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Rozdział II

CHLEB POWSZEDNI

Między XV a XVIII wiekiem człowiek żywi się głównie pokarmem roślin-
nym. Jest to oczywistą prawdą w odniesieniu do Ameryki prekolumbijskiej 

i Czarnej Afryki, a tym bardziej w odniesieniu do azjatyckich cywilizacji, których 
pożywieniem jest ryż, i to zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Tylko dzięki ni-
kłemu spożyciu mięsa ludność Dalekiego Wschodu mogła się tak zdumiewająco 
rozmnożyć. Powód jest prosty: jeśli gospodarka kieruje się wyłącznie arytmetyką 
kalorii, to przy jednakowej powierzchni rolnictwo wygrywa z hodowlą, gdyż 
jest w stanie wyżywić lepiej lub gorzej dziesięć albo dwadzieścia razy więcej 
ludzi. Już Monteskiusz mówił o krajach ryżu, że „ziemia, która gdzie indziej 
żywi zwierzęta, tutaj karmi bezpośrednio człowieka”1.

Jednakże każdy wzrost demograficzny, który przekroczy pewien poziom, 
powoduje wszędzie, i to nie tylko między XV a XVIII wiekiem, wyraźny zwrot 
do pokarmów roślinnych. Alternatywa − zboże lub mięso − zależy od liczby 
ludzi. To jedno z podstawowych kryteriów życia materialnego: „Powiedz mi, 
co jesz, a powiem ci, kim jesteś”. Przysłowie niemieckie i zarazem gra słów 
wyraża to w ten sposób: „Der Mensch ist was er isst”2 (człowiek jest tym, co 
zjada). Pożywienie świadczy o jego randze społecznej, o otaczającej go cywi-
lizacji lub kulturze.

Dla podróżników przejście od kultury do cywilizacji, od słabego zaludnie-
nia do jego wysokiej gęstości (lub odwrotnie) łączy się ze znamienną zmianą 
pożywienia. Jenkinson, pierwszy kupiec Kompanii Moskiewskiej, w 1558 roku 
wyrusza z odległego Archangielska do Moskwy. Płynie w dół Wołgi i po drodze, 
w okolicach Astrachania, widzi na brzegu „ogromne obozowisko Tatarów nogaj-
skich”. Ci pasterze-nomadzi nie mają „ani miast, ani domów”, żyją z kradzieży 
i rozboju, nie znają żadnej sztuki poza wojenną, nie umieją orać ani siać i kpią 
sobie z Rosjan, z którymi walczą. Cóż za mężczyźni z tych chrześcijan, że nie 
tylko jedzą, ale i piją zboże (gdyż piwo i wódkę pędzi się z ziarna)? Nogajowie 
piją mleko i jedzą mięso, a to zupełnie co innego. Jenkinson kontynuuje podróż 
przez pustynie Turkiestanu, gdzie omal nie umiera z głodu i pragnienia, a kiedy 
wreszcie dociera do doliny Amu-darii, znajduje tam słodką wodę, kobyle mleko 
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i mięso dzikich koni, ale nie chleb3. Te różnice między hodowcami a chłopa-
mi i wzajemne docinki odnajdujemy w samym sercu Zachodu u mieszkańców 
Bray i rolników z Beauvaisis4, u Kastylijczyków i hodowców z Béarn, „pastu-
chów”, z których wyśmiewają się południowcy, tamci zaś odwzajemniają im 
szyderstwa. Jeszcze wyraźniejsza, widoczna zwłaszcza w Pekinie, jest różnica 
między kulinarnymi nawykami Mongołów − później Mandżurów − którzy tak 
jak Europejczycy jedzą mięso w dużych kawałkach, a zwyczajami Chińczyków, 
dla których kuchnia, sztuka niemal rytualna, polega na kunsztownym łączeniu 
podstawowego pożywienia, ryżu – fon − z garniturem – cai − z jarzyn, sosów, 
przypraw i odrobiny mięsa lub ryby, obowiązkowo pokrojonych na małe ka-
wałeczki5.

Europa natomiast jest w całości mięsożerna. „Jatki od tysiąca lat syciły jej 
brzuch”6. W średniowieczu przez całe wieki jej stół był przeładowany do gra-
nic możliwości mięsem i potrawami godnymi XIX-wiecznej Argentyny. Przez 
długi czas była bowiem lądem na poły pustym − wyłączając wybrzeża Morza 
Śródziemnego − z rozległymi pastwiskami, a później jej rolnictwo nadal pozo-
stawiało szerokie możliwości przed hodowlą. Z końcem XVII wieku sytuacja się 
jednak pogarsza i wszystko wygląda tak, jakby w następstwie wzrostu ludności 
reguła pożywienia na bazie roślinnej brała odwet za uprzednie uprzywilejowanie 
Europy. Ten stan trwa do połowy XIX wieku7: dopiero wtedy hodowla oparta 
na zasadach naukowych oraz masowy napływ solonego, a później mrożonego 
mięsa z Ameryki uwalniają Europę od postu.

Pomny swoich dawnych przywilejów Europejczyk domagał się ich i za mo-
rzem: zwycięski przybysz żywił się tam mięsem od samego początku. W Nowym 
Świecie opanowanym przez przywiezione ze Starego Świata stada bydła biali 
zajadają się nim bez umiaru; na Dalekim Wschodzie ich krwiożerczy apetyt budzi 
niesmak i zdumienie: „Trzeba być wielkim panem na Sumatrze, żeby pozwolić 
sobie na pieczoną lub gotowaną kurę, którą się je przez cały dzień”, notuje 
podróżnik w XVII wieku „toteż tutejsi powiadają, że dwa tysiące chrześcijan 
[czyli ludzi Zachodu] na ich wyspie ogołociłoby ją szybko z wołów i drobiu”8.

Wyroby żywnościowe i cała związana z tym problematyka są wynikiem pro-
cesów, jakie zaszły w dalekiej przeszłości. Maurizio pisał nawet, że „w historii 
wyżywienia tysiąc lat nic nie znaczy”9. O pożywieniu ludzi zadecydowały dwie 
odległe w czasie rewolucje. Pod koniec paleolitu „wszystkożerni” zaczęli polo-
wać na grubego zwierza, zrodziło się „wielkie mięsożerstwo”, „łaknienie mięsa 
i krwi, ów «głód azotu» lub, jak kto woli, zwierzęcych protein”10, do których 
ludzie nie stracą już upodobania.

