
SFeuiťteton.O starorímské kuchyni, stole a sklepu.VLADIMÍR GROH.Řím byl už světovou velmocí, když začal první pekař v městě péci chléb po živnostensku (r. 174 před Kr.), ale krmení kuřat se pokládalo ještě za nezřízený přepych. Brzo potom však se velmi rozšířila záliba v krmích značně exotických : cizokrajní ptáci, plži, plchové atd. Plchové a jiné druhy malých hlodavců byli nakládáni do láku. Nepomohly zákazy takových výstřelků, leda v tom, že se podobné krmě vyskytovaly jen jako zvláštnosti, kdežto pravidelné stolování vybíralo jídla přístupnější. V pohádce o Pilemonu a Baucidě líčí Ovidius slavnostní venkovský oběd nabídnutý chudými manžely neznámým hostům, jimiž byli bohové Jupiter a Hermes; nejprve na miskách předloženy předkrmy: olivy v dvojí úpravě, nakládané dřínky, kořen čekanky, ředkvička, tvaroh, vejce na měkko. Hlavním jídlem bylo uzené plece se zelím, nakonec přišlo ovoce : ořechy, fíky, datle, švestky, jablka, hrozny. Po předkrmech a po hlavním jídle se pilo mladé víno. — Jestliže lecco z tohoto jídelního lístku třeba přičísti jednak literárním vzorům Ovidiovým a zkrášlujícímu idyllismu, jednak v pohádkách obvyklému přenášení určitých zjevů do jiného prostředí, lze ze satiry Horatiovy (II. 4) i pod její ironií poznati, jaké kulinářské starosti zmítaly tím, kdo chtěl vystrojiti bezvadnou hostinu. Vejce na předkrm měla býti vybírána podlouhlá, nikoliv kulovitá, protože jsou hutnější a příjemnější chuti. Zelenina pak je lepší a jadrnější venkovská z vyschlé půdy, kdežto v předměstských zahradnictvích je přílišným zaléváním vodnatá. Je-li potřebí rychle připraviti drůbež, zadusíš ji ve falernském moštu, aby byla křehká. Houbám sesbíraným na louce jest dáti přednost před jinými. Ostružiny podávané k zákusku mají se sbírati dříve než je slunce rozpálí. Jako první nápoj se hodí jenom čistá lehká medovina; víno smí přijití až do plného žaludku. Pečlivě třeba sestaviti další chod pikantních krmí: slávky a šťovíkový špenát, k tomu bílé víno z Kou podporují trávení. Ústřice, mořští ježci, hřebenatky a jiní měkkýši se musí opatrně vybrat a u jednotlivých druhů přihlédnout k jejich původu, jenž je zárukou jakosti. Obecně pak platí, že se mají měkkýši předkládat jen ve dnech, kdy se luna naplňuje. Pokud jde o vlastní obsah hostiny, tedy jemný znalec nesmí prostě jen hromadit na stůl krmě, byť vzácné; nejde jen o chuť a vzhled, ale také o správné míšení vůní. Stejně důležitá je správná volba příkrmů, šťáv a omáček. Kančí maso je lepší z Umbrie, kde se tato zvěř živí v lesích žaludy, než z hvozdů, kde nachází hlavně jen rákosí. Srnčí ohlodávající keře na vinicích nemá chutné
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Stříbrný pohár (z Boscoreale). Ohřivadlo na nápoje.maso. Ze zajíce pochutná si znalec hlavně na hřbetu. Ryby a drůbež vyžadují si zvlášť opatrné volby druhů a příprav se stálým ohledem na roční dobu; zejména pak u ryb třeba dbáti o volbu vhodného oleje, na němž byly smaženy nebo pečeny. — Odstavec pro sebe tvořily omáčky a mayonnaisy. „Prostá“ sestávala z čerstvého olivového oleje, silného vína a rybího láku byzantského (z naložených černomořských ryb) ; přimísilo se trochu koření dodávajícího vůni a jakmile přešel var, přisypalo se trochu nejjemnějšho šafránu a navrch se ještě přidalo několik kapek zvláště jemného olivového oleje.Čím složitější se stával vlastní pořad jídel, nebo čím větší úkol kladla tato jídla na výkon zažívacích ústrojí, tím pečlivěji se přihlíželo k vhodnému výběru předkrmů, od nichž se žádalo především, aby podněcovaly trávení. Praktické zkušenosti se tu pojily s úvahami odborně lékařskými a přírodovědnými; umění kulinářskému pak zůstaveno sestavovati z jednotlivých ingrediencí rozmanité složité kaše, bouillony, předkrmové mísy atd. Středoevropští a severští kuchaři by byli velmi překvapeni, že se k přípravě masitých a moučných jídel neužívalo zvířecích tuků, tak oblíbených v starém Orientě. Tak na př. máslo bylo ve staré Itálii jen lékem, nikoliv potravou, ani prostředkem při úpravě pokrmů. Hojné a pestré byly přísady koření: vedle domácích, jako anýz, máta, fenykl, koriandr, kmín, přibírány postupně cizí druhy, některé dovážené, jiné uměle přenesené a doma pěstěné. K nim patří petržel, jiné druhy kmínu, tymián, hořčice, pepř, zázvor, skořice, silfium. Rozmanitými kombinacemi přísad a způsobů přípravy dosahovalo se všelijakých podivností, jimiž se obyčejně základní jídlo proměňovalo v naprosto rozdílné krmě, zcela odchylného vzezření, chuti, vůně atd. Tak na př. poznamenává Plinius,
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Jídelna s lehátky a stolem. 
(Pompeje.)

