BROWARY

roz.1.qxd

2011-09-20

20:43

Page 1

BROWARY

roz.1.qxd

2011-09-20

20:43

Page 2

Redakcja i korekta:
JUSTYNA PORCZYK

Projekt okładki, opracowanie graficzne, skład:
ALICJA PUKACZEWSKA

Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów
naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.
Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów
mających pomysły na książki związane z miastami, regionami
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także
o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki
nawiązujące do interesujących nas tematów.

© Copyright by Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011
Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem),
przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody Wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konsekwencjami przewidzianymi
w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83).

ISBN 978-83-7729-064-4

KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
tel./faks 42 632 78 61, 42 630 71 17, tel. 602 34 98 02
infolinia: 604 600 800 (codziennie 8-22, także sms), gg 414 79 54
www.ksiezy-mlyn.com.pl; e-mail: biuro@ksiezy-mlyn.com.pl
Łódź
Wydanie 1

B R O W A R Y
Ł O D Z I

I

R E G I O N U

BROWARY

roz.1.qxd

2011-09-20

20:44

Page 3

Spis treści
PRZEDMOWA
OD AUTORA
ROZDZIAŁ I
Technologia produkcji piwa i rozwój browarnictwa
na świecie oraz na ziemiach polskich
1. Technologia i podstawowe pojęcia
2. Zarys dziejów piwowarstwa na świecie
3. Zarys dziejów piwowarstwa
na ziemiach polskich

4
6

7
8
10
16

ROZDZIAŁ II
Początki piwowarstwa w Łodzi i warunki dla stworzenia
nowoczesnych browarów w tym mieście
21
1. Ex navicula navis (z łódeczki łódź)
22
2. Warunki zewnętrzne przy powstawaniu
piwowarstwa fabrycznego w Łodzi
27
ROZDZIAŁ III
Sytuacja polskiego i łódzkiego browarnictwa pod rządami
carów i w II Rzeczpospolitej
31
1. Łódzkie browarnictwo
na przełomie XIX i XX wieku
32
2. Sytuacja piwowarstwa polskiego
w latach 1918–1945
35
3. Piwowarstwo łódzkie w II Rzeczpospolitej
42
ROZDZIAŁ IV
Browary w Łodzi przed 1945 rokiem
1. Anstadtowie
Pod rządami carów
W II Rzeczpospolitej
2. Największy konkurent, największy przegrany
– Browar Braci Gehlig
3. Browar Gustawa Keilicha i jego synów
Trudne początki
Pomyślny rozwój w nowej rzeczywistości
4. Browar Braci Keilich
5. Browar przy ulicy Milscha
6. Browar Braci Lorentz
7. Browar Henryka Bauera
ROZDZIAŁ V
Browary w regionie łódzkim przed 1945 rokiem
1. Browar Ludwika Anstadta w Radogoszczy
2. Browar Zenona Anstadta w Zduńskiej Woli
3. Browar w Radogoszczy przy ulicy Zgierskiej

45
46
46
55
63
70
70
72
77
79
82
84

85
86
90
95

4. Browar w Radogoszczy
przy ulicy Hipotecznej
5. Browar Oskara Maczewskiego w Zgierzu
6. Browar w Pabianicach
7. Browar w Lućmierzu
8. Browar Franciszka Ksawerego Szpana
(później Franciszka Braulińskiego)
w Piotrkowie
9. Browar Bartenbachów w Piotrkowie
10. Tradycje piwowarskie w Radomsku
i Browar Parowy „Pociecha”
11. Browar rodziny Knothe
w Tomaszowie Mazowieckim
12. Browar w Tuszynie
13. Piwna przygoda rodziny Eisertów
14. Trąbczyńscy
– rodzina piwowarów
ROZDZIAŁ VI
Browarnictwo w PRL-u i III RP
1. W Polsce Ludowej
2. III Rzeczpospolita

96
97
97
98

98
99
100
101
101
101
102

103
104
113

ROZDZIAŁ VII
Browarnictwo łódzkie w okresie powojennym
1. Browarnictwo łódzkie
pod państwowym zarządem
2. Browary Łódzkie SA
3. Ślady po minionej epoce
łódzkiego piwowarstwa

134

ROZDZIAŁ VIII
Browarnictwo regionu łódzkiego
w okresie powojennym
1. Zduńska Wola
2. Wieluń, Ciechomice, Sieradz
3. Skierniewice
4. Piotrków Trybunalski
5. Dębowa Góra
6. Męcka Wola
7. Starowa Góra
8. Łask

141
142
144
145
146
151
152
153
154

ZAKOŃCZENIE
SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
PRZYPISY

157
161
164
166

119
120
124

BROWARY

roz.1.qxd

2011-09-20

20:44

Page 4

Przedmowa
Jest mi miło, a jednocześnie poczytuję to sobie za wielką przyjemność, iż mogę
zaprezentować kolejną publikację, poświęconą dziejom Łodzi i regionu, a która znalazła łaskawego wydawcę – oficynę Księży Młyn Dom Wydawniczy. Ta ostatnia,
choć legitymująca się skromnym stażem, wprowadziła i z powodzeniem realizuje
ciekawy program wydawniczy, nastawiony głównie na promocję publikacji o tematyce regionalnej, udostępnianych Czytelnikowi w ładnej szacie graficznej, zawsze
z większym lub mniejszym zasobem materiału ikonograficznego.
Księży Młyn Dom Wydawniczy właściwie ocenił walory przedłożonej do druku
pracy Marcina Jakuba Szymańskiego Browary Łodzi i regionu. Historia i współczesność. Względy praktyczne i oczekiwania ze strony potencjalnych odbiorców zadecydowały o ostatecznym kształcie publikacji. Jej ramy chronologiczne zostały przesunięte do czasów nam współczesnych, a jednocześnie dopracowano kilkanaście studiów, poświęconych przeszłości browarów, funkcjonujących na obszarze Polski
Środkowej w okresie od XIX do początków XXI wieku. W ten sposób powstało solidne kompendium wiedzy o przeszłości browarnictwa w Łodzi i regionie łódzkim.
Jej autor, młody i początkujący badacz, okazał się osobą wybitnie przygotowaną do
podjęcia się takiego zadania. Przeprowadził solidne i całościowe poszukiwania źródłowe, dokonał krytycznej oceny zgromadzonego zasobu faktograficznego. Co więcej, stworzył ciekawy i czytelny układ pracy, umożliwiający właściwą prezentację
wszystkich podjętych wątków. Wnikliwe badania umożliwiły wychwycenie i odrzucenie wielu błędów merytorycznych i fałszywych ocen, pokutujących w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Tak się złożyło, iż jej twórcy wywodzili się najczęściej
ze środowisk żywo interesujących się przeszłością naszego regionu, a także lokalnym browarnictwem, ale o poziomie ich prac zadecydował brak właściwego profesjonalizmu i umiejętności analitycznych.
Marcin Jakub Szymański zdobył i stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu technologii i rozwiązań technicznych, stosowanych w produkcji piwa od czasów zamierzchłych do współczesnych. Kilka fragmentów z zakresu tej wiedzy znalazło się w promowanej publikacji: Browary Łodzi i regionu. Historia i współczesność. Był to zabieg konieczny, będący swoistym wprowadzeniem przyszłego Czytelnika w skomplikowaną materię warzenia piwa, choć podaną w sposób przystępny i łatwy w odbiorze. Podobną opinię można powiedzieć o fragmencie, poświęconym zarysowi
dziejów piwowarstwa na świecie. Pod tym określeniem należy rozumieć szeroko rozumianą konsumpcję piwa, sposoby jego przechowywania i dystrybucji. Rozbudowane do właściwych rozmiarów wątki, poświęcone różnorodnym formom rynku piwowarskiego, dobrze osadzone w realiach zmieniających się epok historycznych, są
świadectwem przemyślanej i dobrze zrealizowanej koncepcji pracy.
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Najobszerniejsze fragmenty prezentowanej monografii zostały poświęcone dziejom browarnictwa w Łodzi i regionie łódzkim. Skala podejmowanych wątków jest bogata, choć uzależniona od
stanu zachowania zasobów źródeł. Między innymi opisane są tam losy kilku rodzin (Anstadtowie, Keilichowie, Gehligowie, Braulińscy), które wywarły największy wpływ na rozwój tej branży na ziemiach środkowopolskich, a ich udziałem były znaczne sukcesy gospodarcze i finansowe oraz towarzysząca im aktywność na polu społeczno-kulturalnym. Prezentacja dokonań „miejscowych” browarników i towarzysząca im konsumpcja piwa zostały podzielone na trzy okresy historyczne: do 1918 roku, okres międzywojenny, Polska Ludowa i III Rzeczpospolita, z jednoczesnym dążeniem do wydobycia cech charakterystycznych dla każdej z tych epok. Opracowanie
Marcina J. Szymańskiego: Browary Łodzi i regionu. Historia i współczesność. Historia i współczesność jest więc ciekawym studium, poświęconym przeszłości regionu łódzkiego, choć w wymiarze określonym do dziejów branży piwowarskiej. Publikacja powyższa z chwilą ukazania się
na rynku wydawniczym winna spotkać się z życzliwym przyjęciem, i to nie tylko ze strony środowisk interesujących się przeszłością naszego regionu, koneserów i smakoszy piwa (co jest
oczywiste i zrozumiałe), ale też tych wszystkich, którzy potrafią docenić dorobek naszej cywilizacji w szeroko rozumianej sferze życia codziennego, w którym konsumpcję tego pienistego napoju można m.in. postawić w wymiarze zgoła leczniczym, czy wręcz kultowym.

