Witajcie w Muzeum Masła w Cork
Chcielibyśmy przeprosić za to, iż ekspozycja naszego muzeum jest w całości w
języku angielskim. Jesteśmy świadomi tej niedogodności i aktywnie staramy się jej
zaradzić. Tymczasem mamy nadzieję, że ta ulotka pozwoli Państwu zrozumieć i
cieszyć się naszym muzeum. Ulotka ta zawiera tłumaczenia tekstów tablic
informacyjnych, które towarzyszą gościom w zwiedzaniu.
Proponujemy, aby rozpoczęli Państwo zwiedzanie od obejrzenia prezentacji video na
parterze.
Opowieść zaczyna się na parterze od filmu „Od zieleni do złota”. Opowiada on
historię odrodzenia się przemysłu maślarskiego w Irlandii w latach 60. XX w. dzięki
marce Kerrygold.
Film rozpoczyna krótki opis Irlandii w latach 50. – kraju rolniczego nierozwiniętego
technologicznie, bez większych nadziei. Mimo iż wielu rolników zajmowało się
wyrobem nabiału, przemysł ten nie był zaawansowany. Masło irlandzkie nie
zyskiwało uznania, ponadto często sprzedawano je po niskich cenach z powodu
mieszania z innymi masłami. W roku 1961, w celu uporania się z tą sytuacją, rząd
irlandzki utworzył Komisję ds. Nabiału. We współpracy z amerykańską agencją
reklamową, Benton & Bowles, stworzyła ona markę masła irlandzkiego Kerrygold.
Następnie film opisuje, jak Kerrygold była wprowadzona po raz pierwszy w Anglii, z
telewizją jako głównym narzędziem reklamy.
Po tym film rozprawia o wejściu Irlandii do Unii Europejskiej w 1973 r. Nasz kraj
wyróżniało to, iż produkcja mleka była wysoka, ale liczba ludności stosunkowo niska.
Oznaczało to, że znaczna ilość krajowego masła była eksportowana po cenach
gwarantowanych dotowanych przez UE. Napływ pieniędzy pozwolił na
zmodernizowanie irlandzkiego społeczeństwa rolniczego.
Do roku 1980 wprowadzono, mimo protestów rolników, dotowanie produkcji ich
masła bez ograniczeń rynku oraz nowy system przydziałów. Doprowadziło to do
racjonalizacji przemysłu mleczarskiego oraz redukcji liczby producentów masła.
Dziś Komisja ds. Nabiału rozprowadza masło irlandzkie Kerrygold na całym świecie.
Po obejrzeniu filmu mogą Państwo obejrzeć wystawę przedmiotów tradycyjnie
używanych do wyrobu masła jak również obejrzeć krótki film pokazujący wyrób masła
na tradycyjnej farmie Muckross House w Killarney. Na parterze znaleźć również
można liczne tablice informacyjne: Wyrób Masła na Farmie, Bednarstwo, Tradycyjne
Rasy Bydła Irlandzkiego. Wszystkie te tablice dotyczą tradycyjnego wyrobu masła.
Ponadto jest tu też: Mechanizacja, która wyjaśnia upadek niegdyś wielkiej Giełdy
Masła w Cork, Badania Naukowe i Edukacja, Wydział Nauk o Żywieniu na
Uniwersytecie W Cork, które opisują badania nad jedzeniem i masłem na
Uniwersytecie w Cork.
Na górze znajdują się dwie galerie.
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Cork i Giełda Masła
Pokój ten ukazuje rozwój miasta Cork jako ośrodka handlu żywnością oraz rozkwit
Giełdy Masła w Cork w XIX w.
Wczesna Irlandia
W tym pokoju zaprezentowany jest wstęp do znaczenia mleka i produktów
mlecznych w historycznej Irlandii. Znaleźć tu można beczkę masła, która ma ponad
tysiąc lat.
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W gablocie
PARTER
Po obejrzeniu filmu przechodzimy do sekcji, która dotyczy tradycyjnego rzemiosła
wyrobu masła i nowoczesnego przemysłu mleczarskiego w Irlandii. Na wystawie
można zobaczyć wiele przedmiotów używanych do tradycyjnego wyrobu masła, jak
również tablice informacyjne dotyczące industrializacji i mechanizacji tego rzemiosła
oraz współczesnych badań przeprowadzanych przez Uniwersytet w Cork.
MASŁO W PUSZCE
Tinned Butter
Masło pakowano w puszki, aby umożliwić jego
przechowywanie w ciepłym klimacie. Kupcy z Cork
dostarczali masło w puszce do każdego miejsca na
świecie, szczególnie do wykorzystania na pokładach
statków. Ghee, masło o obniżonej zawartości tłuszczu
stosowane w kuchni indyjskiej jest również zwykle
pakowane w puszki.
