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Filip Konopczy ski

Surowa Ryba

Nietypowa percepcja i fenomen sushi we współczesnej Polsce

W ci gu ostatnich kilku lat mo na zaobserwować w Warszawie niezwykły rozkwit restauracji serwuj cych sushi. Nie jest to sytuacja
w naszych warunkach precedensowa: za kulinarne poprzedniczki wspomnianych lokali mo na uznać rest aurac je wietnamskie, czy te
bliskowschodnie „kebabiarnie”. Zasadnicz cech , która odró nia „trend surowej ryby” jest
jego elitaryzm: o ile u „Chi czyka” czy „Turka”
mo e stołować si ka dy, to sushi jest towarem luksusowym.
W pracy skoncentruj si na obserwacji
i próbie analizy wskazanego fenomenu na podstawie prasy, Int ernet u oraz na przy kładzie
Warszawy. Restauracje serwuj ce surow ryb nie s oczywi cie w Polsce ograniczone tylko do stolicy, ale ich powstanie i popularno ć
wła nie tu były najwcze niejsze1.
Na koniec wst pu c hciałbym zaznaczyć, e praca wiadomie, zarówno poprzez
dobór bibliografii, jak i u yt „metodologi ” ma
na celu nie tylko prezentacj tematu. Ma być
tak e swois tym komentarzem do pewnego
specyficznego, a coraz popularniejszego w dobie szumu informacy jnego pó nej, pły nnej
ponowoczesno ci sposobu pisania o kulturze
masowej.

Sushi realne
Jak zwykle jednak, wypada zacz ć od
informac ji podstawowyc h. Zacytujmy zatem
współcz esne Nowe A teny Chmielowsk iego,
czyli najpopularniejsze ródło informacji wszelkiej – Wikipedi 2:
Sushi – prawdopodob nie najsłynniejsza potrawa japo ska w wiecie. Przygotowuje si
je z ry u oraz najró niejszych owoców mo1
2

rza, ryb , warzyw, grzyb ów i jajek. Przygotowuje si je na wiele sposob ów, niezale nie
jednak od sposob u przygotowywania, niezmienne jest to, e ry do tej potrawy zakrapia si octem ry owym. Mi sne składniki najcz ciej s su rowe, ale ni e musz
takie b yć i nie jest to cech charakterystyczn sushi. W przypadku sushi ze składnikami mi snymi zaleca si jego spo ycie
w przeci gu maksymalnie trzech godzin od
momentu przygotowania.

Współczesna forma sushi (nigiri i mak i)
została opracowana w Edo (dawne Tokio) w XIX
wiek u. P opularno ć w ród gaijinów (obcokrajowców) potrawa zacz ła zdobywać po II
Wojnie wiatowej: w latach siedemdziesi tych
stawała si modna w Ameryce, a nast pnie
zdobyła rzesze wielbicieli w Europie Zachodniej. Do naszej strefy geopolitycznej sushi dotarło niedawno (do Rosji około 10 lat wcze niej
ni do Polski). O kierunku, z którego ta potrawa
do nas przybyła wiele mówi zapis nazwy: sushi
jest zapo yczeniem z j zyka angielskiego i nie
spotkałem si póki co z form spolszczon .
Nawiasem mówi c, wpisanie hasła „sus zi”
w przegl darce internetowej skutk uje jedynie
odesłaniem do witryny Sieciowego Uczelnianego Systemu Zarz dzania Informacj Wy szej
Szkoły Zarz dzania i Bankowo ci w Krakowie.
Powszechnie sushi kojarzy si z daniem zło onym z surowych ryb i ry u, co – w wietle powyszej definicji – jest nie cisło ci . Historia tej
potrawy si ga pierwszego tysi clecia naszej ery
i zaskakuj co wi e si nie z Japoni , a z terenami Południowo-Wschodniej Azji. Ju jednak
w XIV wieku przepis na surow ryb stał si popularny w Nipponie: „Sushi, potraw japo skiej
kuchni, która najbardziej przyj ła si na Zacho-