Prof. dr hab. Kazimierz Badziak
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

PRZEDMOWA

B R O W A R Y
Ł O D Z I

I

R E G I O N U

5

BROWARY

roz.1.qxd

2011-09-20

20:44

Page 6

Od Autora

Warzenie piwa towarzyszy ludzkości od początków cywilizacji. Zdrowy, smaczny napój zmieniał się
przez lata, lecz ogólne założenia jego produkcji pozostały takie same. Dzisiaj piwo przeżywa swój
renesans – mówi się o jego zdrowotnych właściwościach, powraca się do tradycyjnych metod warzenia,
a przedmiotem zainteresowania piwoszy jest nie tylko technologia, ale również historia. Na rynku jest
coraz więcej książek o dziejach piwowarstwa – wychodzą spod pióra zarówno zawodowych historyków,
jak i pasjonatów. Niestety, badanie dziejów piwa w Polsce przez wiele lat było zaniedbywane,
co oznacza, że trzeba zaczynać niemal od początku. W okresie międzywojennym ukazały się prace
inż. Mariana Kiwerskiego, a po II wojnie światowej temat podjął prof. Andrzej Klonder. Najnowsze
książki o piwie to z jednej strony różnego rodzaju leksykony, a z drugiej prace o browarnictwie
w określonych regionach i miastach. Książka, którą Czytelnik trzyma w rękach, wpisuje się w ten drugi
trend. Miejmy nadzieję, że wraz z kolejnymi publikacjami będzie można ułożyć w miarę pełną historię
polskiego piwowarstwa.
Moim celem było zebranie jak największej ilości informacji o browarnictwie w Łodzi. Korzystałem
głównie z dokumentów z Archiwum Państwowego w Łodzi, prasy oraz czasopism specjalistycznych.
Uwzględniłem również najważniejsze browary regionu łódzkiego, chociaż tu sprawa była znacznie
trudniejsza – wiele archiwaliów się nie zachowało, inne okazały się niedostępne. Nie bez przyczyny
największy nacisk położony jest na XIX i XX wiek – to właśnie w tym czasie kształtowało się nowoczesne
piwowarstwo w naszym kraju. W niektórych kwestiach, zwłaszcza w odniesieniu do czasów najnowszych,
pozwoliłem sobie na subiektywizm – Czytelnik sam zadecyduje, czy się ze mną zgadza.
Nie twierdzę, że temat został wyczerpany – historia to jedna z tych dziedzin, którą ciągle można
zgłębiać. Książka ta w znaczący sposób uzupełnia jednak dotychczasową wiedzę i porządkuje znane
już fakty, a przedstawione oryginalne badania zostały opublikowane po raz pierwszy.
Niewiele zostało śladów po browarach, warzących kiedyś naprawdę duże ilości piwa.
Mam nadzieję, że publikacja ta przypomni ludzi, którzy te zakłady budowali i prowadzili przez wiele lat.
To przecież im łodzianie zawdzięczali dostęp do pienistego napoju.
O Łodzi i okolicach pisano już wiele, lecz głównie w kontekście przemysłu włókienniczego,
wielkich fortun i problemów społecznych. Teraz głównym bohaterem jest browarnictwo. Zostało ono
ukazane dość szeroko, uwzględniając nie tylko lokalną sytuację, ale również warunki funkcjonowania
w poszczególnych systemach politycznych, od caratu po III RP. Zapraszam więc do zapoznania się
z nieco inną stroną historii naszego miasta – najlepiej przy kuflu dobrego piwa.
W książce używam następujących skrótów jednostek monetarnych: marki (mk), marki polskie (mkp),
Reichsmarki (RM), ruble (rb), złotówki (zł).
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które pomogły
mi w zbieraniu materiałów, m.in.: pracownikom Archiwum Państwowego w Łodzi; Panu Tomaszowi
Kruzowi i Browarowi Cornelius; Browarowi Koreb; Muzeum w Zduńskiej Woli oraz Pani doktor
Małgorzacie Łapie z Zakładu Historii Gospodarczej w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu
Łódzkiego.
Przede wszystkim jednak podziękowania należą się Kierownikowi tego Zakładu, Panu profesorowi
doktorowi habilitowanemu Kazimierzowi Badziakowi, pod którego kierunkiem powstała moja praca
magisterska, będąca podstawą tej książki.
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1
Technologia i podstawowe pojęcia
iwo to obok wina jeden z najstarszych napojów wytwarzanych przez człowieka, łączony nierozerwalnie
z umiejętnością wypieku chleba. Obecnie pod tą nazwą rozumiemy napój otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej przy użyciu drożdży piwowarskich.1
Jednak w dzisiejszej postaci zaczął być on warzony dopiero
od XIX wieku, dlatego na potrzeby badania dziejów browarnictwa za piwo uznaje się każdy napój otrzymywany w wyniku przefermentowania ziarna, słodu lub pieczywa. Aby
rozpocząć rozważania nad historią jego wytwarzania, należy
zapoznać się z podstawowymi pojęciami oraz informacjami
z zakresu produkcji.
Obecnie podstawowymi surowcami potrzebnymi w procesie powstawania piwa są: woda, słód, chmiel oraz drożdże.
Jakość i przygotowanie każdego z nich ma ogromny wpływ
na cechy gotowego produktu.
Woda jako surowiec musi spełniać bardzo wysokie wymagania. Powinna być sterylna, odpowiednio natleniona, a co
najważniejsze – nie może mieć żadnego smaku ani zapachu.
Wiedziano o tym od dawna, a u progu nowoczesnego piwowarstwa, czyli od XIX wieku, szczególnie to podkreślano,
zalecając korzystanie z wody pochodzącej z opadów deszczu
lub śniegu. W przypadku jej braku trzeba było wykonać destylację lub filtrację przez rozkruszony węgiel.2 Rodzaj wody
ma także wpływ na jakość pienistego napoju – miękka nadaje się raczej do piw typu lager, czyli jasnych, dolnej fermentacji, leżakujących w niskich temperaturach (w naszej części
Europy nazywają się pils) i jasnych pełnych, natomiast woda
twarda powinna być używana do piw mocniejszych. Do pro-