že bylo 50 způsobů úpravy kančího masa. Jindy se zase připravila celá bohatá večeře různou přípravou tykve. Mistři kuchařského umění si zakládali na tom, že předkládali jídla, u nichž nikdo nedovedl po- znati jejich původ. V určité době dostoupilo jedlictví takové míry, že nepomáhala ani příprava jídel sebe promyšlenější a bylo nutno pravidelně užívati dávících prostředků. Seneka se drasticky zmiňuje o lidech, kteří dávili, aby mohli jisti, a jedli, aby mohli dáviti. Bylo-li tolik ohledů při výběru a úpravě jídel, věnovala se pochopitelně nemenší péče stolu a stolničení. I u Římanů se původně při jídle sedělo, ale patrně etruským vlivem se časem rozšířil zvyk, že se při obřadných hostinách a v domácnostech dbajících na společenskou úroveň při jídle leželo. Dlouho však to bylo vyhrazeno jenom mužům, kdežto ženy nadále při jídle seděly, alespoň ženy dbající na dobrou pověst matróny. Avšak jako v odívání, tak i v tomto zvyku Římanky časem slevily s původní přísnosti a počínaly si při hostinách po mužském způsobu. Hodovníci leželi šikmo napříč na lehátkách postavených do podkovy nebo do oblouku a zvýšených na vnitřní straně. Vnitřkem podkovy nebo oblouku byl k stolovníkům volný přístup, tudy se jim podávalo umyvadlo nebo vlhké ubrousky na očištění rukou, tam se také přinášel stůl, nebo se stavěla na pevný podstavec stolní deska. Ta byla poměrně malá, protože se na ní nejedlo, nýbrž sloužila — jako u našich buffetů — za podnos předkládaných pokrmů, které si stolovníci sami brali na miskách, nebo jim na nich byly podávány. Proto se na př. masité pokrmy přinášely už nakrájené a rozdělené, později ovšem — při přepychových a honosných hostinách — se donášely, někdy v exotické úpravě, celé a před zraky stolovníků je krájel zvláště vycvičený sluha. Příborem, jehož se nejvíce užívalo při jídle, byly lžíce a to jednak velká lžíce, mající celkem tvar a podobu našich polévkových lžic, jednak malé lžičky, jejichž držadlo bylo na
400



Kuchyňský krb. (Pompeje.)