A. Kr lew icz, Sushi podbija stolic , „Gazeta Wyborcza”, 28.11.2002.
http://pl.w ikipedia.org/w iki/Sushi.
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dzie, zrodziła konieczno ć. Aby przechowywać
ryb wkładano j w gotowany solony ry , który
fermentuj c zapobiegał jej zepsuciu.”3
Od pocz tku sushi było pokarmem codziennym. Ryby i ry , ze wzgl du na powszechn dost pno ć, były podstawowymi i tanimi
składnikami jadłospisu japo skiego chłopstwa
i mieszcza stwa: „Japonia otoczona jest przez
morze, a Japo czycy przez tysi ce lat uwa ali
ryby za główny składnik swego menu. Japo skie gospodynie od dzieci stwa umiej przyrz dzać ryby.”4
W samym Tokio jes t przynajmniej 10
tysi cy (sic!) lokali, w których serwuje si sushi. Szczególnie popularne s bary, o których
tak pisze Joanna Bator: „dla cudzoziemców nie
mówi cych po japo sku rajem s tak zwane
kaiten-zushi, czyli mało wykwintne, za to tanie
i wygodne « sus zarnie» obrotowe, gdz ie po
ta mie wokół baru je d talerzyki.”5 Wystrój
takiego lokalu jest bardzo skromny. W centralnym miejs cu pomies zc zenia z najduje si
kwadratowe stanowisko kucharza, wokół którego obraca si ruchoma ta ma z potrawami. Ze
wzgl du na wielk popularno ć barów klienci
cz sto z musz eni s do czekania na swoj
kolej przed lokalem. Gdy miejsce przy ladzie
si zwolni, mo na zacz ć konsumpcj . Cena
obfit ego posiłku oscyluje w granicach 10001500 jenów (ok. 20-30 złotych), co dla przeci tnego Japo czyka jest kwot bardzo nisk .
Jednak sushi to wyst puje te w wariancie dro szym. Wtedy staj si po ywk nie tylko dla ciała, ale i oczu:
Tacka z po siłkiem przypomina finezyjny
ob raz: jest to ramka zawieraj ca na ciemnym tl e ró n orak ie prz edmi oty (czark i,
p ud eł ka , po d stawki , pa łe czk i, d ro b n e
porcje pok armu, troch szare go imb iru,
kilka kawałków pomara czowych jarzyn,
o drob i n b r z oweg o sosu . Ja k o, e
n aczyn ia i ka wa ł ki po ka rmu s m ał e
i delikatne, choć w du ej ilo ci, mo na b y
powiedzi eć, e ta cka d opełn ia d efini cj

ma larstwa, które zd an iem Pi erro Del la
Fra ncesca: „jest wył cznie prze dstawiani em po wie rzchni i ci ał zawsze m nie jsz ych lu b wi k sz ych w za le n o ci o d
zajmowanego miejsca”6.

Przywołuj c klasyczny trójk t kulinarny
Levi-Straussa, mo na powiedzieć, e w przypadku sushi mamy do czynienia z po ywieniem cz ciowo surowym, w niewielkim stopniu przetworzonym. Przyjmuj c k lasyfik acj
franc usk iego ant ropologa binarna opozyc ja
przetworzone/nieprzetworzone, implikowałaby
drug : kultura/natura7. Trzeba oczywi cie zaznaczyć, e w przypadk u adaptacji zwyczaju
ywieniowego w innej tradycji zmienia si tak e
pole semantyczne, z którym si obyczaj wi e.
W naszych warunkach, ze wzgl dów aprowizacyjnych, surowo ć sushi nadaje mu znaczenie
nie „naturalne”, ale wr cz przeciwnie – zwi zane z wys okim stopniem udziału tec hnologii
(transport) i aur egzotyczno ci.

Sushi w III Rzeczypospolitej
Badaj c doniesienia Polskiej prasy codziennej i popularnych portali internetowych, łatwo mo na zaobserwować dwa sposoby prezentowania sushi. Podstawowe, pierwotne w naszych warunkach podej cie stosowane w opisywaniu zjawisk zwi zanych z t potraw cechuje
nastawienie pozytywne. W tej narracji sushi
prezentowane jest jak o egzoty czny (a wi c:
„Inny”), smaczny, prosty w przygotowaniu choć
nieco ekstrawagancki posiłek 8.Zwraca si uwag nie tylko na walory smakowe ale i na zdrowotne – nie bez przyczyny wskazuje si na
zwi zek mi dzy diet , a bardzo wysok redni
ycia w Japonii. Tak postaw mediów okre lić
mo na jako „otwart ”, a nawet, nawi zuj c do
neologizmu z okresu kampanii referendalnej do
Unii Europejskiej z 2004 r., jako „sushi-entuzjastyczn ”. Poetyka tekstów prasowych faktycznie cz sto charakteryzuje s i euforycznym
tonem: „bli sze zapoznanie si z japo skimi