Druga rewolucja nastąpiła siedem czy sześć tysięcy lat przed naszą erą − mam 
na myśli rolnictwo neolityczne, początki uprawy zbóż. Pola uprawne powięk-
szają się wówczas kosztem terenów łowieckich i ekstensywnej hodowli. Mijają 
wieki i oto coraz więcej ludzi musi żywić się pokarmem roślinnym, surowym 
lub gotowanym, często niesmacznym, a zawsze monotonnym, bez względu na 



Chleb powszedni 97

to, czy poddany on bywa fermentacji, czy też nie − kaszą, zupą, chlebem. Od 
tej pory dwie społeczności przeciwstawiać się będą sobie w dziejach: nieliczni 
zjadacze mięsa i niezliczeni zjadacze chleba, jarzyn, kaszy, gotowanych bulw. 
W Chinach w drugim tysiącleciu „rządców wielkich prowincji określa się jako 
zjadaczy mięsa”11. W starożytnej Grecji mówiono, że „zjadacze kaszy nie mają 
najmniejszej chęci do wojaczki”12. Całe wieki później (1776) pewien Anglik 
stwierdza: „Ludzie żywiący się mięsem są odważniejsi od tych, którzy zado-
walają się lżejszą strawą”13.

Jednakże w okresie od XV do XVIII wieku interesować nas będą przede 
wszystkim pokarmy, którymi żywi się większość, czyli te, jakich dostarcza rol-
nictwo, najstarszy z przemysłów. Otóż rolnictwo od początku stawiało i musiało 
stawiać na jedną dominującą roślinę, a ów pierwotny wybór warunkował jego 
rozwój i przesądzał niemal o wszystkim. Trzy rośliny zrobiły zawrotną karierę: 
pszenica, ryż i kukurydza; nadal rywalizują one ze sobą na polach uprawnych 
dzisiejszego świata. Są to „rośliny cywilizacji”14, które uwarunkowały życie 
materialne, a czasem i psychiczne ludzi, przenikając je tak głęboko, że nadały 
mu nieodwracalne struktury. Ich dzieje, ich „determinizm cywilizacyjny”15, który 
ciąży na chłopstwie i w ogóle na życiu ludzkim, są zasadniczym przedmiotem 
tego rozdziału. Przejść od jednej rośliny zbożowej do drugiej to tyle, co odbyć 
podróż dookoła świata.

PSZENICA

Pszenica to przede wszystkim Zachód, ale nie tylko. Na długo przed XV 
wiekiem sąsiaduje ona z prosem i sorgiem na polach północnych Chin. „Sadzi 
się ją w dołkach” i nie ścina, lecz „wykopuje z łodygą” za pomocą motyki. Przez 
Yunlonghe, „rzekę niosącą ziarno”, wywozi się ją aż do Pekinu. Pszenicę upra-
wia się czasem nawet w Japonii i w południowych Chinach, gdzie, jak powiada 
ojciec de Las Cortes (1626), chłopu udaje się czasem zebrać pszenicę między 
dwoma zbiorami ryżu16. Ponieważ Chińczycy „nie umieją wyrabiać chleba, tak 
jak nie umieją piec mięsa”, jako produkt uboczny, drugorzędny, „pszenica jest 
[w Chinach] zawsze tania”. Czasem robi się z niej coś w rodzaju chleba goto-
wanego na parze nad kotłem i zmieszanego „z posiekaną cebulą”, co według 
zachodniego podróżnika daje w rezultacie „nader ciężkostrawne ciasto, które 
leży w żołądku jak kamień”17. W XVI wieku w Kantonie wyrabia się suchary na 
użytek Makau i Filipin, natomiast w samych Chinach pszenica konsumowana 
jest w postaci cienkiego makaronu, kaszy, placków na smalcu, lecz nie chleba18.

Doskonała pszenica rośnie na suchych równinach nad Indusem i nad górnym 
biegiem Gangesu, a ogromne karawany jucznych wołów rozwożą ją wraz z ry-
żem po całych Indiach. W Iranie wszędzie można tanio kupić chleb w postaci 
zwykłego placka wypiekanego bez drożdży. W pobliżu Isfahanu „gleba, na 
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której rośnie pszenica, jest tak ciężka, że trzeba czterech lub sześciu wołów, 
żeby ją zaorać. Umieszcza się więc na jarzmie dziecko, które pogania woły ki-
jem”19. Dodajmy, co wszyscy wiedzą, że pszenica rośnie wszędzie wokół Morza 
Śródziemnego, nawet w saharyjskich oazach, a przede wszystkim w Egipcie, 
gdzie − ze względu na wylewy Nilu w lecie − uprawia się ją zimą na ziemiach 
wynurzonych z wody i w klimacie niezbyt sprzyjającym roślinom tropikalnym, 
za to odpowiadającym pszenicy. Uprawia się ją także w Etiopii.

Pszenica, która przekroczyła granice Europy, rozprzestrzeniła się imponująco 
w odległych stronach świata. Kolonizacja rosyjska przeniosła ją na wschód, na 
Syberię, pod Tomsk i Irkuck; od XVI wieku chłopi uprawiali ją z powodzeniem 
na czarnoziemach Ukrainy, które Katarzyna II zdobędzie ostatecznie w roku 
1793. Na długo przedtem triumfuje tam pszenica, czasem nawet nie w porę: 
„Wielkie jak domy stogi pszenicy gniją na Podolu i Wołyniu, a można by nimi 
wyżywić całą Europę”, mówi raport z 177120. W roku 1784 również nastąpi klę-
ska urodzaju. Pszenica jest „tak tania na Ukrainie, że wielu właścicieli ziemskich 
zrezygnowało z jej uprawy”, notuje agent francuski21. „Mimo to tak wielka jest 
obfitość ziarna, że nie tylko żywi ono znaczną część Turcji, ale też wywozi się 
je do Hiszpanii i Portugalii”, a także do Francji, za pośrednictwem Marsylii, 
której statki ładują zboże z Morza Czarnego na wyspach Morza Egejskiego bądź 
na Krymie, na przykład w Geslawi, późniejszej Eupatorii, skąd przewożą je na 
Morze Śródziemne przez tureckie cieśniny.

Godzina „rosyjskiego” zboża wybije jednak później. We Włoszech w 1803 
roku przybycie statków załadowanych ukraińską pszenicą okaże się katastrofą 
dla właścicieli ziemskich. Trochę później, w roku 1818, o poniesionych przez 
nich stratach będzie się mówić we Francji, w Izbie Deputowanych22.

Na długo przed tymi wypadkami pszenica przekroczyła Atlantyk. W Ameryce 
Łacińskiej musiała walczyć ze zdradliwym, zbyt gorącym klimatem, z żarłocz-
nymi owadami, z konkurencyjnymi uprawami (kukurydza, maniok). Sukces 
odniosła później, w XVII, a zwłaszcza w XVIII wieku, w Chile, na brzegach 
Rzeki Św. Wawrzyńca, w Meksyku, a przede wszystkim w angielskich kolo-
niach. Bostońskie żaglowce wywoziły wówczas mąkę i pszenicę na obfitujące 
w cukier Antyle, a potem do Europy i na Morze Śródziemne. Od roku 1739 
amerykańskie statki przywożą pszenicę i mąkę do Marsylii23. W XIX wieku 
pszenica triumfuje w Argentynie, Afryce Południowej, w Australii, na preriach 
Kanady i Środkowego Zachodu, obecnością swoją świadcząc o ekspansji Europy.