P

Celem słodowania jest przekształ −
cenie skrobi w cukry proste, które
mogą być przerobione przez droż −
dże na alkohol. Proces ten polega
na moczeniu ziarna w celu jego
kiełkowania, a następnie suszeniu
go i rozdrabnianiu. Podobnie po −
stępuje się z pszenicą, niezbędną
w produkcji piw pszenicznych.
W przypadku tych gatunków tra −
dycyjnie korzysta się w połowie
ze słodu pszenicznego, a w poło −
wie z jęczmiennego. Wyjątek sta −
nowi niemieckie piwo Franziska −
ner, do warzenia którego używa się 75% słodu pszenicznego.
W procesie suszenia następuje kształtowanie się najważniejszych
cech danego słodu. Suszenie w wyższej temperaturze zapewnia
słód ciemny, nadający się do piwa ciemnego, natomiast słód ja −
sny otrzymywany jest w wyniku suszenia w temperaturze niższej.
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dukcji porterów, czyli ciemnych, stosunkowo mocnych piw
o wysokiej zawartości ekstraktu, warzonych początkowo
przy pomocy drożdży górnej fermentacji (współcześnie najpopularniejszy w Europie jest porter bałtycki dolnej fermentacji), najlepsza jest woda bogata w minerały.3
Drugi podstawowy surowiec to słód. Jest to produkt powstały w wyniku słodowania ziarna, obecnie najczęściej
jęczmienia, ewentualnie pszenicy. Najlepiej nadaje się do tego celu jęczmień dwurzędowy jary, uprawiany dziś głównie
na Ukrainie, Morawach, w Bawarii i w Polsce, chociaż większość jego europejskich odmian jest właśnie dwurzędowa.
Ziarna powinny być dobrze wykształcone, krótkie i grube.
Jęczmień nie może być zawilgocony.
Produkcję piwa można ogólnie dzielić na sześć etapów:
warzenie brzeczki,
przygotowanie drożdży,
fermentacja piwa,
dojrzewanie piwa,
filtracja,
rozlew i ewentualnie pasteryzacja.
Obecnie wszystkie gatunki piwa są chmielone. Chmiel to długowieczna bylina z rodziny konopiowatych, dziś powszechnie
i błędnie uważana za najważniejszy składnik piwa, a faktycznie będąca w pewnym sensie jego przyprawą i konserwantem.4
Nadaje napojowi gorycz oraz
aromat, poza tym ma właściwości antyseptyczne, co wpływa na
trwałość, zwłaszcza w przypadku produktu niepasteryzowanego. Do celów browarnictwa
wykorzystuje się jedynie szyszki żeńskie, które następnie są
suszone i odpowiednio przechowywane. Obecnie rozróżnia
się dwa rodzaje chmielu: aromatyczny i goryczkowy. Gatunkiem aromatycznym jest m.in. chmiel lubelski, znana i ceniona odmiana uprawiana na Lubelszczyźnie.
Występują dwa rodzaje fermentacji: górna i dolna. Podstawową i pierwotną formą jest fermentacja górna, stosowana
od najdawniejszych czasów przy użyciu dzikich drożdży.
Charakteryzuje się ona temperaturą od 15–25°C i późniejszym dojrzewaniem w temperaturze 12–25°C. Piwo powstałe w wyniku takiego procesu jest słodkawe, często o owocowym posmaku (drożdże górnej fermentacji wytwarzają estry). W procesie warzenia drożdże formują na powierzchni
brzeczki charakterystyczną pianę. Dolna fermentacja wymaga niższej temperatury, ok. 5–9°C, a dojrzewanie ma miejsce
w temperaturze bliskiej 0°C. Takie piwo jest dłużej przydatne do spożycia i charakteryzuje się łagodniejszym smakiem.
W czasie warzenia drożdże opadają na dno.
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Lambik to specyficzny ga −
tunek piwa, warzony wy −
łącznie przy użyciu dzikich
drożdży, występujących na −
turalnie w powietrzu w oko −
licach Brukseli. Bardzo
długo leżakuje (nawet przez
dwa lata). Cechuje się ró −
żową lub bursztynową bar −
wą i głębokim, niepowta −
rzalnym smakiem. Obecnie
oryginalny lambik jest uzna −
wany za jeden z najwięk −
szych delikatesów wśród
piw.
Otwarte kadzie fermentacyjne.
Rys. M. Urbańska

SCHEMAT
PRODUKCJI
PIWA
Wnętrze warzelni. Rys. M. Urbańska

Do fermentacji alkoholowej niezbędne są drożdże, czyli
drobnoustroje należące do jednokomórkowych grzybów.
Drożdże piwne to ich szlachetna odmiana, którą można podzielić, w zależności od zdolności do przerabiania odpowiednich cukrów, na dwa gatunki – fermentacji górnej lub dolnej.5
Zasady fermentacji alkoholowej i naturę drożdży poznał dopiero Louis Pasteur w latach 60. i 70. XIX wieku i opublikował
wyniki swych badań w sławnej pracy Etudes sur la biere (Studia nad piwem) w 1876 roku.6
Udział drożdży w procesie warzenia piwa jest bardzo istotny. Jego smak, zawartość alkoholu i dwutlenku węgla oraz
trwałość zależy od odpowiednich szczepów. Chociaż w dzisiejszym browarnictwie używa się czystych szczepów drożdży, zawsze istnieje ryzyko zakażenia drożdżami dzikimi,
które są obecne w powietrzu i różnią się w zależności od
miejsca i klimatu. Można podzielić je na należące do szczepów piwowarskich oraz inne. Te pierwsze są groźniejsze dla
piwa, bowiem mogą wytwarzać dymne lub torfowe aromaty,
dodatkowo powodując mętność. Dzikie drożdże niepiwowarskie mogą natomiast produkować uboczne smaki estrowe, jak
np. bananowy lub ananasowy.7
Udowodniono, że piwo uzupełnia sole mineralne i wodę
oraz ułatwia trawienie. Zawiera białko, aminokwasy, witaminy rozpuszczalne w wodzie, głównie z rodziny B, ale również
PP i H oraz kwas foliowy. Wartość odżywcza 1 l piwa odpowiada wartości niecałej szklanki mleka, 60 g chleba lub
25 g mięsa. Dodatkowo 1 l tego napoju zapewnia 10–20%
dziennego zapotrzebowania na witaminę B1 oraz 33% na witaminę B2.9 Maksymalne spożycie piwa na dobę powinno wynosić do 2,5 l i to równomiernie (z racji zawartości alkoholu).
Ostatnie badania wykazały, że piwo rozszerza tętnice wieńcowe, podwyższa poziom tzw. dobrego cholesterolu we krwi,
zapobiega złogom tłuszczowym w tętnicach i zawałowi serca.