J. Bator, Japo ski Wachlarz, Warszaw a 2008, s. 132.
K. Hashimoto, O kraju wschodz cego sło ca i jego mieszka cach, Pozna 2006, s. 76.
5
J. Bator, dz. cyt., s. 133.
6
R. Barthes, Imperium Znaków, przeł. A. Dziadek, Warszaw a 2004, s. 68.
7
C. Lévi-Strauss, Trójkat kulinarny, przeł. S. Cichow icz, „Tw órczo ć” nr 28, 1996, s. 71-80.
8
A. Smolec, Czas Sushi, „Logo”, 07.07.2005.
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Surowa ryba
specjałami mo e nam dostarczyć zupełnie nowych, niezwykłych wra e . Mo e nawet westchniecie z rozkosz Oishii (po japo sku: pyszne!)”9. Drugi trend narracji o sushi przywołuje
skojarzenia negatywne. Wydaje si być bardziej
zło ony i interesuj cy, poniewa odwołuje si
do tre ci, które wykraczaj poza walory kulinarne potrawy czy jej egzotyczne pochodzenie.
Taki sposób opowiadania o „surowej rybie” zazwyczaj podejmuj tabloidy i popularne portale
plotkarskie. Za przykład niech posłu y wst p
tekstu o „warszawce” opublikowany w „Fakcie”:
„Oni [przedstawiciele tzw. warszawki] wiedz ,
e nie wystarczy być. Trzeba te mieć i umieć.
Umieć z aistnieć. Wiedzieć, gdzie si bywa,
co si pije, w czym si chodzi i czym si je dzi. Porsche, sushi i drinki marki ekstaza.”10
Sushi jest wi c tu uznane za atrybut lansu, glamouru, czyli tego, co jest aktualnie w modzie. Przywodzi skojarzenia z on Modn Krasickiego i satyrycznym podej ciem do „nowinek”. Do konotacji tej potrawy przypisywane s
terminy takie jak luksus, zbytek, fanaberia. Bulwarówki na ogół pisz z jadem o ludziach stołuj cych si w lok alach serwuj cych japo ski
przysmak. Zwracaj uwag , choć z reguły nie
wprost, na niebotyczne ceny posiłków oraz,
co ciekawe, na „obce” pochodzenie potrawy.
„Surowa ryba”, okre lenie nacechowane przez
autorów artykułów i notek negatywnie, jest nie
tylko ekstrawaganck nowink , ale i towarem
zupełnie niedost pnym przeci tnemu zjadaczowi chleba. Łatwo trafić na wskazówki pozwalaj ce wytropić przyczyny kreowania takiego
obrazu sushi. Polskie celebrities 11 ch tnie deklaruj na łamach gazet swoje uwielbienie dla tej
potrawy (robili tak Doda, Kayah, a nawet Daniel
Olbrychski). W popularnej restauracji serwuj cej orientalne przysmaki przy ulicy Podwale
znajduje si te specjalna ciana, do której
przymocowane s talerze z „podzi kowaniami”
znanych osób za smaczny posiłek.
Tu pozwol sobie na poczynienie uwagi
natury ekonomicznej. Atencj zwraca nietypowy aspekt rozwoju restauracji sushi w War-
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szawie. Wbrew prawu popytu zag szcz enie
tego rodzaju przybytków gastronomicznych nie
wpłyn ło znacz co na konkurencyjno ć cen.
Podczas prowadzenia improwizowanych bada
terenowych udało si stwierdzić istnienie trzech
restauracji, gdzie cena pełnego posiłku oscylowałaby w okolicy kilkudziesi ciu (zamiast kilkuset) z łotych. Jest t o szczególnie ciekawe
w kontek cie stosunkowo niewielkich cen głównych składników słu cych do przygotowania
sushi: ry u i filetowanych steków rybnych.
Powróćmy jednak do kwestii prezentacji
sushi w mediach. Uwa nemu czytelnikowi tego
ty pu kons trukcja wypowiedzi prz ywodzi na
my l pewne elementy koncepcji klasy pró niaczej. Teoria Thorsteina Veblena12 zawiera analiz społecze stwa ameryka skiego z przełomu
XIX i XX w., czyli czasów, gdy – jego zdaniem –
nowobogaccy Amerykanie, znajduj c si w momencie prosperity gospodarczej pierwszej fali
uprzemys łowienia, porzuc ili t radycy jny etos
mieszcza ski, znaczony warto ciami oszcz dno ci i pracy.
Veblen twierdzi, e pieni dz tworzy standardy dobrego smak u. Człowiek mus i brać
udz iał w odbiorze okre lony ch dóbr kult ury
i konsumpcji, je li chce czuć wspólnot z dominuj c społecznie i ekonomicznie, stosunkowo nieliczn , grup bogaczy. Wymusza to na
nim dostosowanie si do jej wymogów i zachowa . E litarno ć tego modelu społecze stwa
powoduje, e nie tylko kształt uje si model
zachowania, ale tak e po rednio wymusza si
jego przestrzeganie.
Aktualizacji tej koncepcji do współczesnyc h polskich warunk ów próbował dokonać
Tomasz Szlendak w swoim artykule Bobo po
polsk u. Rzecz o zremasterowanej k lasie pró niaczej13. Jak pisze autor:
Stara koncepcja Veb lena musi zatem ulec
remasteringowi; trzeb a j oczy cić z okazjonalnych, dziewi tnastowiecznych naleciało ci, szumów i trzasków, potem uno-