Pszenica i mniej ważne zboża
Wróćmy jednak do Europy. Zboże od pierwszego rzutu oka objawia swą 

wieloraką naturę. Lepiej byłoby mówić o zbożach, los panes, jak to tylekroć 
powtarzają teksty hiszpańskie. Przede wszystkim mamy zboża różnej jakości: 
najlepsze nazywane jest we Francji „głową pszenicy”, obok tego sprzedaje się 
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pszenicę średniego i pośledniego gatunku oraz mieszaninę pszenicy z inną rośliną 
zbożową, najczęściej żytem. Nigdzie zresztą nie uprawia się samej pszenicy; 
sąsiaduje ona ze starszymi od siebie zbożami. Jeszcze w XIV wieku zbiera się 
we Włoszech orkisz, rodzaj pszenicy z osłoniętym ziarnem, którą uprawia się 
około 1700 w Alzacji, Palatynacie Reńskim, Szwabii i na wyżynie szwajcarskiej 
jako zboże chlebowe. Pod koniec XVIII wieku w Geldrii i w hrabstwie Namur 
orkisz, podobnie jak jęczmień, służy głównie jako karma dla świń oraz do wyrobu 
piwa. W dolinie Rodanu uprawia się go jeszcze na początku XIX wieku24. Jesz-
cze ważniejsze jest proso25. W roku 1372 proso z magazynów miejskich ratuje 
obleganą przez Genueńczyków Wenecję. Jeszcze w XVI wieku Signoria wenecka 
chętnie magazynuje to dające się długo przechowywać (nieraz do dwudziestu lat) 
zboże w swoich fortecach na Terra Ferma, a także wysyła je zamiast pszenicy do 
Dalmacji i na wyspy Lewantu, kiedy brakuje tam żywności26. W XVIII wieku 
uprawia się nadal proso w Gaskonii, we Włoszech i w Europie Środkowej. Jest 
to jednak pożywienie niewyszukane, jeśli wierzyć słowom jezuity, który podzi-
wiając korzyści, jakie ciągną ze swych rozmaitych rodzajów prosa Chińczycy, 
powiada: „Mimo postępów, jakieśmy poczynili w naukach ciekawości, próżności 
i bezużyteczności, nasi chłopi z Gaskonii i Landów są tak samo jak trzysta lat 
temu niezdolni sporządzić z prosa strawę mniej prostacką i mniej niezdrową”27.

Pszenica ma też innych, ważniejszych towarzyszy, na przykład jęczmień, 
pokarm koni w krajach Południa. Jeśli jęczmień nie obrodzi, nie będzie wojny − 
można było mówić w XVI wieku i później na rozległych węgierskich rubieżach, 
gdzie bez kawalerii walki Turków z chrześcijanami byłyby nie do pomyślenia28. 
Na Północy twarde zboże ustępuje miejsca zbożom miękkim, zamiast jęczmienia 
mamy owies, a zwłaszcza żyto, które pojawia się tam późno, chyba dopiero po 
wielkich inwazjach V wieku: zadomowi się ono i upowszechni wraz z trójpolów-
ką29. Załadowane pszenicą i żytem statki bałtyckie, które przyciągnął stosunkowo 
wcześnie i z coraz dalszych stron głód w Europie, żeglują na Morze Północne 
i kanał La Manche, potem do portów iberyjskich nad Atlantykiem, a wreszcie 
masowo, w czasie wielkiego kryzysu 1590 roku, aż na Morze Śródziemne30. 
Jeszcze w XVIII wieku zboża te służą do wyrobu chleba wszędzie tam, gdzie 
nie ma pszenicy. „Chleb żytni − pisze w roku 1702 lekarz, Louis Lémery − nie 
syci tak jak pszenny i wyraźnie wzdyma”, natomiast chleb jęczmienny „jest 
przyjemną odmianą, ale syci mniej niż pszenny czy żytni”; jedynie na Północy 
ludzie pieką chleb z owsa, „którym się w zupełności zadowalają”31. Pozostaje 
jednak faktem, że we Francji przez cały wiek XVIII jedną połowę obszarów 
siewnych zajmowały pszenica i żyto (czyli zboża chlebowe), drugą zaś pośled-
niejsze gatunki zbóż (jęczmień, proso, owies, gryka). Żyto, uprawiane na równi 
z pszenicą w roku 1715, w 1792 bierze nad nią górę w stosunku 2:132.

Od starożytności klasycznej sprowadzano też ryż z obszarów leżących nad 
Oceanem Indyjskim, w średniowieczu zaś z Lewantu i Hiszpanii, gdzie Arabowie 
bardzo wcześnie wprowadzili tę uprawę. W XIV wieku sprzedawano ryż z Ma-
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jorki na targach w Szampanii, a ryż z Walencji wywożono aż do Niderlandów33. 
Od XV wieku uprawia się go we Włoszech i sprzedaje po niskiej cenie na rynku 
w Ferrarze. O człowieku, który się łatwo śmieje, powiadano, że się najadł zupy 
z ryżu: che aveva mangiato la minestra di riso (gra słów: riso−ryż albo śmiech).

Ryż rozprzestrzenił się w różnych regionach półwyspu, zajmując rozległe 
pola Lombardii, Piemontu, a nawet regionu weneckiego, Romanii, Toskanii, 
Neapolu i Sycylii. Pola ryżowe stoją pod znakiem kapitalizmu: proletaryzują 
chłopską siłę roboczą. To już il riso amaro, „gorzki ryż”, okupiony ciężką pracą. 
Ryż zajmuje też znaczne obszary na tureckich Bałkanach34, trafia do Ameryki, 
gdzie z końcem XVII wieku stan Karolina stanie się − za pośrednictwem Anglii 
− wielkim jego eksporterem35.

Na Zachodzie pozostaje jednak pożywieniem pomocniczym, które nie nęci
bogaczy, mimo pewnego upowszechnienia ryżu na mleku. Statki ładujące ryż 
w egipskiej Aleksandrii dostarczały Francji w 1694 i 1709 roku „strawy dla ubo-
gich”36. W Wenecji od XVI wieku w czasach głodu wypiekano tani chleb z mąki 
ryżowej wymieszanej z innymi37. We Francji jadano ryż w szpitalach, koszarach 
i na statkach. W Paryżu rozdawano ubogim pod kościołem „ryż oszczędny”, 
zmieszany z pietruszką, dynią i marchewką, gotowany na wodzie w kotłach ni-
gdy niemytych, tak aby zachować resztki i „osad z dna”38. Z ryżu zmieszanego 
z prosem wypiekano tani chleb, wciąż tylko dla biednych, „aby byli syci między 
jednym posiłkiem a drugim”. Był on jakby odpowiednikiem tego, co dawano 
w Chinach ubogim, „których nie stać na herbatę”: gorącą wodę, w której gotował 
się bób i jarzyny, oraz małe placki z „przetartego bobu”, przy czym bób służył 
również „za sos do potraw”. Czyżby chodziło o soję? Z pewnością o produkt 
pośledni − jak jęczmień i ryż na Zachodzie − mający zaspokoić głód ubogich39.