Clover Queen
Markę Clover Queen sprzedawano do Indii Zachodnich z
Cork, aż do wczesnych lat XXI wieku; handel prowadzono
ponad trzysta lat. Masło tej marki jest mocniej solone niż
masło przeznaczone na rynek krajowy i ma barwę
pomarańczową.
PRZYRZĄD DO PRODUKCJI ŚMIETANY
Cream Makers
Przyrząd do produkcji śmietany stosowano
do odwracania procesu wytwarzania masła
i produkcji śmietany z masła poprzez
dodawanie mleka. Przyrządów tego typu
używano w Anglii, gdzie śmietana
wytwarzana w ten sposób była tańsza niż
kupowana w sklepie. W Irlandii przyrządów
do produkcji śmietany nie używano.
.
PIECZĄTKI DEKORACYJNE DO MASŁA
Butter Prints
Pieczątek używano do wykonywania
dekoracyjnych wzorów na powierzchni
masła. Powszechnie używano stemple z
motywami roślinnymi, takimi jak róże czy
żołędzie, niektóre pieczątki przedstawiały
również motyw krowy.
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Panel informacyjny
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU I TECHNOLOGII ŻYWIENIA NA UNIWERSYTECIE
W CORK
The Faculty Of Food Science And Technology University College Cork
Od lat 60. irlandzkie produkty mleczne są z powodzeniem rozprowadzane na całym
świecie. Spowodowało to gwałtowny rozrost irlandzkiego przemysłu mleczarskiego
oraz potrzebę rozbudowania istniejących jednostek edukacyjnych. Ogólna potrzeba
rozwinięcia nauk o żywieniu w Irlandii doprowadziła do otwarcia w roku 1979 nowej
jednostki Nauk o Żywieniu i Technologii Żywności, sfinansowanej przez Wydział
Rolnictwa na Uniwersytecie w Cork.
Od późnych lat 70. potrzeby tego przemysłu nie przestawały rosnąć. W latach 198993 fundusze UE zostały udostępnione na rozwój badań Uniwersytetu w dziedzinie
nauk o żywieniu i technologii żywienia. Ostatnio wydział ten rozbudowano w 1993
Panel informacyjny
BADANIA NAUKOWE I EDUKACJA
Scientific Research And Education
W pierwszych dekadach XX w. irlandzki przemysł mleczarski zaczynał okazywać
pierwsze oznaki przyszłego sukcesu. Jego znaczenie w rozwoju ekonomicznym w
Wolnym Państwie Irlandzkim zostało zauważone w ustawie o szkolnictwie wyższym z
1926 r. Aby zapewnić dalszy rozwój, potrzebni byli wykwalifikowani profesjonaliści.
Dlatego powstanie jednostki szkolącej naukowców zajmujących się nabiałem
postrzegano jako istotny krok naprzód.
Zgodnie z ustawą, w roku 1926 na Uniwersytecie w Cork utworzono Wydział Nauk
Mleczarskich. Aby wyjść naprzeciw nowemu pokoleniu naukowców z dziedziny
nabiału, zbudowano specjalnie przystosowany instytut, laboratoria, eksperymentalną
mleczarnię, bibliotekę i aule wykładowe. Całkowity koszt projektu wyniósł £50,000.
Nabyto również dwie farmy.
Od wczesnych lat 30. młodzi mężczyźni i kobiety, absolwenci tego Wydziału, grają
ważną rolę w rozwoju irlandzkich przemysłów mleczarskiego i przetwórstwa
żywności. Wydział ten zdobył również międzynarodowe uznanie za swoje badania.
Panel informacyjny
MECHANIZACJA
Mechanisation
W drugiej połowie XIX w. do procesu wyrobu masła zostały wprowadzone maszyny
zasilane wodą oraz wykorzystujące zwierzęta pociągowe. Udoskonalone przyrządy
wspomagane energią elektryczną zostały zbudowane przez irlandzkich wytwórców
maszyn dla małych mleczarni i nowo otwartych fabryk masła. Pod koniec XIX w.
zanikały tradycyjne rynki wysoko solnych maseł produkowanych na farmach.
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Mleczarnie spółdzielcze i prywatne zaczęły spełniać wymogi nowych klientów.
Rolnicy, którzy poprzednio produkowali masło na sprzedaż, teraz byli zachęcani do
dostarczania mleka do mleczarni, gdzie używano nowych procesów, aby lepiej
dopasować się do ówczesnych gustów. Do utworzenia mleczarni spółdzielczych w
całej Irlandii przyczyniła się inicjatywa takich ludzi jak Horacy Plunkett. Do roku 1900
w całej Irlandii powstało około 190 takich mleczarni.
W gablocie
KADZIE DO WYTWARZANIA ŚMIETANY
Keelers
Tych płytkich drewnianych naczyń używano do
wytwarzania śmietany – czyli do gromadzenia
śmietany na powierzchni mleka przed jej
zebraniem. Proces zajmował od 24 do 36 godzin.
Czasem, aby przyspieszyć operację
mleko
stawiano w pobliżu ognia.