Brzeczka piwna jest to wodny roztwór składników wyekstrahowa −
nych z odpowiednich surowców, czyli słodu browarnego, ewen −
tualnie surowców niesłodowanych oraz z chmielu lub jego prze −
tworów. Surowce niesłodowane to, np. ryż, kukurydza, syrop
skrobiowy lub zwyczajny cukier. 8

Regularne spożywanie piwa zmniejsza też ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych oraz nowotworów.10 Właściwości te
wskazano niezależnie od zawartości alkoholu, jednakże spożywanie go w umiarkowanych ilościach również uznano za
korzystne dla zdrowia. Etanol w napojach niskoalkoholowych zapobiega, np. chorobie Alzheimera.
Chociaż przedstawiony proces obowiązuje obecnie przy
wysokiej automatyzacji w nowoczesnych zakładach, to
ogólne założenia produkcji piwa pozostały niezmienne od
wielu wieków.
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2
Zarys dziejów piwowarstwa na świecie
Nastąpił również znaczny rozwój technologii. Piece budoródła o najdawniejszych dziejach browarnictwa są zróżwano z brązu oraz cegieł. Rozpalano tam kamienie, za pomonicowane i raczej ubogie, jednakże pewne pośrednie incą których podgrzewano zacier. Piwo pito raczej świeże, po
formacje wykazują, że piwo warzono od samych początków
kilku dniach fermentacji, chociaż część odkładano do leżakocywilizacji. W odnajdywaniu śladów nieoceniona jest archewania.14 Około 500 roku p.n.e. Babiologia i chemia. Dzięki niej na dnie naczyń z czasów sumeryjskich odkryto
lończycy znali już prawie 70 rodzaSumerowie uznali, że osoby pracujące po −
szczawiany wapnia, które w połączeniu
jów piwa.15 Wszystkie te gatunki bywinny dostawać 2 l piwa dziennie, kapłani
z otaczającymi warunkami mogą sugeły jednak mętne i pełne różnego roi urzędnicy 3 l, natomiast dostojnicy aż 5 l.
rować znajomość wyrabiania piwa.
dzaju grudek. Pito je przez specjalne
Pewne przekazy mówią o tym, że najsłomki lub rurki. O napoju takim
starszy fermentowany napój z ryżu, miodu i owoców przygowspomina Ksenofon, historyk ateński, który miał okazję
towywano w Chinach już 7 tys. lat p.n.e.11
spróbować podobnego specyfiku na terenie dzisiejszej Armenii w IV wieku p.n.e. Szczegółowe kwestie wyszynku piwa
Do wytwarzania najprostszego piwa niezbędne są trzy
i zasady działalności karczm regulował Kodeks Hammurapodstawowe rzeczy: ziarno, źródło energii i odpowiednie nabiego w paragrafach: 108, 109, 110 i 111.16 Sformułowania
czynie. Ziarno, jako surowiec używany w procesie fermentacji, od zawsze miało przewagę nad owocami, gdyż można
w nim zawarte sugerują, iż prowadzeniem karczm i warzebyło je długo przechowywać. Do jego wad natomiast można
niem piwa zajmowały się głównie kobiety.
zaliczyć konieczność słodowania oraz fakt, że na powierzchZnaczny wkład w rozwój browarnictwa mieli Egipcjanie.
ni ziaren zbóż nie występują naturalne drożdże, jak np.
Znali oni wiele gatunków piwa, różniących się smakiem,
w przypadku winogron.
składnikami i zawartością alkoholu, chociaż do żadnego z nich
Większość badaczy przypisuje wynalezienia piwa Sumenie dodawano chmielu. Egipscy piwowarzy rozróżniali jęczrom. Ten starożytny lud już 4 tys. lat
mień sześciorzędowy z Górnego i Dolp.n.e. znał jego dziewięć rodzajów. Najnego Egiptu. Podczas wykopalisk
tańsze było piwo ciemne. Proces produkw Abydos i Hierakonpolis odkryto wielcji wyglądał dość specyficznie, bowiem
kie kadzie z paleniskami, wskazujące na
ze skiełkowanych ziaren formowano tzw.
istnienie w tych miejscach browarów.17
chleb piwny, często z dodatkiem daktyli
Proces produkcji różnił się nieco od balub innych owoców. Część takiego chlebilońskiego, bowiem czekano aż zakiełba zjadano, a część rozdrabniano i podkują całe kłosy, a dopiero później młódawano fermentacji w glinianej kadzi.
cono. Słodu nie suszono, lecz rozgniataGoryczkę uzyskiwano dzięki garbownino i rozrabiano z wodą, następnie forkowi mirtolistnemu lub rozmarynowi.
mowano pewnego rodzaju chleb.
Chociaż znano chmiel jako dziką roślinę,
Brzeczkę filtrowano, więc napój nie był
nie korzystano z niej.12 Piwowarstwo statak bardzo zanieczyszczony grudkami
jak piwo babilońskie. Następnie dodatnowiło ważną dziedzinę gospodarki,
kowo klarowano płyn za pomocą spea zajmowanie się tym rzemiosłem zwalcjalnej glinki, absorbującej substancje
niało ze służby wojskowej.
pozostałe po fermentacji.
O popularności piwa w owych czasach
Gotowy wyrób w amforach eksporświadczy fakt, iż na jego warzenie przetowano do Grecji, na Korsykę i wyspy
znaczano aż 40% całego zebranego jęczMorza Egejskiego. Rozróżniano piwo
mienia i pszenicy.13 W Eposie o Gilgamejęczmienne o nazwie zythum (napój
szu znajduje się sugestia, że piwo jest jedo niewielkiej zawartości alkoholu, częnym z czynników świadczących o cywilisto z dodatkiem soku daktylowego)
zacji, tuż obok jedzenia chleba. Nie ulega
oraz piwo dubeltowe o znacznej zawarwątpliwości, że przez wiele wieków brotości ekstraktu i alkoholu (nazywane
warnictwa sumeryjskiego technologia
tradycyjnie dubeltowym lub podwójewoluowała. Przejęły ją ludy amoryckie,
nym z racji porównania ze zwykłym piktóre przybyły do Mezopotamii na przewem, tzn. „podwójnie” mocne, „połomie III i II tysiąclecia p.n.e., a zwłaszdwójnie” treściwe) o nazwie dizythum
cza Babilończycy. Dokonali oni znaczne(bardzo mocne piwo o zawartości alkogo postępu w sztuce piwowarstwa, prawholu nawet do 10%, mogli je pić tylko
dopodobnie odkryli też właściwości chmiemężczyźni).18
lu i zaczęli go dodawać do brzeczki.
Egipcjanka zacierająca słód.

Ź

Rys. M. Urbańska
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Piwo w tradycji egipskiej pełniło rolę nie tylko produktu spożywczego, ale również napoju rytualnego. Jego specjalny
gatunek – piwo prawdy – mógł być spożywany jedynie przez 12 bogów, strzegących ołtarza Ozyrysa, oraz ich kapłanów.
W e d ł u g w i e r z e ń E g i p c j a n t o O z y r y s n a u c z y ł l u d z i w a r z y ć p i w o . 19 N a p ó j t e n m i a ł z n a c z e n i e r y t u a l n e t a k ż e w t r a d y c j i
b u d d y j s k i e j . C z ę ś c i ą c o d z i e n n e g o o b r z ą d k u b y ł o z ł o ż e n i e b ó s t w u G e n y e n o f i a r y w p o s t a c i p i w a z g r a n u l k a m i k u k u r y d z y . 20