Krzywe nakreślone na podstawie cen angielskich40 wykazują, iż od XIII 
wieku zachodzi wyraźna korelacja między pszenicą a pozostałymi zbożami. 
Przy ogólnym spadku cen za poszczególne zboża płaci się podobnie, ale przy 
wzroście cen to podobieństwo się zaciera, gdyż cena żyta, pożywienia ubogich, 
przy drożyźnie gwałtownie skacze w górę, przewyższając nawet czasem cenę 
pszenicy. Natomiast owies pozostaje w tyle. „Cena pszenicy zawsze rośnie bar-
dziej niż cena owsa − tłumaczy Dupré de Saint-Maur (1746) − jako że przywy-
kliśmy do pszennego chleba [w każdym razie bogaci − to już moja poprawka], 
a kiedy rośnie cena owsa, na wsi wypasa się konie na pastwiskach”41. Pszenica 
i owies to tyle, co ludzie i konie. Dupré de Saint-Maur uważa, że normalny sto-
sunek cen obu zbóż kształtuje się jak 3:2 (używa słowa „naturalny”, jak dawni 
ekonomiści, którzy chcieli za wszelką cenę utrzymać między złotem i srebrem 
naturalny stosunek 1:12). „Dopóki w przeciągu określonego czasu sétier* owsa 
kosztuje mniej więcej o jedną trzecią taniej od tej samej miary pszenicy, dopóty 
stosunek naturalny jest zachowany”. Jeśli się on załamuje, oznacza to głód, tym 

* Dawna miara objętości równająca się 156 litrom (przyp. red.).
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bardziej srogi, im większy jest rozziew między cenami. „W roku 1351 sétier 
owsa kosztował jedną czwartą tego, co sétier pszenicy, w 1709 − jedną piątą, 
w 1740 − jedną trzecią. Toteż drożyzna w 1709 była większa niż w 1351, a w 
1351 większa niż w 1740...”

To rozumowanie odpowiada zapewne realiom, jakie autor miał przed 
oczami. Inna rzecz, czy można uznać je za niezbitą regułę dla lat 1400−1800. 
Między 1596 a 1635 i zapewne przez większą część wieku XVI owies był we 
Francji mniej więcej o połowę tańszy od pszenicy42. Dopiero w roku 1635 
zarysował się ów „naturalny” stosunek − 3:2. Zbytnim uproszczeniem jest 
wniosek, jaki wyciąga Dupré de Saint-Maur, że mianowicie w XVI wieku 
panowała drożyzna w związku z ówczesnymi zaburzeniami i że normalizacja 
nastąpiła około roku 1635, kiedy względny pokój wewnętrzny został 
przywrócony. Równie dobrze można by powiedzieć, że w roku 1635 Francja 
kardynała Richelieu wkracza w to, co podręczniki nazywają wojną 
trzydziestoletnią, i dlatego rośnie cena owsa, bez którego nie byłoby ani 
koni, ani kawalerii, ani transportu dział.

10. Ceny pszenicy i owsa według paryskich cenników.
Linia przerywana obrazuje krzywą cen owsa, odpowiadającą zdaniem Dupré de Saint-Maura 
stosunkowi „naturalnemu” (2/3 ceny pszenicy).

Zbóż chlebowych nigdy nie jest za dużo, mieszkaniec Zachodu musi przy-
zwyczaić się do chronicznego niedostatku. Brak chleba kompensuje sobie ja-
rzynami oraz namiastką mąki sporządzaną z kasztanów i gryki, którą od XVI 
wieku uprawia się w Normandii i Bretanii, siejąc ją po zbiorach pszenicy, gdyż 
dojrzewa jeszcze przed zimą43. Gryka, nawiasem mówiąc, nie jest rośliną trawia-
stą, lecz rdestowatą. Nieważne! Dla ludzi jest „czarną pszenicą”. Z kasztanów 
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otrzymuje się mąkę, z której wypieka się placki nazywane pięknie w Sewennach 
i na Korsyce „drzewnym chlebem”. W Akwitanii i gdzie indziej kasztany odgry-
wały rolę, jaka w XIX wieku przypadła ziemniakom44. W krajach południowych 
uciekano się do tego pożywienia częściej, niż się sądzi. W Jarandilla pod Yuste, 
w kastylijskiej Estremadurze, majordomus Karola V stwierdza (1556): „Dobre 
są tutaj kasztany, lecz nie pszenica, okrutnie zresztą droga”45.

Natomiast czymś zupełnie wyjątkowym jest żywienie się „żołędziami i ko-
rzeniami” w Delfinacie zimą 1674−1675: świadczy to o strasznym głodzie. 
W roku 1702 Lémery podaje, sam w to nie wierząc, „że są ponoć miejsca, gdzie 
również jada się żołędzie”46.

Skutecznie zastępują zboże rośliny strączkowe − soczewica, bób, groch, 
ciecierzyca − tanie źródło protein. W dokumentach weneckich określa się je 
jako menudi lub minuti, „małą żywność”. Gdy jakaś wioska na Terra Ferma 
straci swoje menudi wskutek letniego tornado, jak to się często zdarzało, na 
wieść o nieszczęściu interweniują władze weneckie. „Małą żywność” traktuje 
się bowiem jak zboże, o czym świadczą tysiące dokumentów przyrównujących 
ją nawet do pszenicy. W egipskiej Aleksandrii statki z Wenecji lub Raguzy za-
opatrują się w pszenicę albo bób. Komendant Grenady pisze, że trudno zdobyć 
dla floty wystarczającą ilość ciecierzycy i bobu; kosztują one „tyle co pszenica” 
(2 grudnia 1539)47. Około roku 1570 w korespondencji hiszpańskiej z Afryki 
mowa jest o tym, że żołnierze wolą garbanzos (ciecierzycę) od pszenicy i su-
charów48. Biave, wenecki urząd zbożowy, w swoich przewidywaniach i ocenach 
plonów bierze pod uwagę zarówno zboża, jak i rośliny strączkowe. W roku 
1739 na przykład odnotowuje dobry urodzaj pszenicy, ale mierny minuti, do 
których zalicza się wówczas fasolę i proso49. Wykopaliska we wsiach czeskich 
z początków średniowiecza ujawniają, iż podstawą dawnego pożywienia był 
raczej groch niż pszenica. W Bremie Preiscourant z roku 1758 podaje ceny zbóż 
i roślin strączkowych (Getreide i Hülsenfrüchte). Podobnie urzędowe wykazy cen 
targowych z Namur i Luksemburga w XVII i XVIII wieku świadczą o tym, że 
oprócz pszenicy obecne są na rynku żyto, gryka, jęczmień, owies, orkisz i groch50.