CERAMICZNY GARNEK ODTŁUSZCZAJĄCY
Earthenware Skimming Pan
Ten garnek odtłuszczający został wyprodukowany
przez słynną na świecie firmę Belleek Pottery
Company w hrabstwie Fermanagh. Niniejszy okaz
pochodzi sprzed 1890 roku. Firma zaprzestała
produkcji tego typu ceramiki w latach 20-tych, gdyż
tradycyjne sposoby produkcji masła stały się coraz
rzadsze.

CEDZIDŁO DO ZBIERANIA ŚMIETANY
Milk Skimmer
Po odstaniu, z powierzchni mleka zbierano
śmietanę. Otwory w cedzidle umożliwiały
odprowadzanie mleka z powrotem do kadzi.
Ręczne
zbieranie
śmietany
wymagało
umiejętności, którą nie każde gospodarstwo
posiadało.
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CANNA
Powyższy wyraz należy tłumaczyć jako bańka na mleko i w
języku angielskim funkcjonuje jako jedno z wielu zapożyczeń
typowych dla kultury materialnej mleczarstwa Irlandii

MASELNICA ŻELAZNA
Iron Milk Churn
Maselnica ta o pojemności 90 litrów była niegdyś
powszechnie używana do przewożenia mleka do
lokalnej fabryki masła, w Irlandii znanych jako
mleczarnie. Pełna maselnica była bardzo ciężka i, by
ja przenieść, potrzeba było wprawy.

FOLKLORE
W przeszłości podejmowano wiele środków zapobiegawczych mających na celu
zagwarantowanie, że proces wytwarzania masła będzie przebiegał bez zakłóceń.
Aby zabezpieczyć bydło w oborach wieszano krzyże, szczególnie krzyże Św.
Brygidy. Mleczarnie budowano z dala od miejsc ogrodzonych, takich jak ruiny
grodzisk, które uważano za miejsca nawiedzane przez czarownice. Po ubiciu masła
do ogonów krów przywiązywano czerwoną szmatkę, która według wierzeń miała
własności ochronne. Zwierzęta kropiono wodą święconą i wypowiadano zaklęcia,
które miały je chronić przed chorobami.
Zaklęcia lub modlitwy odmawiano podczas ubijania masła, aby prosić o
błogosławieństwo boże. Powyższe zaklęcia stanowiły mieszaninę modlitw
pogańskich i chrześcijańskich. Najstarszym zanotowanym obecnie zaklęciem jest
modlitwa do pogańskiego bóstwa Goibniu, które było patronem wytwarzania masła w
okresie poprzedzającym V wiek n.e.
Do produkcji uchwytów ubijaka maselnic używano dwóch gatunków drewna.
Dodatkowo, aby zapewnić ochronę przed czarami do ubijaka maselnicy
przywiązywano gałązkę jarzębiny. Sól, tradycyjny środek zabezpieczający przed
złymi mocami dodawano do mleka lub rozsypywano na wieku maselnicy, aby
odstraszyć złe moce. Zabronione było pożyczanie maselnic i naczyń na mleko.
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W hrabstwie Tyrone podczas ubijania masła trzymano w ogniu cęgi, a ośle lub
końskie podkowy kładziono pod maselnicę. Wierzono, że żelazo odstrasza złe moce.
W hrabstwach Rossport i Mayo, dla zapewnienia powodzenia, pod maselnicę
kładziono rozgrzane do czerwoności żelazo. Jednym ze zwyczajów było użycie ręki
martwego człowieka (najlepiej straconego przestępcy) do mieszania mleka w
maselnicy. W hrabstwie Mayo dla ochrony maselnicy kładziono pod nią rękę
zmarłego niemowlęcia.
Aby zapewnić pomyślność, każdy z domowników, oraz gości kolejno ubijał masło.
Pod maselnicę dla ochrony przed złymi mocami kładziono żarzący się popiół.
Czasem na ścianach rozsmarowywano niesolone masło, co miało zapewnić ochronę
przed ingerencją sił nadprzyrodzonych. Podczas ubijania masła z domu nie można
było wynosić popiołu, wody i ognia.
DREWNIANE MASELNICE STOŁOWE
Wooden Tabletop Churns
Drewniane maselnice stołowe wyróżniały się tym, iż obracały
się w nich jedynie wewnętrzne ubijaki, a nie całe naczynie.
Były one wykonane z prostych klepek drewna i wymagały
wprawnego bednarza. Maselnica miała prostokątne wieko,
aby ułatwić wyjęcie ubijaków do czyszczenia, wpuścić
powietrze oraz dla łatwiejszego wyjmowania masła.
SZKLANA MASELNICA STOŁOWA
Glass Tabletop Churn
Szklane maselnice stołowe lub „domowe”, odpowiednie do
małej ilości śmietany i codziennego wytwarzania masła,
stworzone były do użytku domowego. Ręczna korba, podobna
do dzisiejszej trzepaczki, obracała ubijaki wewnątrz
maselnicy. Zaletą szklanych maselnic była łatwość w
czyszczeniu oraz możliwość obserwowania, jak śmietana
rozbija się na masło i maślankę.

