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    Kontynuujemy cykl „Smak gettowego życia” Agnieszki Witkowskiej-Krych, w

którym autorka przybliża m.in. kwestie wyżywienia mieszkańców getta,

działalność doraźnie organizowanych punktów dożywiania przeznaczonych dla

głodujących mieszkańców oraz kuchni żywiących dzieci i niemowlęta,

Transferstelle.
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Ulica Smocza – bazar

W getcie warszawskim można było zaopatrywać się w produkty żywnościowe na kilka sposobów.

Poza sklepami rozdzielczymi, w których realizowano przydziałowe kartki, handel odbywał się

również na ulicach, w podwórkach oraz na bazarach. Pisała o tym w powojennych

wspomnieniach między innymi Mary Berg: „Na wózkach z warzywami widać tylko brudną rzepę

i zeszłoroczną marchew. Obok wozy pełne cuchnących ryb – maleńkich rozkładających się

rybek. Po jeden złoty za funt. Te ryby stanowią teraz najważniejszy produkt żywnościowy w

getcie. Jedyny, jaki Niemcy dopuścili do wolnej sprzedaży. Oczywiście można też dostać mięso,

kurczaki i nawet prawdziwego karpia na szabas. […] Koszerne mięso i ryby są jeszcze droższe;

mogą sobie na nie pozwolić tylko ci, którzy mają duże zasoby pieniężne” ( Mary Berg, Dziennik z

getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 64.).

Poza zakupami od ulicznych sprzedawców chadzano również na targowiska. Jednym z

najbardziej znanych i najczęściej uczęszczanych bazarów w getcie warszawskim był ten

znajdujący się przy ulicy Smoczej. Sprzedawcy i kupcy często po prostu wymieniali się na towary,

na bieżąco ustalając ich wartość. Czasem na bazar ten przychodzili również warszawiacy

mieszkający poza gettem – Żydzi wyprzedający własne dobra zwykle proponowali kupcom ceny

znacznie niższe, niż te obowiązujące po tak zwanej stronie aryjskiej.



Panie domu, które stać było na robienie zakupów i przygotowywanie wykwintnych dań znanych

jeszcze z lat przedwojennych, nie musiały szczególnie oszczędzać i posiłkować się popularnymi

„głodowymi” przepisami kulinarnymi. Całkiem pokaźna liczba takich oszczędnościowych

receptur drukowana była na łamach koncesjonowanej przez Niemców „Gazety Żydowskiej” w

rubryce Poradnik dla gospodyń. Dość przywołać kilka z nich. I tak, pierwszym przepisem, który

opublikowano w „Gazecie Żydowskiej”, był przepis na ciasteczka, czyli ponoć „świetne i tanie

wojenne makaroniki, które można uzyskać przy użyciu niewielkiej ilości owsianki, cukru,

margaryny, proszku do pieczenia, mąki i olejku migdałowego” („Gazeta Żydowska” 1940, nr 17, s.

5.). Wśród wskazówek oszczędnościowych pojawiła się również następująca porada: „Wiele

gospodyń sądzi, że chcąc ugotować puree ziemniaczane, musimy gotować ziemniaki obrane.

Niekoniecznie. Można gotować kartofle w łupinach, a po ugotowaniu obrać i ubić. Obieramy je

ostrym końcem noża i uzyskane łupiny stanowią jedną dziesiątą części łupin, które pozostają

przy obieraniu ziemniaków surowych. Ziemniaki gotowane w mundurkach (w łupinie) nadają

się wyśmienicie do różnych sałatek (z twarogiem, śledziowych) oraz do przysmażania po

uprzednim rozkrajaniu w plasterki” („Gazeta Żydowska” 1940, nr 43, s. 5.). W innym miejscu

czytelniczkom radzi się, by „kapustę w głowach najlepiej przechowywać w piwnicy w

następujący sposób: między dwiema ścianami przeciągnąć gruby sznur, na którym zawiesza

się w dość dużych odległościach główki kapusty obwiązane sznurkiem za głąby. Należy uważać,

aby jedna głowa kapusty nie dotykała drugiej, gdyż przez dotknięcie łatwo ulegają gniciu”

(„Gazeta Żydowska”, 1940, nr 27, s. 5.). Oczywiście od razu nasuwa się pytanie, ile osób w tamtym

czasie mogło pozwolić sobie na zakup kilku główek kapusty na raz i przechowywanie ich we

własnej, odpowiednio do tego przygotowanej piwnicy… Ciekawe jest też, że wiosną 1941 roku, na

chwilę przed Pesach, podsunięto czytelniczkom „Gazety Żydowskiej” pełen zestaw przepisów na

dania świąteczne. Na liście znalazły się między innymi pierogi z mąki macowej, tort z mąki

kartoflanej, ciastka smażone, naleśniki, biszkopt oraz grzybek, czyli omlet z mąki macowej,

barszcz oraz dwa przepisy na dania z wątróbką – kulki macowe oraz knedle („Gazeta Żydowska”

1941, nr 28, s. 5.). Wszystko comme il faut, jak za dawnych czasów.

Agnieszka Witkowska-Krych – antropolożka kultury, hebraistka i socjolożka. Ceniona badaczka

życia i spuścizny Janusza Korczaka, współpracowniczka Fundacji Forum Dialogu i Centrum

Kultury Jidysz. W grudniu 2019 r. otrzymała jedną z nagród KLIO w konkursie na najlepszą



książkę historyczną za „Mniej strachu. Fakty i mity o ostatniej drodze Janusza Korczaka i jego

podopiecznych”.
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