Gdy Bliski Wschód i Azja Mniejsza zostały podbite przez
Persów, przejęli oni technikę wytwarzania piwa. Łączono
sposoby egipskie i babilońskie. Stosowano miedziane naczynia na brązowych konstrukcjach z paleniskiem pod spodem,
co pozwalało na uzyskiwanie wysokiej temperatury i nie wymagało wrzucania do zacieru rozpalonych kamieni. Podczas
produkcji wykorzystywano egipskie drożdże, a słód suszono
na trzcinowych matach.21
Po podbojach Aleksandra Wielkiego (IV w. p.n.e) i podporządkowaniu Bliskiego Wschodu, wprowadzono zwyczaj
picia wina, który upowszechnił się zwłaszcza wśród bogatszej części ludności. W II wieku p.n.e. w Egipcie rządzonym
przez dynastię Ptolemeuszy nałożono pierwszy znany podatek od produkcji piwa, oficjalnie pod pretekstem zapobiegania alkoholizmowi.22 Niechęć Greków do piwa i ich umiłowanie wina miało swoje głębsze przyczyny – wiązało się
z tożsamością narodową.
Greckie państwa-miasta otoczone były przez wrogie ludy,
zwane przez nich barbarzyńcami, które uwielbiały piwo.
Grecy, przekonani o własnej wyższości, warzenie piwa wiązali bezpośrednio z niską kulturą i brakiem cywilizacji. Nie
bez znaczenia była też filozofia. Zgodnie z teorią czterech
elementów – zimna, ciepła, suchości i wilgoci – wino było
„ciepłe” i uosabiało pierwiastek męski, a „zimne” piwo miało przedstawiać czynnik żeński. Ajschylos w wielu swoich
sztukach nazywał barbarzyńców pogardliwie piwożłopami.
Rzymianie wraz z wieloma osiągnięciami Greków przejęli
także ich uprzedzenia do piwa, jednakże nie były one tak silne. Napój ten okazał się łatwo dostępny dla żołnierzy na rubieżach Imperium – w fortach na prowincjach istniały profesjonalne browary, działające na potrzeby wojska.23
Po upadku Zachodniego Cesarstwa warzenie piwa było
powszechnie znaną umiejętnością wśród Celtów, Germanów
i Słowian. Pierwsze wzmianki o napoju warzonym z ziaren
znajdują się w Historii naturalnej Gajusza Pliniusza Starszego. W literaturze spotyka się tezę, że umiejętność piwowarstwa przyszła do Europy ze Wschodu. Zgodnie z tą teorią
Słowianie nauczyli się warzenia piwa z jęczmienia i prosa od
Bałtów, a ci posiedli tę sztukę od ludów mongolskich, następnie Słowianie przekazali naukę piwowarską Germanom.24 W świetle najnowszych badań tezy o przekazaniu
wiedzy o browarnictwie ludom europejskim ze Wschodu są
raczej nie do udowodnienia, bowiem liczne znaleziska archeologiczne, pochodzące z Europy Północnej, świadczą na korzyść teorii o niezależnym rozwoju piwowarstwa na tych terenach.25 Galowie dysponowali dość zaawansowaną techniką wyrobu piwa, jednak rozszerzanie się kultury łacińskiej
na początku pierwszego tysiąclecia sprawiło, że wybrali oni
wino. Miał na to wpływ również fakt, że chrześcijanie, wyrośli z tradycji judeohellenistycznej, również żywili pewne
uprzedzenia co do piwa. Wyjątkiem była tu niezależna misja
w Irlandii26, gdzie przetrwała celtycka tradycja piwowarska,
która powróciła na kontynent dopiero ok. VI wieku n.e.27

W ciągu kilku wieków po upadku Zachodniego Cesarstwa
Rzymskiego Kościół jednak „polubił” piwo i w znacznym
stopniu przejął jego wytwarzanie. W IX wieku ustalano nawet dzienne racje tego napoju dla mnichów. W tym czasie
klasztory na północy Europy stały się poważnymi centrami
piwowarstwa. Na planie jednego z takich budynków, pochodzącym z 830 roku n.e., zaznaczono nawet trzy piwiarnie:
dla dostojnych gości, mnichów oraz pielgrzymów. Znacznie
udoskonalono też sam proces wytwarzania: wprowadzono
śrutowanie, chłodzenie i filtrowanie.28 Przy klasztorach powstawały całe browary. Często w skład zabudowań wchodziły: kocioł z czterema paleniskami, kadź fermentacyjna, kadź
leżakowa oraz słodownia klepiskowa na planie krzyża.29
Ważnym i niezaprzeczalnym osiągnięciem średniowiecznych zakonników było dodanie chmielu do piwa (wcześniej
dodawali go jedynie Babilończycy). Piwo zapewniało zakonnikom nie tylko pożywny napój, dozwolony w czasie postu,
ale również znaczne dochody. Od 830 roku datuje się próby
zmonopolizowania produkcji piwa przez klasztory i miasta
w Europie Zachodniej.30 Wielu biskupów i właścicieli miast
chciało wymusić na swoich piwowarach kupno podstawowych surowców właśnie od nich – biskup Magdeburga dostarczał drożdże piwowarom w całej diecezji.31
Obok browarów klasztornych istniało piwowarstwo domowe. W Anglii praktycznie każde gospodarstwo dysponowało
sprzętem do wyrobu piwa. Jedynie klasztory i gospody warzyły ten napój w większych ilościach.
Wnętrze
średniowiecznego
browaru

W VIII wieku n.e. alkoholizm w Anglii był zjawiskiem po −
wszechnym. Duchowni organizowali specjalne festyny ku czci
świętych, podczas których niebagatelną rolę odgrywało piwo,
pite w ogromnych ilościach. Nie inaczej było w krajach ger −
mańskich. Podobno podczas bitwy pod Hastings (między
Normanami a Anglikami) w 1066 roku cała armia angielska
w a l c z y ł a p o d w p ł y w e m a l k o h o l u . 32
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Średniowieczny
piwowar
przy pracy.
(źródło:
Księga rodziny
Mendel
z Norymbergii,
s. 20)

Od najdawniejszych czasów piwowarom towarzyszył amulet –
heksagram. Zawieszony nad kadzią, miał pomóc w warzeniu
dobrego trunku. Dwa trójkąty oznaczały odpowiednio: wodę,
powietrze i ogień oraz kiełkowanie, scukrzanie i fermentację.
Po rewolucji, jaką w piwowarstwie wprowadziła nauka, tali −
zmany odeszły w zapomnienie.