FORMA DO MASŁA
Butter Boxes
Formy do masła, takie jak te z mleczarni Lee Valley i
Kingdom, były powszechne w Irlandii w połowie XX w. Masło
było w nich wysyłane z mleczarni, sklepikarze odcinali go
tyle, ile życzył sobie klient. Następnie kształtowali je
używając łopatki do masła, po czym zawijali masło w
nieprzepuszczający tłuszczu papier. Zmodyfikowane formy
do masła były często używane jako meble.
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SEPARATOR MECHANICZNY
Mechanical Separator

Separator mechaniczny stały został wynaleziony w Szwecji w
1878 r. i rozpoczął industrializację wyrobu masła. Ten
egzemplarz stołowy służył do użytku domowego. Operowany
jest ręcznie, jednak inne wersje mogły być zasilane prądem.
Proces oddzielania, który wcześniej wymagał wprawy i trwał
do 36 godzin, mógł być teraz zmechanizowany, skrócony to
mniej niż godziny oraz wykonywany na większą skalę.

METALOWY GARNEK ODTŁUSZCZAJĄCY
Metal Skimming Pan
Garnki
odtłuszczające
takie
jak
ten,
wyprodukowany przez Cooke Bros., 67 Patrick
Street w Cork w ok. 1898 r., były używane to
oddzielania śmietany od mleka pozwalając, by
zebrała się na wierzchu. Trwało to od 24 do 36
godzin. Następnie śmietanę zbierano ręcznie.
Szerokość tego naczynia, podobnie jak wszystkich
garnków odtłuszczających, jest większa niż jego
wysokość, co daje większą powierzchnię zbierania
śmietany.
DZBAN I CEBER
Jug & Tub
Wyrób
masła
był
skomplikowanym zajęciem
wymagającym
wprawy.
Utrzymanie
właściwej
temperatury śmietany było
jednym z wielu czynników
wpływających na produkt
całego
procesu.
To
połączenie dzbana i cebra
było jednym z używanych
przyrządów.
Dzban
ze
śmietaną
wkładano
do
cebra z zimną wodą.
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DASH CHURN
MASELNICA Z UBIJAKIEM
Maselnica z ubijakiem jest najbardziej tradycyjną maselnicą
używaną do wyrobu masła. Ubijanie polega na trzepaniu śmietany
ubijakiem. Kształt zarówno maselnicy jak i ubijaka różnił się z
regionu na region. Błyszcząca powierzchnia tej maselnicy wskazuje
no to, iż była ona ostatnimi czasy używana jako dekoracja domowa.
Niemal żadna maselnica nie zdołała się zachować do dziś, a nasz
eksponat jest reprodukcją, za zgodą Irlandzkiego Muzeum
Rolnictwa w hrabstwie Wexford.

STÓŁ DO WYROBU MASŁA
Butter Working Table
Stół do wyrobu masła został wynaleziony w latach 70. XIX w.
Używano go do wyciskania wilgoci pozostałej w maśle po
ubijaniu śmietany. Równocześnie dodawano do niego soli, by
wchłonęła wilgoć. Był to niezbędny etap wyrobu masła, gdyż
bakterie zawarte w jakiejkolwiek ilości płynu spowodowałyby
gwałtowny rozkład masła. Stołów takich jak ten używano w
większych mleczarniach.

W gablocie
ŁOPATKI DO MASŁA
Butter Pats
Łopatki do masła stosowano do nadawania kształtu
masłu po opłukaniu. Można je zobaczyć “w akcji” na
zdjęciu w panelu zawierającym informacje o
wytwarzaniu masła.
.

PRASA DO MASŁA
Butter Worker
Urządzenie stosowano do wyciskania wody z masła
pozostałej po procesie ubijania. Usuwanie wody z
masła chroni je przed przedwczesnym psuciem.
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MASELNICA OBROTOWA
Tumble Churn
Maselnica obrotowa lub „koziołkowa” została
wprowadzona w latach 80. XIX w. Śmietana jest
ubijana poprzez ruch obrotowy maselnicy podczas
kręcenia rączką, co było wyraźnym postępem w
stosunku do poziomej maselnicy beczkowej. Miała
ona wbudowane wentyle i otwory, podobnie jak korek
do wylewania maślanki u podstawy. Ten eksponat
został wykonany przez Listers i sp. z Dursley w
hrabstwie Gloucestershire w Anglii.

TEST WILGOTNOŚCI MASŁA
Butter Moisture Tester
Zawartość wody w maśle irlandzkim nie
może
przekraczać
16%.
Spełnienie
powyższego wymogu stanowiło integralną
część procesu wytwarzania masła w
mleczarni. Masło ważono, podgrzewano,
aby usunąć wodę, a następnie ważono
ponownie.