Pszenica i zmianowanie
Nie można uprawiać pszenicy dwa lata z rzędu na tej samej ziemi, nie na-

rażając się na poważne straty. Trzeba ją przenosić na inny grunt. Toteż Euro-
pejczykowi w Chinach wydaje się cudem to, że ryż bez przerwy rośnie „na 
tej samej ziemi − jak pisze ojciec de Las Cortes w roku 1626 − która nie musi 
odpoczywać, tak jak u nas w Hiszpanii”51. Czy to możliwe? Jak w to uwierzyć? 
W Europie i wszędzie tam, gdzie uprawia się pszenicę, obszar zasiewów trzeba 
zmieniać co roku. Pszenica wymaga dwa albo trzy razy więcej przestrzeni niż ta, 
którą aktualnie zajmuje, zależnie od tego, czy może wrócić na ten sam grunt co 
dwa czy co trzy lata. Uprawia się ją więc systemem dwu- lub trzyzmianowym.
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Jeśli nie liczyć kilku niezbyt rozległych stref wysoko rozwiniętych upraw, 
praktycznie bez ugorów, w Europie stosuje się oba systemy. Na południu pszenica 
i inne zboża zajmują połowę obszarów rolnych, druga zaś leży odłogiem, są to 
barbechos, jak mówią w Hiszpanii. Na północy dzieli się ziemię na trzy części: 
pierwszą zajmuje ozimina, drugą zboża jare, wysiewane na wiosnę (nazywa się je 
też mars, marsage, carêmes, trémis, trémois...), wreszcie trzecią − ugory. Jeszcze 
niedawno w Lotaryngii wieś leżała pośrodku pól uprawnych, tworzących jakby 
koło sięgające pobliskich lasów i podzielone na trzy części: pszenicę, owies 
i ugory, nazywane tutaj versaines. W systemie trójpolówki pszenica w następnym 
roku zajmuje miejsce ugoru, owies miejsce pszenicy, a odłogiem leży ziemia 
zajmowana uprzednio przez owies. W trzecim roku wszystko wraca do sytuacji 
wyjściowej. Mamy zatem dwa systemy: w jednym ziemia pod pszenicę odpo-
czywa dłużej, w drugim co roku zajmuje stosunkowo większą powierzchnię pod 
warunkiem, że cała obsiana jest zbożem, co praktycznie nigdy się nie zdarza. 
Na południu ziarno jest bogatsze w gluten, na północy wydajność jest większa, 
na co ma też wpływ jakość gruntu oraz klimat.

Ten schemat tylko częściowo odpowiada prawdzie, gdyż na południu rów-
nież stosuje się gdzieniegdzie trójpolówkę (z ugorami co trzeci rok), a na pół-
nocy trafia się system dwupolowy (na przykład w północnej Alzacji, między 
Strasburgiem a Wissemburgiem52). Trójpolówka została wprowadzona później 
i częściowo wyparła dwupolówkę, która jednak utrzymała się na znacznym 
obszarze, jak dawne pismo, które zachowało się na palimpseście.

Naturalnie, na granicach dwu wielkich europejskich systemów występują 
oba typy. W Limagnes w XVI wieku53 stosuje się dwupolówkę i trójpolówkę, 
w zależności od jakości gruntu, siły roboczej i liczby ludności... Nawet na samym 
południu strefy dwupolówki, pod Sewillą, w roku 1755 stosuje się na niewielkim 
obszarze trójpolówkę, analogiczną do zmianowania na północy.

Mniejsza jednak o te odmiany. W zasadzie bez względu na to, czy system 
jest dwu-, czy trójpolowy, ziemia musi odpocząć. Ten martwy czas pozwala jej 
wzbogacić się na powrót w sole mineralne, tym bardziej że się ją nawozi, a na-
stępnie orze. Wielokrotna orka wietrzy glebę, niszczy chwasty, przygotowuje 
urodzaj. Jethro Tull (1674−1741), jeden z apostołów angielskiej „rewolucji 
rolniczej”, zalecał częstą orkę na równi z nawożeniem i zmianowaniem54. 
Dokumenty mówią nawet o siedmiu orkach, łącznie z tymi, które poprzedzają 
siewy. Już w XIV wieku tak w Anglii, jak w Normandii jest mowa o trzech 
orkach (na wiosnę, na jesieni i zimą). W Artois (1328) ziemię pod pszenicę 
„orze się czterokrotnie, raz w zimie i trzy razy w lecie”55. W 1648 w Cze-
chach, na ziemiach należących do rodu Czerninów, regułą jest czterokrotna 
lub trzykrotna orka, zależnie od tego, czy idzie o ziemię pod pszenicę, czy 
pod żyto. Zapamiętajmy słowa sabaudzkiego ziemianina (1771): „Są miejsca 
wymagające ciągłej pracy, które orzemy cztery lub pięć razy po to, by zebrać 
jeden tylko plon pszenicy, i to często mizerny”56.
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Uprawa pszenicy wymaga także starannego nawożenia, czego nie robi się 
nigdy w przypadku owsa i innych zbóż jarych. Toteż wydajność owsa, sianego 
częściej niż pszenica, jest w przeciwieństwie do dzisiejszych plonów o połowę 
mniejsza od wydajności pszenicy. Nawożenie pól pszenicy jest sprawą tak waż-
ną, że właściciele ziemscy bacznie nad nią czuwają. Zawarta przez kartuzów 
w Pikardii umowa dzierżawna z roku 1325 przewiduje w wypadku sporów na ten 
temat arbitraż sądu rozjemczego. W Czechach, na rozległych (zbyt rozległych) 
ziemiach senioralnych prowadzi się rejestr nawozów, Düngerregister; nawet 
wokół Petersburga „nawozi się ziemię obornikiem zmieszanym ze słomą; ziemię 
pod zboża orze się dwukrotnie, a pod Winterroggen (żyto ozime) trzykrotnie”57; 
w XVII i XVIII wieku w Dolnej Prowansji liczy się bez końca, ile nawozu 
trzeba rozrzucić, ile już rozrzucono, ile nie dostarczono, a w pewnej umowie 
dzierżawnej zastrzega się nawet sprawdzanie obornika przez wyznaczoną osobę, 
zanim zostanie rozrzucony, albo nadzór nad jego powstawaniem58.