BŁ, Sushi dla pocz tkuj cych, „Gazeta Wyborcza”, 15.05.2008.
Warszawka, „Fakt”, w ydanie internetow e z dnia 04.04.2008.
11
Wzorem gw iazd zachodnich: Scarlett Johansson odmów iła ostatnio przyjazdu do Cannes, a jednym z pow odów
było niespełnienie jej w arunków dotycz cych zagw arantow ania japo skich posiłków.
12
T. Veblen, Teoria klasy pró niaczej, przeł. J. Frentzel-Zagórska, Warszaw a 1998.
13
T. Szlendak, Bobo po polsku. Rzecz o zremasterowanej klasie pró niaczej, „Odra” nr 3 2003, s. 10.
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wocze nić jej wyd wi k, tak b y pasowała
do pó nokapital istycznej rzeczywisto ci.
Remasteruje si na przykład nagrania 14.

Szlendak zwraca uwag , e w ród polskiej „współczesnej klasy pró niaczej” wysokie
dochody i gargantuiczne wydatki nie id w parze
z wysok kultur osobist i neutralnym sposobem traktowania towarów luksusowych. Mówi c
dokładniej, brak im tego, co Wiktor Pielewin,
z wła ciwym sobie sarkazmem, nazywa w swojej najnowszej powie ci glamourem:
Dlatego mówimy, e dyskurs jest odmian
glamouru, a glamour odmian dyskursu
[…]. Glamour ob iecu je cud […], ale owa
ob ietnica maskuje całkowity b rak cudowno ci w yciu. Przeb ieranie i maskowanie
to […] jedyna realna cz ć glamouru.
I dyskursu równie 15.

Wydaje si wi c, e brukowce i, jeszcze
nowsze w naszych warunkach, internetowe serwisy plotkarskie (pudelek.pl, plotek.pl, egoi ci.pl, etc.) ra no pot piaj szczególnie wyra ne zachowania, które Veblen nazywa „konsumpc j na pok az ”. Drogie egzot ycz ne posiłki
podawane w eleganckiej i elitarnej atmosferze,
kons umowane w ród popularnych medialnie
klientów wydaje si być idealn egzemplifikacj
tego poj cia. Wielka popularno ć sushi-barów
jest zatem łatwym celem ataków dziennikarskich, tabloidowych „konserwatystów” (przewrotnie konserwatywno-moralizatorski profil ideologiczny wi kszo ci tego typu portali to tak e
zjawisko zasługuj ce na uwag ).