Panel informacyjny
IRLANDZKIE RASY MLECZNE RASY RODZIME
Irish Dairy Breeds
Native Breeds
Bydło Kerry ma rodowód sięgający kilku tysięcy lat. Ta przeważnie czarna rodzima
rasa była wciąż całkiem powszechna w XVIII w. w hrabstwach Kerry i zachodnim
Cork. Kerry, nazywana „krową biednych” uchodziła za dobrą krowę mleczną.
Odznaczała się również wysoką odpornością. Rasa ta wciąż występuje w małych
stadach, które są obecnie aktywnie chronione.
Rasa Dexter jest prawdopodobnie skrzyżowaniem ras Kerry i angielskiej North
Devon. Sierść mają od czarnej przez brązową do czerwonej. Są zazwyczaj cięższe.
Zarówno Kerry jak i Dexter posiadają niezwykłą odporność na gruźlicę.
Od lat 50. bydło fryzyjskie zdominowało irlandzkie gospodarstwa mleczne i w
znacznym stopniu zastąpiło tradycyjne rasy.
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Panel informacyjny
BEDNARSTWO
Coopering
Masło, mięso, piwo i whisky z Cork transportowano statkami na długich dystansach
we wszystkich klimatach. Ponieważ wszystkie te łatwo psujące się towary wymagały
fachowo wykonanych drewnianych beczek, w Cork zawsze było wielu wprawnych
bednarzy lub wytwórców beczek.
Istniały trzy rodzaje bednarstwa. Pierwszy, nazywany bednarstwem mokrym,
wytwarzał wodoszczelne beczki do przechowywania i transportu płynów, takich jak
porter, piwo i whisky. Bednarstwo suche obejmowało produkcje beczek do towarów
stałych, na przykład masła, mięsa i ryb. Beczki na masło były zazwyczaj robione z
drewna bukowego spiętego drewnianymi obręczami. Produktem końcowym
bednarstwa białego były często naczynia o prostych ściankach, takie jak proste
maselnice, kwaterki czy cebry, które można obejrzeć w gablotach wystawowych w
naszym muzeum. Przedmioty te zostały w większości wyprodukowane na terenach
wiejskich przez zwykłych stolarzy, nie przez wprawnych bednarzy.
Panel informacyjny
WYRÓB MASŁA NA FARMIE
Butter Making On The Farm
Podczas tradycyjnego wyrobu masła najpierw wlewano mleko do płytkich naczyń.
Naczynia te stawiano w chłodnej części domostwa, aby śmietana mogła zebrać się
na wierchu. Następnie śmietanę przekładano do maselnicy, gdzie była ubijana
dopóki nie rozbiła się na masło i maślankę. Po ubijaniu masło najpierw myto, później
solono, by je zakonserwować, następnie albo formowano z niego gotowe do podania
bloki albo przekładano je do beczek, by je przetransportować i sprzedać.
Jakość masła różniła się znacznie, szczególnie gdy tylko jedna krowa dawała mleko
w danym czasie. Tak często się zdarzało na małych farmach, jednak w większych
gospodarstwach mlecznych jakość mleka była na ogół stała. Od czasu do czasu
masło nie dawało się wyrobić podczas ubijania, za co często obwiniano siły
nadprzyrodzone.
POZIOMA MASELNICA BECZKOWA
Horizontal Barrel Churn
Ta maselnica, mimo iż ma pojemność prawie 140 litrów,
nigdy nie była napełniana do końca, zostawiając śmietanie
miejsce na zebranie się. Aby napełnić tę maselnicę,
potrzeba by było śmietany z prawie 570 litrów mleka. Z
roczną produkcją od jednej krowy wynoszącą średnio od
1800 do 2200 litrów jednorazowo byłoby to dużą inwestycją,.
Maselnica została wykonana przez McKenzies z Cork ok.
1890 r.
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PIERWSZE PIĘTRO
THE FIRST FLOOR
Na tym piętrze znajdują się dwie galerie. Pierwsza ukazuje rozwój miasta Cork jako
międzynarodowego ośrodka handlu na początku XVIII w. i późniejszy rozwój Giełdy
Masła w Cork. Druga dotyczy masła oraz kultury Irlandii sprzed tysiąca lat.
Wielka mapa w korytarzu jest fragmentem mapy holenderskiej z początku XVIII w.
prezentującej proces wyrobu i sprzedaży masła w Irlandii. Handlarze holenderscy
kupowali masło irlandzkie do spożycia domowego oraz sprzedawali masło
holenderskie.
Gabloty wystawowe przedstawiają materiał ze starej Giełdy Masła, model tradycyjnej
maślanej drogi, ponad tysiącletnia baryłka masła bagiennego oraz średniowieczne
czterościenne naczynie do picia, nazywane „mether”.