Jakkolwiek w chłopskich zagrodach i na wiejskich drogach nie brak nawozów 
zastępczych − zielska, popiołu, zgniłych liści − to jednak głównym źródłem 
nawozu jest bydło, a nie człowiek, jak na Dalekim Wschodzie (odpady miejskie 
wykorzystuje się jednak gdzieniegdzie na Zachodzie, na przykład we Flandrii 
oraz wokół Walencji w Hiszpanii, a nawet pod Paryżem59).

Słowem, zboże i hodowla są sobie nawzajem potrzebne, tym bardziej że nie 
sposób się obejść bez zaprzęgu: człowiek, który może skopać co najwyżej hektar 
ziemi w ciągu roku60 (w hierarchii środków produkcji zajmuje dalekie miejsce 
za koniem i wołem), nie jest w stanie sam przygotować ziemi pod zasiewy. Musi 
zaprząc do pracy zwierzęta: w krajach północnych konie, na południu woły lub 
muły (częściej muły).

Tak oto wokół uprawy pszenicy i innych zbóż wytworzył się w Europie, 
w rozmaitych regionalnych odmianach, „skomplikowany system stosunków 
i zwyczajów, system tak spójny, że nie ma w nim żadnej szczeliny”, jak mó-
wił Fernand Lot61. Wszystko miało swoje określone miejsce: rośliny, zwierzęta 
i ludzie. Niczego nie da się zrobić bez chłopów, bez zaprzęgów z pługiem, bez 
robotników sezonowych w okresie żniw i omłotów, które wymagają ludzkiej ręki. 
Żyzne ziemie Południa przyciągają siłę roboczą z krajów północnych i ubogich. 
Niezliczone przykłady dowodzą, że ta spółka północy z południem (południowa 
Jura i Dombes, Masyw Centralny i Langwedocja) jest potężną regułą życia. 
Mamy tysiące okazji, by przyjrzeć się tym wędrówkom. Do toskańskiej Marem-
my każdego lata przybywają tłumnie żniwiarze znęceni wysokimi zarobkami 
(do pięciu paoli dziennie w roku 1796). Masowo padają oni ofiarą malarii. 
Chorych pozostawia się bez opieki, w szałasach przy zwierzętach, z odrobiną 
słomy, stęchłej wody i razowca, z cebulą lub główką czosnku. „Wielu umiera, 
nie ujrzawszy ani lekarza, ani księdza”62.

Jednakże jest już jasne, że ziemie pod uprawy zbożowe z właściwym im 
porządkiem, systemem pól otwartych (openfield), regularnym i szybkim zmia-
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nowaniem oraz niechęcią chłopów do ograniczania powierzchni zasiewów two-
rzą błędne koło: by uzyskać lepsze plony, trzeba zwiększyć nawożenie, czyli 
liczbę bydła, krów i koni, czyli powierzchnię pastwisk, co siłą rzeczy odbywa 
się kosztem zboża. Czternasta maksyma Quesnaya zaleca „dbałość o rozmna-
żanie się bydła, gdyż dostarcza ono ziemi nawozów, które zapewniają bogaty 
urodzaj”. Trójpolówka, która każe ziemi uprawnej leżeć przez rok odłogiem, 
nie dopuszcza innych upraw na ugorach i daje absolutne pierwszeństwo upra-
wom zbożowym, przynosi na ogół słabe plony. Ziemie, na których uprawia 
się zboże, nie są światem zamkniętym w sobie, jak ryżowiska. Muszą żywić 
bydło, któremu nie wystarczają lasy, nieużytki, łąki i przydrożne trawy. Jest 
jednak rozwiązanie, znane i od dawna stosowane na kilku wybranych obszarach: 
w Artois, od XIV wieku w północnych Włoszech i we Flandrii, w XVI wieku 
na niektórych ziemiach niemieckich oraz w Holandii i Anglii. Polega ono na 
przemiennej uprawie zbóż i roślin pastewnych, co likwiduje, a w każdym razie 
poważnie zmniejsza ugorowanie i ma tę zaletę, że daje pokarm dla bydła oraz 
podnosi plony zbóż, przywracając glebie jej mineralne bogactwo63. Lecz mimo 
zaleceń coraz liczniejszych agronomów „rewolucja rolnicza”, która zaczyna się 
szerzyć po roku 1750, dokona się dopiero po upływie stulecia w kraju takim 
jak Francja, gdzie ziemi pod zboża jest w bród, zwłaszcza na północ od Loary. 
Uprawy zbożowe są tam bowiem prawdziwym jarzmem, strukturą, od której 
trudno odejść. W Beauce, gdzie plony zbóż są szczególnie wysokie, kontrakty 
dzierżawne przez długi czas będą narzucać poszanowanie trzech „pór” lub „pól”. 
„Nowoczesne” rolnictwo nieprędko tu zawita.

Stąd pesymizm XVIII-wiecznych agronomów, którzy w zniesieniu ugorów 
i tworzeniu sztucznych łąk widzą podstawowy i niezbędny warunek postępu 
rolnictwa. Według tego kryterium oceniają oni poziom modernizacji kultury 
rolnej. W 1777 roku autor Słownika topograficznego Maine sygnalizuje „trudny 
do uprawy czarnoziem w okolicach Mayenne i jeszcze gorsze gleby pod Laval, 
gdzie nawet najlepsi rolnicy z sześcioma wołami i czwórką koni nie są w stanie 
zaorać w ciągu roku więcej niż 15 czy 16 mórg. I dlatego dają ziemi odpoczy-
wać przez 8, 10 lub 12 lat z rzędu”64. Równie źle przedstawia się sytuacja na 
bretońskim Finistère, gdzie „ziemia ugoruje do 25 lat na złych glebach i 3 do 6 
lat na dobrych”. Arthur Young, podróżując po Bretanii, ma wrażenie, że trafił 
do Huronów65.

Otóż jest to ocena najzupełniej błędna, jak dowiódł w oparciu o liczne 
przykłady Jacques Mulliez w opublikowanym niedawno artykule. We Francji, 
tak jak i gdzie indziej w Europie, wiele jest bowiem rozległych obszarów, na 
których trawa góruje nad zbożem, a dominującym bogactwem jest bydło, ta 
handlowa „nadwyżka”, z której można żyć. Masywy krystaliczne, niewy-
sokie góry, strefy wilgotne i bagniste, łąki poprzecinane laskami, wybrzeża 
morskie (we Francji od Dunkierki do Bayonne) to świat trawy, drugie oblicze 
wiejskiego Zachodu, zapoznane przez agronomów XVIII i początków XIX 



Rozdział II106

wieku, których zaślepiało pragnienie zwiększenia za wszelką cenę plonów 
zboża i zaspokojenia w ten sposób potrzeb rosnącej ludności. Historycy poszli 
rzecz jasna w ich ślady. A przecież jest oczywiste, że na tych terenach ugory, 
jeśli w ogóle można mówić o ugorach, są siłą napędową, a nie zbytecznym 
ciężarem66. Trawa żywi stada, które dostarczają mięsa, produktów mleczarskich 
i zwierząt pociągowych − źrebiąt, koni, cieląt, krów, wołów, osłów, mułów. 
Jakżeby się wyżywił Paryż bez tej innej Francji? Gdzie zaopatrywałyby się 
wielkie targi bydła w Sceaux i Poissy? Skąd by się wzięło zwierzęta pociągowe 
dla potrzeb wojska i transportu?

