
WINO, WODA I INNE NAPITKI 
Podstawowym napitkiem Bizantyńczyków była niewątpliwie woda. Zgodnie z poglądami 

ówczesnych „dietetyków” uważano, że „istnieje pięć rodzajów [wody]: woda źródlana, woda 

ze studni, woda rzeczna, woda deszczowa, woda z jeziora. Woda źródlana, która jest czysta i 

słodka, jest gorąca zimą, zimna latem i najlepsza ze wszystkich wód” (Aecjusz z Amidy). 

W samym Konstantynopolu bardzo dbano o zaopatrzenie w wodę poprzez budowę 

akweduktów oraz poprzez utrzymywanie odpowiedniej liczby otwartych i zamkniętych 

cystern. Cudzoziemscy podróżnicy podkreślali fakt zaopatrywania Miasta w wodę 

akweduktami, wspominając równie, że spożywana w Konstantynopolu woda ma lekko 

słonawy smak. 

Woda stanowiła również podstawę napitków aromatyzowanych ziołami, tworzonych na 

bazie octu bądź piwa. Wśród pierwszych można wymienić „kyminothermon” o smaku i 

zapachu tak niegdyś popularnego kminku. Wśród drugich najpopularniejsza była fuska – 

mieszanina wody i octu o lekko kwaskowatym smaku, z dodatkiem ziół bądź przypraw: 

mięty, tymianku i anyżu. Były również bardziej wymyślne napitki, jak napój z jabłek i miodu 

albo z miodu i z róż. W tym ostatnim przypadku – jak można przeczytać w bizantyńskim 

traktacie rolniczym „Geoponika” – należało posiekać drobno okazałe róże (najlepiej górskie) i 

dodać w odpowiednich proporcjach miodu. 

Niewątpliwie jednak na stołach królowało wino, nieodrodny trunek świata 

śródziemnomorskiego. W czasach bizantyńskich dzielono wino na białe, żółte, jasno i 

ciemnoczerwone. To ostatnie nazywano również winem czarnym. Istniał także podział na 

wina słodkie, półsłodkie i wytrawne oraz na młode i dojrzałe. Naturalnym wyróżnikiem było 

miejsce pochodzenia – chociażby z wysp Lemnos bądź Chios. 

Ciekawe były również różnorakie wina lecznicze. W tym przypadku inwencja 

Bizantyńczyków może oszołomić. Wino anyżowe (na kłopoty z oddawaniem moczu!) czy 

wino z gruszek jeszcze nie dziwi, ale wino z kopru włoskiego, wino z pietruszki (lekko 

nasenne!), wino z ruty ogrodowej czy wino z selera zwyczajnego to już prawdziwe rarytasy. 

Ciekawie brzmiał również przepis na popularne w Bizancjum wino różane, zwane 

rosaton. Nazwa nie pochodziła od barwy, ale do jego sporządzenia wykorzystywano płatki 

róż. W wersji leczniczej dodawano również anyż i szafran. 

Regulacje wskazane w „Księdze eparcha” sugerują, że nadużywanie wina i skutkujące 

tym ekscesy oraz burdy nie były niczym nadzwyczajnym w Bizancjum. Nałóg pijaństwa 



dotykał również elit, a jeden z cesarzy, ostatni przedstawiciel dynastii amoryjskiej, Michał III 

przeszedł do historii pod mało pochlebnym przydomkiem – Pijak. 