Panel informacyjny
POCZĄTKI RYNKU MASŁA W CORK
THE ORIGINS OF THE CORK BUTTER MARKET
W latach 20. XVIII w. w Irlandii wprowadzono prawa mające regulować handel
masłem. Cork i inne miasta zostały zobowiązane do utrzymywania budynków, w
których masło oferowane na sprzedaż mogło być ważone. Wszystkie beczki z
masłem miały być oznakowane lub opatrzone nazwą marki zgodnie z ich wagą. Do
połowy XVIII w. w Cork wyznaczono urzędników publicznych do kontroli ważenia
masła.
W Cork lokalni handlarze posunęli się o krok dalej. W roku 1769 zaczęli oni
nadzorować ważenie i ocenianie masła. Przyczyniło się to do powstania unikalnego
systemu kontroli, który ustanowił międzynarodową reputację masła z Cork.
Począwszy od roku 1769 różnorodne gatunki masła z Cork były kontrolowane przez
jeden z najbardziej innowacyjnych i rygorystycznych systemów kontroli jakości w
Europie.
Takie były początki największego rynku masła na świecie. Umiejętności lokalnych
mieszkańców umożliwiły pakowanie masła w taki sposób, że mogło ono być
przewożone we wszystkich klimatach na całym świecie. Przed wysłaniem na farmę
każda z beczek przechodziła inspekcję, która była powtarzana po powrocie z farmy w
celu sprawdzenia, czy została odpowiednio zapakowana. Inspektorzy patrolowali
nabrzeża, by sprawdzić, czy nie wysyła się sfałszowanych beczek.

14

Panel informacyjny
JAK DZIAŁAŁ RYNEK MASŁA W CORK
HOW THE CORK BUTTER MARKET WORKED
Mimo iż w 1829 r. rząd przestał kontrolować ważenie i ocenianie masła, wielu
producentów masła wciąż wysyłało swoje masło na rynek w Cork. Sieć sprzedawców
masła z góry płaciła gotówką rolnikom dając im tzw. firkiny, czyli oznakowane beczki
dostarczane przez Rynek Masła. Sprzedawcy masła w Cork płacili również podatki
od przywożonego masła i pełnili rolę pośredników między rolnikami a kupcami.
Dla wygody podróżnych przybywających z dalekich stron Rynek Masła był otwarty
przez całą dobę. Był on podzielony na cztery sekcje: A, B, C i D. Inspektorzy rynku
co dzień ciągnęli losy, by zdecydować, którą sekcję będą kontrolować danego dnia.
Gwarantowało to, iż żaden z rolników ani sprzedawców nie mógł wiedzieć, który
inspektor będzie przydzielony do kontroli ich masła. Pozwoliło to uniknąć
przekupstwa.
Rynek Masła w Cork regulował również ceny pojawiających się tutaj poszczególnych
gatunków masła. Kupcy musieli nabyć różne gatunki masła, by zapewnić zbyt nawet
dla gorszych odmian. Każdego ranka o godzinie 11, Komitet Handlarzy ogłaszał ceny
na dany dzień.
Panel informacyjny
MAŚLANE DROGI
THE BUTTER ROADS
Do końca XVIII w. wzdłuż granic hrabstwa Cork utworzyła się szeroka sieć szlaków
górskich i dróg. Były one używane niemal wyłącznie przez rolników i innych ludzi,
którzy przywozili masło na Rynek Masła w Cork. Ich podróże były często niezwykle
trudne. W XVIII w. powrót z hrabstwa Cork mógł trwać nawet tydzień. Jadąc w
otwartym wozie podróżni stawiali czoła ciężkim warunkom pogodowym i niechcianej
uwadze rozbójników, czemu przeciwstawiali się przemieszczając się w niewielkich
konwojach.
Drogi maślane były ważnym połączeniem komunikacyjnym między producentami
masła a Rynkiem Masła w Cork. W latach 20. XIX w. rząd sfinansował wiele
projektów przekształcenia przebiegu istniejących dróg łączących Cork z oddalonymi
regionami hrabstw Kerry, Tipperary i Limerick tak, aby tworzyły one bardziej
bezpośrednie połączenia. Ukończona w 1829 r. nowa trasa z Listowel w hrabstwie
Kerry do Newmarket w hrabstwie Cork zmniejszyła dystans pomiędzy Listowel a
Cork z 164 do 106 km. Podróż z Cork do Killarney trwała dwa dni przed rokiem 1827,
po – około siedmiu godzin.
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Panel informacyjny
UPADEK I ZAMKNIĘCIE
DECLINE AND CLOSURE
Pod koniec XIX w. zmieniające się gusta, upadające rynki i nowa technologia
poważnie zmniejszyły znaczenie Rynku Masła w Cork. Dzięki lodówkom zagraniczni
klienci mogli cieszyć się świeżym masłem. Holenderska mieszanina masła i
margaryny, francuska mieszanka maseł i lekko solone masło zaczęły wypierać
wysoko solone masło irlandzkie z zagranicznych rynków. Brytyjscy konsumenci
zaczęli teraz preferować schludne opakowanie, mniejszą i bardziej dokładną wagę,
ulepszony kolor, konsystencję i smak. Oczywiście tradycyjne masło z Cork nie mogło
sprostać tym wymaganiom, w przeciwieństwie do masła kontynentalnego, któremu
od lat 70. XIX w. prawie zawsze się to udawało.