Błędem jest mylenie ugorów w krainach zboża z ugorami w krainach hodowli. 
Już ta sama nazwa jest niewłaściwa, poza gruntami zbożowymi z regularnym 
zmianowaniem. W okolicach Mayenne czy Laval, tak jak i gdzie indziej (nawet 
wokół Rzymu), uprawa pastwisk i zasiewanie ich zbożem na rok czy dwa jest 
tylko sposobem wzbogacania łąk, praktykowanym zresztą do dzisiaj. Rzekomy 
ugór nie jest w tym przypadku „ugorem martwym”, czyli niewykorzystywanym, 
jak to bywa przy trójpolówce. Są na nim naturalne pastwiska, odmładzane co 
jakiś czas przez orkę i siewy, oraz pastwiska uprawiane. Na przykład na Fini-
stère zawsze siało się odmianę kolcolistu zwaną „jan”, która wbrew pozorom 
jest rośliną pastewną. Arthur Young nie wiedział o tym i wziął te prawdziwe 
sztuczne łąki, jakimi były kolcolisty, za skandalicznie zaniedbane nieużytki. 
W Wandei i w Poitou tę samą rolę odgrywał janowiec67. Wykorzystywano tam 
rośliny rodzime, co miało niewątpliwie wiekowe tradycje, ale nie dziwi nas, że 
w tych jakoby „zacofanych” regionach przyjęła się i stosunkowo szybko, bo 
w drugiej połowie XVIII wieku, upowszechniła kukurydza, zarazem roślina 
pastewna i pożywienie człowieka, oraz rzepa, brukiew, kapusta, słowem nowo-
czesne rośliny pastewne „rewolucji rolniczej”68.

We Francji i w Europie regiony bogate w bydło i ubogie w zboże kontrastują 
z regionami bogatymi w zboże i ubogimi w bydło. Kontrastują i uzupełniają 
się wzajemnie, gdyż uprawa zbóż wymaga zaprzęgów i zwierzęcego nawozu, 
na obszarach hodowli brakuje zaś ziarna. „Determinizm” roślinny cywilizacji 
zachodniej nie wynika więc z samego zboża, ale ze zboża i trawy. To pożyteczne 
i udane wniknięcie bydła, rezerwy mięsa i energii, w świat ludzi jest oryginalną 
cechą Zachodu. Chiny, kraj ryżu, nie przyjęły zwierząt, a tym samym zrezygno-
wały z zaludnienia i wykorzystania swoich gór. W każdym razie w odniesieniu 
do Europy musimy zmienić nasz tradycyjny sposób widzenia. W świetle artykułu 
Mullieza krainy hodowli, uważane przez dawnych agronomów za zacofane 
i skazane na eksploatację „złych ziem”, wydają się bardziej zdatne niż „dobre 
ziemie” uprawne do wyżywienia swoich chłopów69, co prawda o wiele mniej 
licznych. Gdybyśmy mieli wybrać sobie miejsce do życia, to z pewnością wo-
lelibyśmy krainę Bray niż Beauvaisis, porośniętą lasem i trawą północ Ardenów 
niż piękne pola Południa, a może nawet, mimo groźnych zim, okolice Rygi lub 
Rewla niż odsłonięte wsie i pola Basenu Paryskiego.
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Niskie plony, kompensacje i klęski
Niewybaczalnym grzechem zboża są niskie plony: źle żywi ono swój świat. 

Wszystkie nowsze badania dowodzą tego niezbicie, z przytłaczającym bogac-
twem szczegółów i liczb. Między XV a XVIII wiekiem na wszystkich objętych 
badaniami obszarach rezultaty są przygnębiające. Z jednego zasianego ziarna 
zbiera się pięć, albo i mniej. A ponieważ trzeba odliczyć ziarno na przyszłe 
siewy, do konsumpcji pozostają cztery ziarna z jednego. Cóż oznacza taka 
wydajność w przeliczeniu na naszą zwykłą miarę kwintali z hektara? Zanim 
przejdziemy do tych prostych rachunków, chcę przestrzec czytelnika przed 
ich prostotą. W tej materii prawdopodobieństwo nie wystarcza, a poza tym 
wszystko zmienia się w zależności od jakości gleby, sposobów uprawy i kli-
matu. Wydajność, stosunek między tym, co się wytwarza, a wysiłkiem na to 
wydatkowanym (nie chodzi tylko o pracę), jest wartością, którą trudno ocenić, 
a przy tym niewątpliwie zmienną.

Załóżmy, że sieje się 1 do 2 hektolitrów ziarna na hektar, tak jak dziś (nie 
biorąc pod uwagę tego, że dawniej ziarno było mniejsze, czyli było go wię-
cej w hektolitrze), i wyjdźmy od średniej 1,5 hektolitra zasianego ziarna. Przy 
współczynniku 5 ziaren za 1 otrzymamy 7,5 hektolitra, czyli około 6 kwintali. 
To bardzo mało. Otóż te niskie liczby potwierdza Olivier de Serres: „Gospodarz 
może być zadowolony, jeśli ziemia oddaje mu pięć do sześciu ziaren za jed-
no...”70. To samo mówi Quesnay (1757) na temat „małej uprawy”, najbardziej 
rozpowszechnionej w ówczesnej Francji: „każda morga daje cztery ziarna za jed-
no... po odjęciu ziarna na siewy”71. Zdaniem współczesnego historyka w XVIII 
wieku w Burgundii „normalna wydajność średniej gleby po odliczeniu ziarna na 
siewy wynosi 5 do 6 kwintali z hektara”72. Są to dane bardzo prawdopodobne. 
W roku 1775 Francja liczy około 25 milionów mieszkańców. W zasadzie żyje 
ze swego zboża, a tym, co eksportuje, równoważy mniej więcej import. Jeśli 
przyjąć, że spożycie zbóż nadających się do wypieku chleba wynosi 4 hekto-
litry rocznie na głowę ludności, Francja musi wyprodukować 100 milionów 
hektolitrów lub 80 milionów naszych kwintali. W rzeczywistości produkcja 
rolna musi być znacznie wyższa, gdyż dostarcza dodatkowo ziarna na zasiewy 
oraz zboża przeznaczonego na paszę. Według wysokiej oceny J.C. Toutaina 
sięga ona 100 milionów kwintali73. Jeśli przyjmiemy, że powierzchnia upraw 
zbożowych wynosi 15 milionów hektarów, daje to nam na powrót wydajność 
rzędu 6 kwintali z hektara. Pozostajemy zatem w granicach naszej pierwszej 
oceny, 5 do 6 kwintali z hektara (liczby te nastrajają pesymistycznie, trudno 
jednak podać je w wątpliwość).