Posiłek sushi jako widowisko
Ale rob i ceremonie – pomy lał Serdiuk –
e te znajduj czas
na produkcj telewizorów!16

Na popularno ć sushi składaj si nie
t ylko walory kulinarne, ale i atrak cy jno ć
serwowania: „Japo skie jedzenie jest bowiem
filozofi i sposobem yc ia, konstytuty wnym
elementem to samo ci kulturowej Japo czyków. Jego znaczenie symboliczne wykracza
poza kuchni , dotycz c wszystkich sfer ycia
społecznego.”17
Pocz tkowo restauracje tego typu były
zakładane w Polsce przez emigrantów z Japonii i Korei. Obecnie w ród tzw. sushimasterów
zdecydowanie dominuj Polac y. Tradycy jne
japo skie sushi jest stricte patriarchalne: „Szefami w barach sushi zawsze s m czy ni. Japo czycy wierz , e kobiety nie nadaj si do
tej pracy z powodu zbyt ciepłych dłoni, które
niepotrzebnie grzałyby ry .”18 Póki co w Warszawie adna restauracja nie zdecydowała si
na realizacj zapisanej w Konstytucji zasady
równo ci płci i nie zatrudniła jako mistrza (potencjaln mistrzyni ) sushi.
Sus hi prz yrz dz a si gołymi r koma,
wskazane jest składanie mak i i nigiri na oczach
klienta. Odwołuj c si do terminologii Ervinga
Goffmana19, mo na powiedzieć, e „kulisy” s
jednocz e nie „dekorac j ”, a dychot omic zny
podział ulega zatarciu. Popularn form wystroju
wn trz jest zachodnia odmiana japo skiej ta my – rynienka z wod , po której pływaj „łódeczki” z rybami. Przebywaj cy za lad mistrz sushi
nie tylko przygotowuje potrawy, ale tak e zbiera zamówienia i, co istotne, prowadzi z klientami rozmowy. Cz sto nie dotycz one tematów
kulinarnych. Forma dyskusji to idealna okazja
dla klienta, aby „mimochodem” poruszyć tematy zwi zane z prac , b d niecodziennymi zainteresowaniami. Sytuacja, w której rozmowa
si odbywa nosi znamiona publicznej, momentalnie przenosi nas do tego, co Antonii K pi ski
nazywał „przestrzeni wspóln ”20: konwersacja
sensu stricte jest bilateralna, jednak inni klienci,
chc c nie chc c, uczestnicz w rozmowie.

Tam e, s. 12.
W. Pielew in, Empire V, przeł. E. Rojew ska- Olejarczyk, Warszaw a 2007.
W. Pielew in, Mały Palec Buddy, przeł. E. Rojew ska-Olejarczuk, Warszaw a 2005, s. 217.
17
J. Bator, dz. cyt., s. 119.
18
Tam e, s. 134.
19
E. Goffman, Człowiek w teatrze ycia codziennego, [w :] Antropologia widowisk, red. L. Kolankiew icz, Warszaw a
2005, s. 50.
20
A. K pi ski, L k, Kraków 2004, s. 113.
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Surowa ryba
Mistrz sushi jest nie tylko kucharzem,
ale i aktorem. „Dekoracj ” stanowi elementy
stałe, takie jak bar b d centralnie ulokowany
blat, przy którym przy gotowuje si jedzenie.
W tej konkretnej sytuacji społecznej (restauracji w godzinach pracy) kulisy s odsłoni te:
jawno ć, czysto ć i tempo przygotowania maj
dostarczać dowodów na wie o ć i jako ć
jedzenia. Ju samo okre lenie „sushimasterów” budzi uzasadnione s kojarz enia racz ej
z mist rzami wschodnich szt uk walki, ni ze
zwykłymi kucharzami (którzy co gorsza, jak
zauwa a Barthes, „wcale nie gotuj ”). Co wi cej, organizowane s specjalne kursy i szkolenia, które nie tylko przysposabiaj do zawodu,
ale i wydaj odpowiednie certyfikaty, nierzadko
sygnowane przez wschodnich mistrzów sztuki
kulinarnej.
W ramac h fasady osobist ej wskaz ać
nale y charakterystyczny sposób bycia: mieszanin profesjonalizmu, luzu i otwarto ci na
komunikacj . Równie istotna co zdolno ci kulinarne jest umiej tno ć stworzenia odpowiedniej atmosfery opartej na poczuciu uczestnictwa w pewnym presti owym i elitarnym wydarz eniu. Zgodnie z rozpoznaniem Goffmana
uczestnicy nie maj wiadomo ci „udawania”,
po prostu przyjmuj pewne reguły gry i mimochodem wymuszaj ich przestrzeganie przez
innych. Oczywi cie s restauracje sushi, w których jedzenie przygotowywane jest poza zasi giem wzroku klienta. Jest to jednak zjawisko rzadsze i zdecydowanie nie odpowiadaj ce zarysowanemu wy ej „typowi idealnemu”.
Aby unikn ć postrze enia przez otoczenie jako ignoranta (b d prze wiadczenia, o takiej ocenie) klient musi znać terminologi i zwyczaje zwi zane z jedzeniem sushi. Podstawowe jest roz ró nienie mi dzy nigiri (ryba na
ry u), mak i (ryba/warzywa/jajko w wysuszonych glonach), sashimi (kawałki surowej ryby
saute). Ponadto wymagana jest z najomo ć
kilku innych japo skich terminów takich jak ebi
(krewetka), tori (kurczak) czy te k ok u (ry ).
Zwyczajowo na pocz tku posiłku kelner
b d kelnerk a przynosz miseczki do sosu
sojowego (shoyu) oraz gor ce, wilgotne r czniki do r k (oshibori), którymi styrany w drowiec
21
22