System rygorystycznej kontroli jakości, który wcześniej był pierwszą oznaką sukcesu
Rynku Masła w Cork, stał się teraz przeszkodą we wprowadzaniu zmian. Do roku
1884, kiedy to Komitet Handlarzy zastąpiono Radą Powierników, tradycyjne rynki
masła w Munster przegrywały z rynkami świeżego masła coraz częściej otwieranymi
w miastach sąsiedniego kraju. Zmechanizowane fabryki masła, utworzone przez
nowe towarzystwa mleczarskie, również zaczęły rywalizację o mleko. Ostatecznym
ciosem dla Rynku Masła w Cork stała się zwiększona dostępność lodówek, co
pozwoliło na przechowywanie świeżo zrobionego masła. Niemniej jednak Rynek w
Cork zdołał przetrwać do pierwszych dekad XX w., ostatecznie zamykając swe
podwoje w 1924 r.
Panel informacyjny
PORT W CORK
THE PORT OF CORK
Port w Cork jest najwspanialszym portem naturalnym na półkuli północnej. Do 1800 r.
stał się jednym z najważniejszych portów transatlantyckich w Europie. Większość
konwojów brytyjskich płynących do kolonii w Nowym Świecie i Indiach Zachodnich
załadowywało jedzenie i inne zaopatrzenie właśnie w Cork. Stąd przewożone było
masło, solona wołowina i wieprzowina, porter, materiał na żagle i proch strzelniczy do
plantacji amerykańskich i zachodnioindyjskich.
Utworzenie i utrzymywanie tego handlu przyniosło wielkie bogactwo regionowi Cork.
Pod koniec XVIII w. Cork mógł poszczycić się największą wyrobem prochu oraz
produkcją browarniczą i destylacyjną. Znajdowała się tu także największa w Europie
fabryka żagli, jak również największy rynek masła na świecie.
Masło wytwarzane w którymkolwiek z południowych hrabstw Irlandii przechodzi przez
port w Cork na drodze do rozległej sieci. W XVIII i wczesnych latach XIX wieku
klientów z tak odległych kontynentów jak Australia czy Ameryka Południowa poznało
masło z Cork.
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Panel informacyjny
MASŁO BAGIENNE
LODÓWKA NATURY CZY POGAŃSKI RYTUAŁ?
BOG BUTTER
NATURE’S REFRIGERATOR OR PAGAN RITUAL?
W okresie od 200 do 1800 roku masło w Irlandii pakowano w specjalne pojemniki,
które zakopywano następnie w bagnach torfowych. Nigdy nie znaleziono
satysfakcjonującego wytłumaczenia dla tego osobliwego zwyczaju. Gdy nie istniały
sztuczne konserwanty i lodówki, umieszczenie masła w bagnie torfowym umożliwiało
dłuższe jego przechowywanie. W miesiącach letnich mleka i produktów mlecznych
było pod dostatkiem. Jednak zimą było o nie trudno. Dzięki właściwościom
konserwującym bagien, masło wyprodukowane latem można było przechować do
trudniejszego okresu.
Aczkolwiek istnieje też możliwość, że jest to pogański rytuał. Zakopywanie masła w
bagnie mogło mieć na celu zadowolenie sił nadprzyrodzonych. W minionym stuleciu
kawałki masła wrzucano do niektórych jezior i źródeł na zachodzie Irlandii. Następnie
pędzono do nich bydło w wierze, iż kąpiel w nich przywróci im zdrowie.
Masło bagienne zawijano w wiklinę bądź też pakowano w specjalne drewniane
pojemniki. Było ono często zjełczałe i doprawione czosnkiem. Ten sposób
produkowania masła zaczął najprawdopodobniej być preferowany stopniowo,
niewykluczone jednak, że cieszył się on uznaniem u wczesnych Irlandczyków.
Panel informacyjny
WCZESNY WOJOWNIK IRLANDZKI
THE EARLY IRISH WARRIOR
Dla wczesnych Irlandczyków grabieże bydła lub „creache” były oczywistym
elementem życia codziennego. Były one instytucją społeczną, szlachetnym czynem
oczekiwanym od królów, akceptowanym bezsprzecznie. Grabież bydła była miarą
wojownika.
Takie rabunki były zarówno obowiązkiem jak i przywilejem wśród wojowników
każdego stopnia. Młodzi wojownicy i królowie musieli udowodnić swą siłę w
grabieżach bydła. Każdy nowy król miał obowiązek najechania na ziemie swoich
odwiecznych wrogów. Przygody te są tematem największych irlandzkich opowieści
epickich takich jak Táin Bó Cúalnge („Grabież bydła w Cooley”).