Nie koniec na tym, gdyż w dokumentach znajdujemy dane liczbowe znacznie 
wyższe lub znacznie niższe od średniej. Hans Helmut Wächter rozpatrzył 3000 
danych liczbowych (od 1550 do 1695 roku) dotyczących Vorwerk Domänen, 
wielkich posiadłości należących do Zakonu Krzyżackiego, a później do księcia 
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Prus. Z imponujących obliczeń Wächtera wynikają następujące średnie plony 
w kwintalach z hektara: pszenica 8,7 (z tym że uprawia się ją na niewielkim 
obszarze), żyto 7,6 (ze względu na szerokość geograficzną staje się ono uprawą 
priorytetową), jęczmień 7, owies zaledwie 3,7. Lepsze, choć nadal słabe plony 
wynikają z badań dotyczących Brunszwiku w XVII i XVIII wieku: pszenica 
8,5, żyto 8,2, jęczmień 7,5, owies 574. Można by powiedzieć, że to spóźnione 
rekordy, gdyż już na początku XIV wieku dbały o swe posiadłości właściciel 
ziemski z Artois, Thierry d’Hireçon75, zbierał na jednej ze swych ziem w Roqu-
estor (przez siedem kolejnych lat, od 1319 do 1327) z jednego zasianego ziarna 
− 7,5; 9,7; 11,6; 8; 8,7; 7; 8, 1, to znaczy w przybliżeniu od 12 do 17 kwintali
z hektara. Podobnie Quesnay, mówiąc o „wielkich uprawach”, których jest zwo-
lennikiem, podaje plony w wysokości 16 i więcej kwintali z hektara, a rekord ten
należy zapisać na konto nowoczesnego rolnictwa kapitalistycznego, do którego
jeszcze wrócimy76.

Obok tych rekordów mamy niestety aż nadto danych godnych pożałowa-
nia. Leonid Żytkowicz77 ustalił, że poziom plonów w Polsce był bardzo niski. 
Od 1550 do 1650 roku 60% zbiorów żyta daje 2 do 4 ziaren z jednego (10% 
mniej niż 2), w następnym stuleciu liczby te jeszcze maleją, a wyraźna poprawa 
następuje dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy plony rzędu 4 do 7 ziaren 
z jednego stanowią 50% całych zbiorów. Plony pszenicy i jęczmienia są nieco 
lepsze, ale ich ewolucja jest podobna. W Czechach natomiast obserwujemy 
wyraźny wzrost plonów w drugiej połowie XVII wieku. Z kolei na Węgrzech 
i na Słowacji jest nie lepiej niż w Polsce78. Dopiero w XIX wieku Węgry staną 
się wielkim producentem zboża. I niechaj się nam nie wydaje, że na ziemiach 
Zachodu plony są zawsze lepsze. W Langwedocji79 od XVI do XVIII wieku 
siewca „ma ciężką rękę”, sieje często 2, a nawet 3 hektolitry na hektar. Owies, 
jęczmień i pszenica rosną zbyt gęsto i duszą się, co zauważył w całej Europie 
Aleksander Humboldt80. W rezultacie w XVI-wiecznej Langwedocji plony są 
nędzne: poniżej 3 ziaren z jednego w 1580−1585, 4 do 5 w 1660−1670, potem 
znowu spadek i od 1730 powolny wzrost, który dochodzi do średniej 6 z jednego 
dopiero w drugiej połowie XVIII wieku81.

Wzrost plonów i zasiewy zbożowe

Mimo że plony są niskie, to jednak stale, choć powoli rosną. Dowodzą 
tego wnikliwe badania B.H. Slichera Van Bath (1963)82, który zgrupował 
wszystkie dane liczbowe dotyczące plonów zbóż; dane te, rozpatrywane 
oddzielnie, nie wnosiły niczego nowego, natomiast uporządkowane wska-
zują, że na dłuższą metę osiągnięto pewien postęp. W tym powolnym wy-
ścigu trzeba rozróżnić grupy zawodników biegnących w tym samym tempie: 
na czele (I) Anglia, Irlandia, Niderlandy; na drugiej pozycji (II) Francja,
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 Hiszpania, Włochy; na trzeciej (III) Niemcy, kantony szwajcarskie, Dania, 
Norwegia, Szwecja; na czwartej (IV) Czechy (w szerokim sensie), Polska, 
kraje bałtyckie i Rosja.

Jeśli liczyć tylko plony czterech najważniejszych zbóż (pszenica, żyto, jęcz-
mień, owies) w ziarnach zebranych z jednego zasianego, to w zależności od grup 
i osiągniętych wyników można wyróżnić cztery fazy: A, B, C, D.

Plony zbóż w Europie (1200−1820)

A. Przed 1200−1249. Wydajność od 3 do 3,7 z jednego ziarna
I. Anglia 1200−1249 3,7

II. Francja przed 1200 3

B. 1250−1820. Wydajność od 4, 1 do 4,7
I. Anglia 1250−1499 4,7

II. Francja 1300−1499 4,3
III. Niemcy, kraje skandynawskie 1500−1699 4,2
IV. Europa Wschodnia 1550−1820 4, 1

C. 1500-1820. Wydajność od 6,3 do 7
I. Anglia, Niderlandy 1500−1700 7

II. Francja, Hiszpania, Włochy 1500−1820 6,3
III. Niemcy, kraje skandynawskie 1700−1820 6,4

D. 1750-1820. Wydajność większa niż 10
I. Anglia, Irlandia, Niderlandy 1750−1820 10,6

(źródło: B.H. Slicher Van Bath)

Słowem, seria powolnych i skromnych postępów od A do B, od B do C i od 
C do D, a obok tego dość długie regresy między 1300 a 1350, 1400 a 1500 
i 1600 a 1700 rokiem. Występują też znaczne różnice między poszczególnymi 
latami. Najistotniejszy jest jednak ów postęp na długą metę, postęp o 60−65%. 
Zauważmy, że w ostatniej fazie, 1750−1820, ma on miejsce w krajach gęsto 
zaludnionych − Anglii, Irlandii i Niderlandach. Istnieje oczywista korelacja 
między wzrostem plonów i wzrostem ludności. Zauważmy też, że początkowo 
postęp był dość znaczny, wzrost od A do B jest proporcjonalnie większy niż od 
B do C. Przejście od 3 ziaren z jednego do 4 było krokiem decydującym, zbiegło 
się (z grubsza) z rozkwitem pierwszych miast europejskich oraz odrodzeniem 
tych, które nie zniknęły we wczesnym średniowieczu. Miasta były bowiem 
uzależnione od nadwyżek produkcji zbożowej.




