
LIUDPRAND Z CREMONY I KUCHNIA BIZANCJUM 
Bizancjum, zwane tak od czasów nowożytnych, a w średniowieczu znane jako Cesarstwo 

Rzymian (w języku greckim byli to Romejowie), Cesarstwo Greków bądź po prostu Romania, 

przez niemal połowę średniowiecza było niekwestionowanym hegemonem w świecie 

chrześcijańskim, by od wieku IX konkurować z odrodzonym Cesarstwem Rzymskim na 

Zachodzie. 

W X wieku na czele zachodniego Cesarstwa stał wywodzący się z plemienia Sasów 

Otton I Wielki, którego poseł biskup Liudprand z Cremony przebywał w Konstantynopolu, 

starając się przekonać ówczesnego cesarza na Wschodzie Nikefora II Fokasa do zawarcia 

sojuszu z Zachodem. 

Misja biskupa Liudpranda zakończyła się spektakularnym fiaskiem, lecz w swym opisie 

poselstwa pozostawia on fenomenalne świadectwa odbioru kuchni bizantyńskiej przez 

mieszkańców Zachodu. 

Opis uczt wydawanych przez Fokasa i serwowanych wówczas przysmaków może w 

istocie zniechęcać. Pierwszy oficjalny posiłek w ramach poselstwa minął biskupowi w 

„smrodzie oliwy i obrzydliwych ryb”, natomiast kilka tygodni później – jako przeprosiny za 

despekt podczas kolejnej uczty – otrzymał ze stołu cesarskiego „przysmak”: tłustą pieczeń 

baranią, przyprawioną czosnkiem oraz cebulą i obficie polaną rybnym sosem. Podarek ten nie 

wywołał entuzjazmu Liutpranda. Wysłannik Ottona biada też nad lokalnym winem, pisząc: 

„Ku naszej niedoli greckie wino z dodatkiem smoły, żywicy i gipsu było dla nas nie do 

przełknięcia”. Smak takiego wina mógł być dla posła odstręczający, lecz warto przypomnieć, 

że żywicą drzew iglastych konserwowano wina już od starożytności, chociaż jego wartość 

doceniali jedynie koneserzy. 

Wrażenia opisane przez Liutpranda w roku 969 różniły się diametralnie od spotkania z 

cesarzem Konstantynem VII Porfirogenetą dwie dekady wcześniej. Wprawdzie wówczas 

późniejszy biskup Cremony nie pozostawił równie ciekawych opisów potraw, ale potwierdził, 

że wschodni Rzymianie nadal – zgodnie ze starożytną tradycją – kończyli posiłek jabłkiem. 

Posiłki w świecie bizantyńskim były bardzo ważne, a uczty spełniały – zwłaszcza w 

dyplomacji – istotną rolę. Na kolejnych planszach zostanie przedstawiony zarys „smaków” 

Bizancjum, państwa, którego już nie ma. 