R. Barthes, dz. cyt., s. 60.
Tam e, s. 61.
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mo e wytrzeć r ce, oraz zup z glonów (miso).
Bardzo istotne w całej kuchni azjatyckiej s
pałeczk i (hashi). P opularne od ty si cy lat
wydaj si być bardziej zakorzenione w kulturze Japo skiej, ni sztućce w kulturze zachodu. „Nasz” savoir-vivre odnosi si bowiem jedynie do estetyki jedzenia, a jego nieznajomo ć
mo e prowadzić co najwy ej do zachowania
nieodpowiedniego w danej sytuacji. Jak e bogats ze jes t pole semant yczne wskazy wane
przez has hi! Barthes po wi c ił semanty ce
pałeczek kilka stron. Przytocz tylko niektóre
fragmenty:
Pał eczk a ma wi ce j fun kcji n i sam o
p rz en o sz en i e po ywi en ia z na czyni a
do ust […] i te dodatkowe funkcje s istotniejsze. Pałeczka przede wsz ystkim […]
pe łni fun kcj de iktycz n : wsk azu je p ok arm, ok re l a fra g me nt, p owoł u je d o
istnienia samym gestem wyb oru, który jest
indeksie; przez to zamiast machinalnego
nast pstwa , które ogranicza j edzenie do
stopniowego połykania potrawy, pałeczka
okre laj c swój wyb ór […] wprowadza do
ob yczaju j edzenia nie tyle porz dek, ile
fantazj i jakb y rozleniwienie: w ka dym
razie oddziaływanie inteligentne, nie mechaniczne 21.

Inne funkcje pałeczek przedstawia autor
Imperium Znak ów w opozycji binarnej do brutalnych sztućców Zachodu. Wskazuje na chwytanie (zamiast: przebicia), rozczepianie (miast
krojenia) i przenoszenie jedzenia wprost na
podniebienie:
Pokarm b rany pałeczk nie jest ju ofiar ,
na której dopuszczono si gwałtu […] ale
harmonijnie przeniesion sub stancj ; pałeczka przekształca uprzednio podzielon su b stan cj w p o ka rm ptasi, a ry
w mleczny puch; niestrudzenie towarzyszy
maci erzy sk iemu ge stowi wkładani a do
roz wa rtych dz io b kó w, po z osta wia j c
naszym zwyczajo m jed zeni a armie pik
i no y zwi zanych z drapie no ci 22.
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Warto zauwa yć, e fragment ten wydaje
si potwierdzać tez głosz c e Barthes w opisie do wiadcze z Nipponu dał wyraz raczej
swoim pogl dom na stan kultury Zachodu, ni
dokonał wiarygodnej interpretacji estetyki cywilizacji Kraju Kwitn cej Wi ni.
Nale y jednak wrócić do pałeczek. Jedzenie za ich pomoc , jak pisze Kyutaro Hashimoto odnosi nas po rednio do porz dku metafizycznego, zwi zanego z wymiarem tanatycznym, funeralnym i diabolicznym:
Jap o czyko m p ał ecz ki s p rz yda tn e
tak e przy niektórych ob rz dach, np. przy
b ud dyjsk iej k remacj i zwł ok. W zwi zku
z tym istnieje kilka tab u zwi zanych z ich
u yciem. Nie podaje si jedzenia współb iesiadnikowi pałeczkami, poniewa kojarzy si to z ceremoni podawania zw glonych szcz tków zmarłego członkom jego
rodziny. N ie wb ija si pałecz ek pionowo
w ry , b o to równie kojarzy si ze mierci
[…] Nale y tak e pami tać, e w plenerze
np. po b iwaku u ywane pałeczki powinno
si złamać na dwie cz ci, b y diab eł ich
nie znalazł i nie u ył do swoich niecnych
zamiarów23.