druhém konci hrotité, takže se mohla sousta jimi nabodávati.Čistota stolu a nádobí se dodržovala přísně. Stůl i podlaha byly pečlivě otírány; zvyk prostírati na stůl ubrusy je však původem dosti pozdní; mnohem starší je používání ubrousků. Sloužily nejen k účelu u nás běžnému, ale také k tomu, že si v nich hosté odnášeli výslužky, a to nejen rozmanité zákusky, nýbrž — hlavně v císařské době — takédrobné dárky rozdělované hostitelem stolovníkům.Dávným doprovodem jídla bylo pití. Kdysi se i staří Římané spo-kojovali tím, že svou kaši zapíjeli douškem mléka — libovali si v kozím a ovčím —, ale brzo je požívání složitější a zejména kořeněné potravy naučilo oceňovati nápoje podstatnější. Byla to především medovina, to jest med rozředěný vinným moštem nebo lehkým vínem; přípravo vati medovinu s těžkým nebo starým vínem se nepokládalo za správné ; při míšení s vínem se měla dáti aspoň V5 medu, kdežto do moštu stačila 1/10. Révy měla Itálie dostatek rozmanitých druhů a jakostí. Podle barvy se rozeznávaly čtyři druhy vína: bílé, ryzák, červené a tmavé; chuť a jakost se lišila podle původu, stáří a přípravy. Tak na př. massickému sloužilo, bylo-li za jasné noci ponecháno venku otevřené, aby pozbylo nelibé čichové příchuti; nesmělo se však cediti skrz lněné plátno.. Dal-li kdo kvas falernský do sorrentského vína, učinil dobře, urychlil-li pročištění žloutkem holubího vejce. Později se ovšem dovážela také cizí vína z Gallie, ze Španělska, z Řecka, z Malé Asie, ze Syrie, z Afriky, ale leckterý tento druh byl pak napodobován i doma, buď užitím cizího kvasu nebo napodobením přípravy. Dobře bylo známo „řezání“ vína, to jest dolévání jiným druhem.Jako se zušlechťovaly pokrmy a měnily úpravou, stejně se zacházelo s vínem, aby se dosáhlo rozmanitých odstínů vůně, chuti a účin
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ků. Od pouhých přísad koření nebo pryskyřice se postoupilo až k výrobě těžkých nápojů, vermutu, absinthu, nebo k vínům míchaným s výtažky zkvašených ovocných šťáv. Zvláště silná vína se připravovala tak, že se vybrané druhy révy nechaly na prudkém slunci přezrát, anebo se hrozny zavěsily nad kotlík s vařícím olejem. Až začaly hrozny krabatět, pečlivě se zrnka otrhala, zbavila stopek, namočila do starého jakostného vína a až nasákla, byla opatrně vylisována.

Lžíce.

Hodnotné druhy vína se uchovávaly v zapečetěných džbánech, opatřených označením druhu a ročníku. K hostině se pak vybíraly vhodné druhy podle předkládaných pokrmů a s ohledem na zažívací účinky. Víno muselo miti správný „podklad“, to bylo.tím důležitější, čím se více pilo. Slabý piják se posiloval používáním smažených mořských ráčků a afrických hlemýžďů; salát s olejem není dobrý po víně, protože v něm „plave“, zato šunka, klobásy, anebo i prostá horká jídla jsou dobrým podkladem pití.Pozornosti zasluhuje, že se víno nepilo při jídle čisté, nýbrž smíšené s vodou, podle stolovníkovy chuti ledovou nebo teplou. Každý si podle záliby dal naliti do poháruvíno a vodu; teplá voda — zpravidla převařená — byla po ruce ve zvláštním ohřivadle ; jiné zařízení sloužilo k ochlazování sněhem nebo k udržování vody na nízkém stupni teploty: sníh se nasypal do zvláštní filtrovací nálevky a přelil vínem. Z Řecka se dostal do Italie též zvyk pořádati symposia. Jeden z členů společnosti byl pověřen úkolem arbitra a ten ustanovil, jakým poměrem se smísí v měsidle (kráter) víno s vodou; z měsidla se pak naběračkou rozděloval nápoj do pohárů. Jestliže však u řeckých symposií převládala aktivní zábava hodovníků, Římané dávali přednost tomu, aby byli baveni: to obstarávali hudebníci, tanečníci a tanečnice, zpěváci a recitátoři.Mezi intelektuály byla sice snaha udržovati i při pitkách vážné hovory, nebo baviti hosty předčítáním literárních novinek, ale takových kroužků nebylo mnoho. I dobrá společnost dávala přednost zábavě na účet nepřítomných a podívané, připravené pozorným hostitelem.
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