„każdy mąż, który posiada tarczę do obrony i który jest zdolny do bitwy, ma iść na
grabież”
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Panel informacyjny
BYDŁO, MLEKO I WCZEŚNI IRLANDCZYCY
CATTLE, MILK AND THE EARLY IRISH
Mleko i produkty mleczne zawsze były podstawą diety Irlandczyków. Krowy mleczne
miały szczególne znaczenie dla starożytnych mieszkańców tego kraju. Nic nie mogło
im przeszkodzić w produkcji mleka. Większość młodych byków prawdopodobnie
zabijano zaraz po urodzeniu, z wyjątkiem tych potrzebnych do rozrodu i ciągnięcia
pługów. Cielęta były starannie oddzielane od krów, by móc przeznaczyć większą
ilość mleka do spożycia.
Lato, kiedy to krowy dostarczały stałą ilość mleka, było ważnym okresem w cyklu
rolniczym starożytnych Irlandczyków. Masło, ser i mleko gotowane z cukrem i
miodem były ich letnim pożywieniem. Płatki, mieszanki i przyprawy zrobione z owsa
wymieszane z masłem, mlekiem i miodem spożywano przez cały rok.
Krowy dawały obfitość „darów”, przez co postrzegane były jako cenne zasoby. W
starożytnej literaturze irlandzkiej szlacheckie dzieci i święci byli chrzczeni w mleku. W
społeczeństwie bez systemu monetarnego krowy mleczne stały się miarą wartości.
Bogactwo danego człowieka było mierzone w ilości krów, jakie posiadał. Wartość i
reputację króla lub wojownika mierzono przez wprawę i odwagę podczas kradzieży
bydła mlecznego ich wroga w czasie grabieży i wojen.
Panel informacyjny
WCZESNY WYRÓB MASŁA
EARLY BUTTER MAKING
We wczesnej Irlandii podczas miesięcy letnich krowy dojono na pastwiskach
górskich. Budowano tam prowizoryczne mleczarnie, tzw. booleye (od Irlandzkiego
buaile – miejsce dojenia). W booleyu dojono krowy oraz wyrabiano masło i ser. Tę
tradycję pędzenia bydła latem na górskie pastwiska, zwaną także transhumancją, w
Irlandii i Europie kontynuowano do XX wieku.
Najprostszy sposób ubijania masła wymaga trzepania śmietany. W 1946 r. na farmie
w Lissue w hrabstwie Antrim znaleziono maselnicę pochodzącą z IX wieku. Do jej
środkowej obręczy przymocowane były przynajmniej dwa żelazne pierścienie.
Przełożenie lin przez te pierścienie umożliwiłoby zawieszenie maselnicy pod dachem
budynku. Śmietana mogłaby wtedy być ubijana poprzez huśtanie maselnicy.
We wczesnej Irlandii wytwarzano masło lekko solone (gruiten) i świeże (Im ur). To
drugie zjadano w czasie letnim, podczas gdy zimą byłoby ono luksusem.
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Panel informacyjny
TÁIN
GRABIEŻE BYDŁA JAKO STYL ŻYCIA
CATTLE RAIDING AS A WAY OF LIFE
Dla średniowiecznych Irlandczyków grabieże bydła były rozrywką narodową.
Wygląda no to, że tyle samo czasu spędzano na zajmowaniu się bydłem co na ich
kradzieży. Obie te czynności połączyły się podczas formowania się społeczności
koczowniczych nazywanych creaghtami. Członkowie takich społeczności wędrowali
po kraju zaganiając krowy, które towarzyszyły armii irlandzkiej w grabieżach. Stada
dostarczały mleka, z którego wytwarzano masło, sery i zsiadłe mleko, dając
wyżywienie armii. Pod koniec XVII w. znaczna ilość ludzi z Ulster przyłączyła się do
tych grup koczowniczych.
Potencjalni najeźdźcy lubili wykorzystywać element zaskoczenia, szczególnie gdy
wybrana ofiara sama planowała zaatakować inny obszar. Zabranie nie bronionego
bydła było zazwyczaj łatwym zadaniem. Jednak bezpieczny powrót do domu z
łupami często sprawiał trudności. Nawet jeśli początek ucieczki był łatwy, podróż
najeźdźców była hamowana przez stada bydła. Istniało ryzyko, że zostaną
dogonieni, napadnięci i być może zabici.
Bardziej odważni napadali na stada oddalone o setki kilometrów. Toirrdhealbhacg O
Conchobhaor, król Connachtu (1106 – 1156), poprowadził w okresie od 1111 do
1154 r. nie mniej niż 23 wielkie grabieże bydła. Jego najazdy często wiązały się z
pokonywaniem długich dystansów i przekraczaniem wrogich ziem. Żaden król nie
mógł wyobrazić sobie bardziej pochlebnej opinii po śmierci niż stwierdzenie, że,
pokonując swych rywali, dowodził on największą ilością grabieży bydła.
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