Aż do połowy XIV wieku piwowarstwo było rzemiosłem
uprawianym głównie przez kobiety (czerpały one z niego
zysk). Było to spowodowane powszechnością piwowarstwa
domowego oraz tym, że stanowiło jedno z codziennych zajęć. Przełom nastąpił w połowie XIV wieku, kiedy po ostatniej epidemii dżumy znacznie wzrósł popyt na piwo i browarnictwo zaczęło przynosić znaczne dochody.33
W średniowieczu nastąpiła profesjonalizacja rzemiosła piwowarskiego, za którą krył się głównie rozwój technologii,
określonej marki oraz rynków zbytu. Już w czasach Karola
Średniowieczny
piwowar
przy pracy
(źródło:
Księga rodziny
Mendel
z Norymbergii,
s. 20)
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Wielkiego (768–814) istniała taka profesja, jak piwowar,
a Wikingowie cenili dobre piwo, będące towarem handlowym. Duży wpływ na wyspecjalizowanie miały przepisy państwowe, zezwalające na warzenie piwa tylko przy spełnieniu
określonych warunków. Początkowo prawo umożliwiało
uprawianie tego rzemiosła właścicielom domów, jednak później wprowadzono rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe,
których spełnienie wiązało się z dużymi kosztami. Niektóre
obostrzenia wprowadzano z myślą o zapobieganiu alkoholizmowi. W Anglii ograniczono liczbę karczm – w mieście
mógł znajdować się tylko jeden lokal tego rodzaju. Dodatkowo wprowadzono limity w ilości zakupionego zboża, co
wpłynęło na ograniczenie produkcji i wzrost cen. Od 1266 roku ceny piwa uzależnione były od cen zboża.34
Wraz z perspektywą na większe zyski zaczęły pojawiać się
cechy rzemieślnicze piwowarów. Prawdziwy rozkwit browarnictwa w średniowieczu obserwujemy jednak dopiero w XIV
wieku na przykładzie miast Hanzy (związek miast handlowych Europy Północnej). W 1376 roku z 1075 rzemieślników
z Hanbergu (Norwegia) aż 475 było piwowarami, a miasto na
eksport przeznaczało 133 tys. hl piwa rocznie.35 Wśród największych odbiorców był Amsterdam oraz miasta duńskie.
W XIV i XV wieku najpopularniejsze piwa produkowano
z owsa i jęczmienia, czasem z dodatkiem pszenicy. Znano
wiele gatunków piw, lecz były one raczej nietrwałe. Powoli
zmieniała się technologia. Do XIV wieku nie budowano kadzi większych niż 600 l. Pod koniec średniowiecza zwiększony popyt sprawił, że w miastach zaopatrywano się w kadzie, mieszczące po kilka tysięcy litrów. Dzięki temu wyprzedzono, pod względem skali produkcji, browary klasztorne. Z powodu wysokich kosztów często sprzęt kupowano
wspólnie, a później go pożyczano. Ulepszono proces śrutowania i z 1 l słodu zyskano więcej piwa. Browary z miast
hanzeatyckich produkowały trwałe piwa wysokiej jakości,
które można było przewozić na znaczne odległości. Te cechy
okazały się niedoścignione aż do czasu browarów angielskich z XVIII wieku.
XVI wiek przyniósł znaczne ochłodzenie klimatu, co zaowocowało kłopotami w uprawianiu winorośli i zwiększeniem popytu na piwo, a to z kolei spowodowało większe opodatkowanie. Z drugiej strony wzrost populacji spowodował
zwiększenie cen oraz inflację. Spożycie mięsa znacząco spadło. Ponieważ 1 kg chleba zapewniał ok. 2,5 tys. kalorii,
a 1 l treściwego piwa zaledwie 400–800 kalorii, wybór przy
niewystarczającej produkcji rolnej był oczywisty. Warzenie
piwa ograniczano w zależności od zbiorów. Powszechny
w browarnictwie owies ustawowo zastąpiono jęczmieniem,
który można było siać dopiero wtedy, gdy zimowe plony
pszenicy okazały się wystarczające.36 Obowiązywał też zakaz warzenia piwa latem, który w niektórych miejscach
utrzymywał się przez wiele wieków (gdy zbiory okazywały
się wystarczające, pewne nadwyżki można było przeznaczyć
na produkcję alkoholu). Konkurowanie piekarstwa z browarnictwem jeszcze bardziej podniosło ceny zbóż (rosły szybciej od cen piwa). XVI wiek to również rozwinięcie infrastruktury. Szybszy transport pozwalał na przewożenie piwa,
chociaż dotyczyło to jedynie cenionych i trwałych marek.
Znane były silnie chmielone piwa z Einbecku, Hanoweru
i Brunszwiku (Niemcy).
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Na ten sam okres datuje się rozkwit browarnictwa holenderskiego. Kraj ten rozwijał wtedy swoje imperium kolonialne i nieunikniony był rozwój także tej gałęzi gospodarki,
zwłaszcza, że sprzyjał temu spadek znaczenia Hanzy. Piwo
holenderskie było podobne do hanzeatyckiego. Silne chmielenie pozwalało na jego transport do krajów skandynawskich
i północnej Francji. Chociaż w Niderlandach rolnictwo stało
wtedy na najwyższym poziomie w Europie, zboże importowano często z Prus i Pomorza.37 Technologia holenderska nie
odbiegała od reszty Europy, jednakże w miejsce drewna stosowano węgiel i krajowy torf.
Wojna trzydziestoletnia na początku XVII wieku przyniosła zniszczenia kapitału i wiedzy. Ucierpiały miasta, w których koncentrowało się komercyjne piwowarstwo. W tym samym czasie, z powodu upowszechnienia się herbaty, kawy
i wina z Francji, a przede wszystkim napojów wysokoalkoholowych, spadło też spożycie piwa w Holandii. Lukę po
miastach zapełnili posiadacze ziemscy i duchowieństwo.
Własne surowce zapewniały niskie koszty produkcji, a liczne przywileje ułatwiały działalność, m.in. w północnej części Niemiec. W Czechach, Wirtembergii i Bawarii surowce
były dużo tańsze, więc browarnictwo dalej mogło szczycić
się tam dość wysoką jakością.
Pierwsze przejawy gospodarki oszczędnej w piwowarstwie
w Anglii można było zaobserwować dopiero w XVIII wieku,
jednakże już od XVI wieku powstawały wielkie browary w rejonie Londynu. Do przekształcenia browarnictwa z rzemiosła
w gałąź przemysłu przyczynił się specyficzny gatunek angielskiego piwa (chmiel zaczęto dodawać do piwa dopiero
w XVI w.). Przez pewien czas piwem nazywano napój chmielony, natomiast tradycyjne angielskie piwo bez dodatku tej rośliny nosiło nazwę ale (później także i do niego zaczęto dodawać chmiel, jednak nazwa pozostała). Od piwa europejskiego
różniło się dłuższym dojrzewaniem w beczkach, ciemniejszym kolorem i mniejszą zawartością dwutlenku węgla. Piwo
„dwupensowe” było natomiast tanim napojem o krótkim okresie fermentacji, dostępnym niemal dla każdego – stąd jego nazwa. Porter angielski był ciemnym piwem górnej fermentacji
o zawartości ekstraktu 15% i 3,8–4% alkoholu.38 Opracowanie
jego receptury przypisuje się Ralphowi Harwoodowi, jednakże bardziej prawdopodobna wydaje się teoria, iż piwo to było
wynikiem eksperymentowania londyńskich piwowarów z tańszym, brązowym słodem i większą ilością chmielu, który był
wtedy stosunkowo tani.39 O sukcesie porteru zadecydowała
niedroga produkcja oraz wyjątkowy i niespotykany dotąd
smak, wynikający m.in. ze znacznej ilości chmielu, a także
wysokiej zawartości smakowych estrów, powstałych w wyniku długiego leżakowania, które wymusiło znaczne powiększenie beczek leżakowych. Wkrótce porter stał się ulubionym napojem londyńskich robotników – był smaczny, aromatyczny
i niedrogi w stosunku do konkurencji. Stał się też niezwykle
popularny w całym Imperium Brytyjskim.40 Ze względu na
długi proces dojrzewania wymagał częstej kontroli jakości,
a duża skala produkcji sprawiła, że było to pierwsze piwo produkowane masowo przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych cech. W czasie narodzin porteru rozpoczęła się znaczna industrializacja samego Londynu, co zapewniło szeroki rynek regionalny. Jednocześnie wielkie browary w tym mieście
otrzymały znaczne zwolnienie z podatków. Jako powód tak

dużego przywileju podano, iż większa produkcja generuje
większe straty.41
Druga połowa XVIII wieku to ogromny rozwój angielskiego browarnictwa. Piwowarzy byli otwarci na innowacje
i chętnie modernizowali swoje zakłady. Powstawały piętrowe
budynki z własnymi młynami i pompami. Zwiększała się
pojemność kadzi. Ich przeciętny rozmiar w 1736 roku wynosił 1,5 tys. beczek, natomiast w 1790 roku – 10 tys. beczek.