Wbrew nakazom kultury Kraju Kwitn cej
Wi ni wielu, szczególnie pocz tkuj cych (b d
wiadomie ignoranckich), klientów restauracji
stosuje wy ej pot pione praktyki. Oczywi cie
w momencie, gdy nikt z otoczenia nie dostrzega
tego semantycznego Imperium Znak ów, nie
sposób mówić o nieprzestrzeganiu ustalonego
decorum. To ka e nam postawić pytanie: „Ile
prawdziwego sushi jest w sushi w Polsce?”.
Podczas prowadzenia bada terenowych
w okolicy Ronda Radosława w Warszawie zaobserwowałem nadzwyczaj interesuj c praktyk popularn w niektórych restauracjach podaj cych sushi. Moj uwag zwróciła nietypowa dychotomiczno ć struktury pracowników. W lokalu
zatrudnieni byli tylko m czy ni, z których mistrzami sushi i kucharzami byli osobnicy narodowo ci polskiej, za kelnerami osoby, których
fizjonomia sugerowała pochodzenie z rejonu
południowo-wschodniej Az ji (jak si pó niej
23
24

dowiedziałem byli to Tajowie). Sytuacja wygl dała nietypowo, poniewa kelnerzy nie mówili
w j zyku polskim. Wydaje si , e miałem do
czynienia z jawn szarad . Wzgl dy praktyczne nie maj w niej wi kszego znaczenia, wa niejszy jest odpowiedni nimb orientalno ci. Gdybym, hipotetycznie, wstał i powiedział wszystkim: „To s Tajowie, nie maj nic wspólnego
z tradycyjnie japo skim sushi!” niechybnie uznany zostałbym za Huizingowskiego „popsujzabaw ”.
Podobn sytuacj zaobserwowałem w restauracji przy ulicy Senatorskiej. Szefem kuchni jest tam co prawda Japo czyk, ale jako kelnerk zatrudniono kobiet narodowo ci polskiej
o wyra nie wschodnich korzeniach (jak si dowiedziałem syberyjskich). Mo na domniemywać jednak , e zdaniem wła cic iela osoba
o orientalnej urodzie sprawi, e klient b dzie czuł
si bardziej autentycznie, niecodziennie i egzotycznie. Azjatycka obsługa ma dokonać aktualizacji Japonii w Polsce, ma wyrwać nas z rodzimego trybu ycia, zaprzeczyć naszym kulinarnym zwyczajom, spowodować, e b dziemy
czuli si „obco” b d c „u siebie”. Dobrym komentarzem do takiej sytuacji s zdania Zygmunta
Baumana:
Wyp rawa do wi tyni konsumpcj i […] to
raczej przen osiny do inneg o wi ata ni
uczestnictwo w cudownym przeistoczeniu.
Tym, co czyni go „innym” nie jest odwrócenie, odrzucenie czy zawieszenie reguł
rz dz cych co dz ie nn ym ycie m, l ecz
uk azan ie taki ego spo sob u b ycia, któ ry
w yciu codziennym jest alb o wykluczony,
a lb o n ie osi g al ny i któ re go w swoi m
miejscu zamieszkania mog do wiadczyć
jedynie nieliczni 24.

