiłek, zmienia 
nasze rozumienie tego, czym jest żywność. Jeśli otrzymujemy gotowe po-
trawy w schludnych opakowaniach, rzeczywiście trudno nam dostrzec 
związek pożywienia z przyrodą, pracą ludzkich rąk czy wyobraźnią go-
tującego. Kiedy żywność zaczyna być przez nas postrzegana jako kolej-
ny towar, abstrakcja, stajemy się łatwym celem korporacji spożywczych 
sprzedających syntetyczne wersje prawdziwych produktów – które na-
zywam jadalnymi substancjami „jedzeniopodobnymi”. Dochodzimy do 
punktu, w  którym próbujemy żywić się nie prawdziwymi potrawami, 
lecz ich wizualizacjami.
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MASTER SET 3RD PASS

Krytyka rozwoju przemysłu spożywczego z ust mężczyzny może nie spo-
dobać się niektórym czytelnikom. Być może pomyślą oni, że chciałbym 
wrócić do przeszłości i umieścić kobiety z powrotem w kuchni. Zapew-
niam jednak, że nie jest to moim zamiarem. Uważam, że gotowanie jest 
zbyt istotne, by przypisać je tylko do jednej płci lub do jednego człon-
ka rodziny; mężczyźni i dzieci także muszą przebywać w kuchni – nie 
tylko dlatego, że tak jest sprawiedliwie, ale ponieważ dzięki temu mogą 
wiele zyskać. Jednym z najważniejszych powodów śmiałego wkroczenia 
koncernów spożywczych do tej części naszego życia jest stereotyp, że 
gotowaniem powinny zajmować się głównie kobiety, a co za tym idzie – 
czynność ta nie jest na tyle ważna, aby mężczyźni i chłopcy musieli się 
jej uczyć.

Trudno jednak orzec, co wydarzyło się wcześniej: czy zbagatelizo-
wanie rangi gotowania z powodu wykonywania tej czynności przez ko-
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biety, czy może utkwienie kobiet w kuchni wskutek umniejszania przez 
naszą kulturę roli gotowania. Polityka przypisywania obowiązku goto-
wania jednej płci, którą zgłębiam w drugiej części wstępu, jest i prawdo-
podobnie zawsze była kwestią skomplikowaną. Od czasów starożytnych 
kilka określonych sposobów przyrządzania żywności cieszyło się znacz-
nym prestiżem: u Homera wojownicy sami opiekali mięso nad ogniem 
bez uszczerbku dla swej reputacji bohaterów czy męskości. Od tamtej 
pory społecznie akceptowane jest publiczne, profesjonalne gotowanie 
w  wykonaniu panów w  celach zarobkowych (choć dopiero niedawno 
zawodowi kucharze zyskali status artystów). Przez znaczną część hi-
storii pożywienie było jednak przeważnie przyrządzane przez kobiety, 
które nie robiły tego poza domem ani nie cieszyły się publicznym uzna-
niem. Poza kilkoma rzadkimi okolicznościami zdominowanymi przez 
mężczyzn – składaniem ofiar religijnych, grillowaniem 4 lipca* i goto-
waniem w czterogwiazdkowej restauracji – tradycyjnie gotowanie było 
zadaniem kobiet jako stały element opieki nad domem i dziećmi, wobec 
czego nie zasługiwało na poważne – czyli męskie – uznanie.

Może jednak istnieć inny powód, dla którego sztuka gotowania nie 
cieszyła się należnym szacunkiem. W swojej ostatniej książce pt. The Ta-
ste for Civilization (Smak cywilizacji) Janet A. Flammang, feministka, 
wykładowczyni i  politolożka, w  elokwentny sposób argumentuje spo-
łeczną oraz polityczną rangę „obróbki żywności”, sugerując, że problem 
bagatelizowania tej roli może leżeć po stronie samej żywności, która 
z powodu swej natury znalazła się po złej – kobiecej – stronie obecnego 
w zachodniej kulturze dualistycznego schematu umysł–ciało.

„Żywność jest oceniana za pomocą zmysłów dotyku, zapachu i smaku 
– podkreśla autorka – które stoją niżej w hierarchii ważności niż wzrok 
i słuch kojarzone zwykle ze zdobywaniem wiedzy. W większości nurtów 
filozoficznych, religii i w wielu przykładach dzieł literackich żywność jest 
powiązana z ciałem, zwierzętami, kobietami i apetytem – czyli elementa-
mi, jakie cywilizowani mężczyźni starali się pokonać wiedzą i logicznym 
rozumowaniem”. Cóż, ich strata.
*  Tego dnia świętuje się amerykański Dzień Niepodległości (przyp. tłum.).
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