W 1814 roku w jednym z browarów doszło do tragedii:
z pękniętej kadzi wylało się 7,6 tys. beczek piwa, które
z a l a ł o o k o l i c z n e d o m y . U t o p i ł o s i ę w t e d y o s i e m o s ó b . 42

Jednym z najbardziej doniosłych
wydarzeń w dziejach piwowarstwa
było wynalezienie maszyny paro −
wej przez Jamesa Watta w 1763 ro −
ku. W 1 7 8 4 r o k u H e n r y G o o d w i n
i Samuel Whitbread pierwszy raz
zastosowali ten wynalazek pod −
czas produkcji piwa (do końca
XVIII w. w angielskich browarach
zainstalowano ok. 26 silników pa −
Henry Howard
r o w y c h ) . 43 W t y m s a m y m r o k u p i −
James Watt
wowar John Richardson po raz
pierwszy wykorzystał cukromierz, co było znaczącym krokiem
n a p r z ó d w d z i e d z i n i e k o n t r o l i p r o c e s u p o w s t a w a n i a p i w a . 44
Eksperymentowano także ze słodowniami mechanicznymi.
Użycie w 1762 roku precyzyjnego termometru pozwoliło na
lepszą kontrolę praktycznie całego procesu produkcji. Dodat −
kowo angielski sposób pośredniego suszenia słodu ogrzanym
powietrzem okazał się tak dobry, że obowiązywał praktycznie
przez cały XIX wiek.

Rozwojowi produkcji piwa towarzyszył rozwój niezależnej
produkcji i handlu słodem oraz chmielem. Coraz więcej lokali gastronomicznych za opłacalne uznawało wiązanie się
z dużymi browarami (w 1850 r. stanowiły one 60% ogółu).
Można więc uznać, że to w Anglii
rodziły się podstawowe zasady
współczesnego rynku piwowarskiego. Zdobycze technologiczne
szybko rozprzestrzeniały się po
Imperium Brytyjskim, ale najpierw dotarły do Szkocji i Irlandii.
Ogromny sukces osiągnął Arthur
Guinness z Dublina, który angielską technologią zaczął produkować własne piwo, wykorzystując
fakt, że to importowane z Anglii
Arthur Guinness
do Irlandii było dość drogie.45
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W połowie XIX wieku porter stracił na popularności z powodu upowszechnienia nowych typów piwa. Badania z końca XVIII wieku wykazały, że w jasnym słodzie znajduje się
więcej cukrów niż w ciemnym, a więc że jest bardziej wydajny. Recepturę porteru przekształcono i stopniowo warzono
go już ze słodu jasnego z dodatkiem słodu ciemnego. Tę
technologię przejęli jednak także piwowarzy produkujący piwa jasne i przystosowali ją do swoich wyrobów. W XIX wieku rozwijał się transport, co otworzyło nowe rynki zbytu,
a jednocześnie pozwoliło na rozwinięcie się browarom, znajdującym się poza miastem, które zyskały dostęp do szerokiego rynku dla swoich towarów.
Gwałtowny rozwój piwowarstwa w Anglii sprawił, że był
to pierwszy kraj, w którym właściciele browarów doświadczyli znacznego awansu w hierarchii społecznej. Stawali się
osobami znanymi, zauważanymi, a ich zyski często przekraczały dochody fabrykantów innych dziedzin. Browarnictwo
doczekało się uznania za pełnoprawną gałąź przemysłu dopiero w XIX-wiecznej Anglii.
Innym, niezwykle istotnym regionem Europy dla rozwoju piwowarstwa była Bawaria. Przez
wiele wieków, aż do XVI, uprawiano tam głównie winorośle.
Jednak z czasem stała się synonimem piwowarstwa, m.in. z powodu ochłodzenia klimatu, a tym samym kłopotów z uprawami winorośli. Wielkie znaczenie miało Hans Wertinger
jednak uchwalenie przez Wilhel- Wilhelm IV Bawarski
ma IV Bawarskiego w 1516 roku tzw. prawa czystości piwa
(Reinheitsgebot). W myśl tego przepisu piwo można było
warzyć jedynie przy użyciu podstawowych składników: wody, słodu i chmielu. W latach 1553 i 1616 pozwolono na wykorzystanie soli, jagód jałowca i nasion kminku. Prawo to
ustanawiało uczciwą konkurencję między browarami. Za
oszustwa groziły wysokie kary.
W Bawarii znano dolną fermentację już od czasów średniowiecza. Leżakowanie i fermentowanie piwa pod ziemią
lub w górskich jaskiniach pozwalało na utrzymywanie niskiej temperatury. 46 Tak przygotowany napój określono nazwą lager (używana jest również współcześnie). Znacznie
różnił się on smakiem od innych piw tamtych czasów, co
wraz z nadzwyczajną trwałością zaważyło później na jego
sukcesie. Mieszkańcom Bawarii znana była również technika suszenia drożdży. W Norymberdze zajmował się tym specjalny cech drożdżowników.
Wysoka jakość produkcji, zaawansowana technologia i sprzyja −
jące warunki gospodarcze sprawiły, że bawarskie browarnictwo
rozwijało się nieprzerwanie aż do XIX wieku. Wykształciły się
t a m t r z y g a t u n k i p i w a : 47
białe pszeniczne górnej fermentacji (warzone
tylko przez władców),
białe jęczmienne górnej fermentacji,
unikalne bawarskie piwo dolnej fermentacji
( c i e m n e , 1 1 –1 3 , 5 % e k s t r a k t u , 2 , 7 % –4 %
alkoholu).
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Po wojnach napoleońskich Bawaria jako pierwsza otrzymała własną konstytucję, która liberalizowała handel i stanowiła fundament rozwoju gospodarki. Przepis o nazwie
Bierregulativ ustanawiał maksymalne ceny, faworyzując
dużą produkcję. Browary stopniowo rozbudowywały się na
wzór brytyjski.
Świetnym przykładem rozwoju bawarskiego browarnictwa
jest Monachium. Szybko rozwijające się miasto zapewniało
chłonny lokalny rynek. W 1818 roku pojawiła się tam pierwsza suszarnia słodu na wzór angielski, a w 1840 roku zamontowano pierwszą maszynę parową. Drewniany sprzęt szybko
ustąpił miejsca urządzeniom metalowym. Utworzenie linii
kolejowej, łączącej region z resztą Niemiec, otworzyło dla
bawarskiego lagera szeroki rynek. Słabe piwa niskiej jakości
z północy kraju nie mogły się z nim równać. Monachium
dysponowało naturalnym lodem do chłodzenia piwa (w 1850
r. zniesiono zakaz warzenia tego napoju latem). O znacznym
rozwoju bawarskiego piwowarstwa świadczą statystyki produkcji.48
Tamtejsze struktury przemysłu piwowarskiego przetrwały
w znacznym stopniu aż do lat 90. XX wieku. Powiększenie
się browarów sprawiło, iż wielu właścicieli w całej Europie
postanowiło przekształcić swoje przedsiębiorstwa w spółki.
Jako jedyna oparła się temu właśnie Bawaria.
Przykład bawarski jest najbardziej charakterystyczny, jednak druga połowa XIX wieku to upowszechnienie warzenia
piwa dolnej fermentacji w całej Europie. Jego produkcja
w Berlinie wzrosła ze 150 tys. hl w 1860 roku do ok. 1,9 mln
hl w 1890 roku, chociaż piwo górnej fermentacji również było popularne i jego produkcja wzrosła odpowiednio z 370 tys.
do ok. 1,1 mln hl. Wiązało się to przede wszystkim z rozwojem przemysłu i wzrostem spożycia piwa. Ciągle nienasycony rynek wymagał znacznych kapitałów na rozbudowę. Niewielkie zakłady rzemieślnicze, warzące piwo na małą skalę,
nie były w stanie wytrzymać konkurencji i stopniowo upadały. Duże zakłady stawały się jeszcze większe. Sytuacja ustabilizowała się dopiero ok. 1890 roku, gdy większy nacisk zaczęto kłaść na dostępność lokali, reklamę, zarządzanie, szukanie nowych rynków i kanałów zbytu. Rewolucją okazało
się tu piwo w butelkach. Chociaż ten rodzaj opakowania
znany był od XVIII wieku, to dopiero w drugiej połowie
XIX wieku wynaleziono zamknięcie kabłąkowe (drutowe,
1875 r.) i kapslowe (1892 r.) oraz zmechanizowaną aparaturę do napełniania butelek (ok. 1880 r.). Na przełomie XIX
i XX wieku w wielu krajach najpopularniejsze było piwo,
które fermentację wtórną przechodziło w butelkach.
Kolejnym znanym piwem był pilzner. Jego recepturę opracował w 1842 roku piwowar miejskiego zakładu w Pilznie
(Plezen, obecnie Czechy) – Józef Groll. Było to jasne, klarowne piwo dolnej fermentacji z dużą zawartością chmielu, które
szybko rozpowszechniło się w całej Europie. Eksport oryginalnego pilznera w latach 1880–1897 wzrósł sześciokrotnie,
a sam browar pilzneński stał się drugim co do wielkości w Austro-Węgrzech.49 Wiele browarów próbowało skopiować jego
recepturę, jednakże sekretem była wyjątkowo miękka woda.
Do nielicznych kopii wysokiej jakości zaliczyć można piwo
browaru w saksońskim Freibergu. W 1899 roku sąd uznał,
iż nazwa pilzner nie odnosi się do regionu, lecz do gatunku piwa, co bardzo rozczarowało właścicieli browaru w Pilznie.
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W XIX i na początku XX wieku browary stosowały system tzw. darmowego piwa dla swoich robotników. Każdemu z nich
p r z y s ł u g i w a ł o o d 3 – 8 l p i w a ( w z a l e ż n o ś c i o d z a k ł a d u ) . 51 S ł a b a k o n t r o l a w f a b r y k a c h u m o ż l i w i a ł a j e d n a k z n a c z n e p r z e k r a c z a n i e
limitów. Ostra krytyka tych praktyk sprawiła, że coraz więcej browarów wprowadzało możliwość wymiany przywileju spożywania
darmowego produktu na czeki, a następnie na pieniądze. Inne zakłady często przestawały wydawać darmowe piwo i podnosiły
odpowiednio płace, jednakże praktyka tzw. deputatów była powszechna aż do II wojny światowej, także w Polsce.