Warto wspomnieć t ak e o elemencie
tradycji kulinarnej sushi, który z pewnych wzgl dów nie zadomowił si w Polsce – o rybie fugu:
Jedyna wyj tkowo ć fugu polega na tym,
i mo e u miercić człowieka tak b łyskawicznie, e nie zd y on odło yć pałeczek
i sko na […]. Je dzen ie fug u m a wa rto ć

K. Hashimoto, dz. cyt., s.73.
Z. Bauman, Płynna Nowoczesno ć, przeł. T. Kunz, Kraków 2006. s.153.

Surowa ryba
przede wszystkim symb oliczn i zaspokaj a in ne pragnie nia ni g łód. Pozwala
ucztuj cym mieć wiadomo ć, e nale
do klub u wyrafinowanych koneserów25.

Roger Caillois tworz c s woj definicj
zabawy 26 zwrócił uwag na istotny dla niej niepewny przebieg oraz niewiadome zako czenie.
Gdyby uznać to rozumienie terminu jako wi
ce, obecno ć ryby fugu w menu byłaby konstytutywna.

Zako czenie
Nie wystarczy tylko być zamo nym, sushi trzeba te je ć we wła ciwy sposób. Jak
sk wapliwie donosi anonimowa informatorka
port alu pudelek. pl wielka gwiaz da pols kiej
popkultury – Doda, podpatrzona w restauracji:
„Jadła nieporadnie, cała si ubrudziła, krewetka
wypadała jej z ust.” S ushi pos trzegane jest
jako swoisty „rytuał elit”, w którym jest wymagana umiej tno ć posługiwania si orient alnymi sztućcami. Osob sławn , maj c swoje
miejsce w zbiorowej wyobra ni obowi zuje si
do spełniania oczekiwa dotycz cych savoirvivre’u gwiazd.
Florian Znaniecki, pisz c o rolach społecznych, zwracał uwag , e „od wykonuj cych
je jednostek oczekuje si , e naucz si wzorów i b d si do nich stosować.”27 W powy szej sytuacji mamy do czynienia z konfliktem:
Doda, aspiruj ca do grania roli gwiazdy, zostaje

25
26
27
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„nakryt a” na nieumiej tnym obchodzeniu si
z jednym z wła ciwych tej funkcji atrybutów.
Oburzenie, które w postronnej obserwatorce
wywołał ten widok wywołane jest niekoherencj
społecznego i presti owego statusu oraz obowi zków ze wynikaj cych.
Znaniecki podaje 4 elementy istotne dla
jego koncepcji roli społecznej. S to: osoba,
kr g społeczny, obowi zki i prawa. Sushi we
współczesnej Polsce pełni funkcje, które mo na próbować zakwalifikować do tych kategorii.
Po pierwsz e, odno nie s fery podmiotowej:
sushi zwi zane jest z odpowiednim statusem
społecznym i finansowym (mieszka cy wi kszych miast o odpowiednich zarobkach). Kr g
społeczny powinien być rozumiany dwuwymiarowo: w ziej – jako kr g innych klientów tych
restauracji oraz szerzej – uwzgl dniaj c po rednich odbiorców tego przekazu kulturowego
(co jest mo liwe dzi ki rodkom mas owego
przekazu). Jedzenie sushi wi e si z co najmniej dwoma społecznymi ocenami (co ł czy
si z kolei z prawami i obowi zkami): formułowanymi przez innych amatorów tej potrawy
oraz wydawanymi w ród ludzi, którzy informacje czerpi z gazet i internetu. W obu jednak
przypadkach liczy si umiej tno ć wła ciwego
zachowania si , opanowania odpowiedniego
sposobu jedzenia i fachowej terminologii. Działania te podejmowane s po to, aby w sposób
zgodny z decorum realizować nie tylko zachcianki podniebienia, ale tak e aspiracje zwi zane z presti em społecznym.

J. Bator, dz. cyt., s. 124.
Konkretnie w jej w ariantach: ilinks, agon i paidia; R. Caillos, Gry i ludzie, [w :] Antropologia widowisk…, s.164.
F. Znaniecki, Poj cie roli społecznej, [w :] Antropologia Widowisk..., s. 736.