Z pewnością nie nastąpiłby tak znaczny rozwój browarnictwa, gdyby nie ogromne postępy w nauce. Podstawą były
przyrządy, które mogły znaleźć zastosowanie w browarze.
W 1762 roku Michael Combrune jako pierwszy podkreślił
znaczenie mierzenia temperatury w czasie produkcji piwa.
Siedem lat później James Baverstock użył hydrometru (podaje wartość ciśnienia w metrach słupa wody), aby zbadać ekstrakt. W 1843 roku Karol Józef Napoleon Balling z Pragi
opracował solidną metodę pomiaru i kontroli zamiany cukru
w etanol.
Istotny był także rozwój optyki. Wiele browarów zostało
wyposażonych w mikroskop – jako pierwszy Spaten z Monachium w 1855 roku.
Przełomowe w dziedzinie fermentacji okazały się dokonania na polu mikrobiologii. W 1837 roku Charles Cagniard de
la Tour i Friedrich Kuetzing odkryli, że drożdże są żywymi
organizmami. Zasady fermentacji alkoholowej jako pierwszy
przedstawił jednak dopiero Ludwik Pasteur. Swoje badania
z lat 1855–1875 opublikował w pracy Etudes sur la Biere,
wydanej w 1876 roku. W poprzednich wiekach wiedziano
oczywiście o istnieniu drożdży, jednak nie zdawano sobie
sprawy czym są. Sześć lat później Emil Christian Hansen wyodrębnił trzy różne gatunki drożdży w browarze Carlsberg. Oryginalny szczep uzyskano w 1845
roku z browaru Spaten. Okazało
się, że dwa z trzech szczepów były drożdżami dzikimi z sadu nieopodal przedsiębiorstwa. Pokazało to, jak bardzo produkcja piwa narażona jest na zakażenie
niechcianymi drobnoustrojami.
Udowodniono również, że drożdże przystosowują się do lokalnych warunków.
Ludwik Pasteur

Rozwój badań nad piwem zaowocował także odkryciem wielu niewłaściwych substancji, które dodawali do
napoju nieuczciwi producenci. Jako pierwszy poruszył
to zagadnienie Frederic Accum z Londynu. Po opublikowaniu jego pracy wybuchł skandal i autor musiał uciekać
z kraju do Niemiec. Dekadę później temat podchwycili
Arthur Hill Hassall, John Postgate i Thomas Wakley.
Wykazali oni, że industrializacja nie poprawiła jakości
piwa, a wręcz spowodowała jego zanieczyszczanie.
Wcześniej z pewnością także „psuto” piwo, jednakże badania trzech Anglików wykazały obecność kwasu pikrynowego, trujących nasion rybitrutki indyjskiej oraz strychniny. Udowodniono, że najwięcej zanieczyszczeń dolewali do piwa handlarze. Trucizny dodawano w celu zdezorientowania konsumenta tak, by nie poczuł znacznie
mniejszej zawartości alkoholu. W Niemczech sytuacja
nie przedstawiała się lepiej – kolejne skandale wymusiły reakcję władz. W 1879 roku uchwalono Ustawę
o bezpiecznej żywności, a w 1919 roku bawarskie prawo
czystości stało się obowiązujące w całym kraju. W 1885 roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii ustawę regulującą
dozwolony skład piwa.
Badania z przełomu XIX i XX wieku wykazały, że
pracownicy zakładów, w których miał miejsce wspomniany proceder, byli szczególnie narażeni na schorzenia układu oddechowego oraz reumatyzm. Średnia
śmiertelność pracowników browarów była wyższa niż
średnia wśród robotników w innych fabrykach. 50 Prawdopodobnie związane było to z pracą w skrajnie zmiennych temperaturach, często w przeciągach i przy dużej
wilgotności powietrza. Wzrost mechanizacji w zakładach zwiększył też liczbę wypadków. Na początku
XX wieku zaczęto budować łaźnie, szatnie oraz inne pomieszczenia socjalne, co niewątpliwie polepszyło higienę pracy.

W XIX wieku powstały pierwsze placówki, w których przyszli piwowarzy mogli się uczyć fachu. Prym wiodły
w tej dziedzinie Niemcy. Począwszy od 1836 roku podstaw browarnictwa na Uniwersytecie Monachijskim uczył
profesor Kajetan Georg von Kaiser. W 1852 roku przy najstarszym browarze Weihenstephan (istnieje do dziś),
mieszczącym się w bawarskim mieście Frising nieopodal Monachium, powstała szkoła piwowarów. Wkrótce
w jej miejsce powołano nowy kierunek studiów – browarnictwo. Od 1888 roku na uniwersytecie w Berlinie
przyszli znawcy pienistego napoju mogli uczestniczyć w specjalnym cyklu wykładów. W Londynie instytut pi −
wowarstwa otworzono dopiero w 1890 roku. W 1900 roku dziedzinę tę uznano za pełnoprawną gałąź nauk przy −
rodniczych.
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