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Gahfetha w hsz,tatcie wcwownej baszty osadzonej
na bastionach i sharpacb wyglqdala grozmie, imponu-

jqco., Po jej  gladkicb fliskich fciamhacb rrie wdrapalby
sie±aden£mialek;zwierzcbuPrz:ybranal)ylawi£ria;
mi i Pistacjq., a jednak lyzka zagl€biala sig w niej ze
zdumiewajqcq lc[twofciq: ta buf sztynowa forteca byta

Przez;mz:ysta i drz,qcciì .

-Jesteéksieznq,mieszkaszwpalacu,éwietniegotujeszizasta-

nawiaszsie,comoglaby§robié?-zapytalajakiedy§przyjaciólka.
Takzrodzilsiepomyslnadziehgotowaniazksi€Zn?wPalerpo.
Popowrociezwieloletniejpodrózypoéwiecieksi€ZnaNicoletta
Polo Lanza Tomasi di Palma osiadla w stolicy Sycylii i wprowa-
dzachetnychwsekretykuchnisycylijskiej.Rodzinnypalacpelen
jest literackich wspomnieh Lflmp"ffl, pachnie takze sycylijskq
kuchniq.

ì      To opis galaretki rumowej zL¢mparfa Lampedusy: G.T. Lampedusa, L¢777P#f,

t±um. Z. Ernstowa, Wyd. Ksiqzka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 57.
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WiekowepalacewrazzZyjqcymiwnichsycylijskimiarystokra-
tami - Zywymi legendami staly si€ pretekstem do mojej ostatniej

podrózydoPalermo.Dosiedzibyroduzprawdziwymiksiqzetami
wybieram sig, aby porozmawiaé o sycylijskiej i palacowej kuchni,
ale takze o literaturze.

Lampart, czyli gepard

WaskauliczkqviaButeratuzprzybulwarachnadzatokqPaler-
mo idziemy z Agnieszka Kwiatek, mieszkanka stolicy Sycylii, na
spotkaniezksi€2nqNicolettq.Umówilyémysie,abyporozmawiaé
oL¢mparcz.e(awlaéciwieoGepwdz!.e,botakijesttytuloryginalu,
mylnie przetlumaczony i uzywany przez lata). To jedyna powieéé
teécia ksi?Znej (wlaéciwie przybranego ojca jej m€Za) - Giuseppe
Tomasiego, ksiecia Lampedusy i diuka Palmy, która o maly wlos

pozostalabywrgkopisiewéródpamiqtekpokrewnym.Ukazalasie
bowiem juz po émierci autora, za jego Zycia nie wzbudzila entu-
zjazmuwydawców.Dziéjestdostepnawkilkudziesi€ciujezykach
i uznana za najwazniejszq sycylijska powieéé. (Nofczz7c#e, to wazna
wskazówka dla literackich debiutantów, Zeby nie sluchaé tylko

jednego krytyka i wierzyé w sile swojego dziela.)
Ksiqzka,napisanawkonwencjiXIX-wiecznejpowieéci,ukazuje

schylek éwiata starej burbohskiej arystokracji na Sycylii w cza-
sach zjednoczenia Wloch. Do tego zostala wybitnie zekranizo-
wana przez Luchina Viscontiego (takze arystokratg) w 1963 roku
z gwiazdorska obsadq: Burtem Lancasterem, Alainem Delonem
i Claudia Cardinale w rolach glównych. Spotykamy sie takze, ab?.

porozmawiaé o kuchni sycylijskiej. Ksigzna Nicoletta jest specja-
listka w tej materii, a ja mam do tych dari slaboéé od lat. Ksiaz€
Gioacchino,mazksi€Znej,jestmuzykologiem,atak2espadkobierc3
literackiejspuéciznyksi?ciaLampedusyiautoremwst€pudoostat-
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niegopolskiegowydaniadziela.WrazzZonq-rusycystka,poliglot-
ka i animatorka kultury - po wielu latach spedzonych w ró2nych
zakatkach éwiata powrócili do Palermo. W odremontowanym
i rozbudowanym palacu, gdzie ostatnie lata Zycia spedzil autor
Lomp¢rf¢, udostgpniaja goéciom stylowe apartamenty, a ksiezna

prowadzi dla zainteresowanych kursy kulinarne.

Za lwia brama

Przy  doéé  niepozornej  via  Butera  w  rz€dzie  kamienic-pala-
ców jest pod numerem 28  wielka brama z rzezbionymi lwami.
W ogromnych wrotach otwieramy mniejsze drzwiczki, którymi
wchodzimy do  érodka.  Na wewngtrznym dziedzihcu z ukryty-
mi samochodami schodzi szerokimi schodami drobna brunetka
i z uémiechem mówi perfekcyjnie po polsku: - Dzieri dobry.

Ksigzna Nicoletta jest sympatyczna i bezpoérednia osobq z po-
czuciem humoru. Rozmawiamy w wielkim salonie, dawnej sali
balowej, z cudownym widokiem na zatokg. Nie ma chyba lepszego
widoku z Zadnej palermskiej rezydencji. Jasne pomieszczenie wy-

posazone jest w stylowe meble, a éciany pokrywajq ozdobne tka-
niny, wielkie lustra i ciemne plótna dawnych mistrzów. Siedzimy
na Zóltych sofach i prowadzimy uroczq konwersacjg. Uprzejma
ksigznazauwaza,ZemojespodniewZólteró2eéwietniekomponuja
siezmiodowqbarwqszezlonga,naktórymsiedze...Smiejemysi€,
Ze miejsce jest po prostu dla mnie stworzone.

Rozmawiamy o prawdziwym palacu ksi€cia Lampedusy. Ten,
w którym goécimy, Palazzo Lanza Tomasi, nie jest bowiem au-
tentycznym rodzinnym gniazdem. Zostal wybudowany ponad
dwieécie lat temu na zrebach dawnych kazamat wojskowych. Kupil

go w 1849 roku pradziadek ksi€cia -ksiaze Giulio Fabrizio Tomasi
di Lampedusa, astronom amator i pierwowzór glównego bohatera
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powieéci. Stal sig nowa przystaniq po utracie rodowego domu i to
w nim autor L¢mpczrfci sp€dzil ostatnie lata Zycia.

Rodzinny palac (przy dzisiejszej via Lampedusa), w którym
Lampedusasp€dzilprawiecaleZycie,oddalonyokolokilometraod
nowejsiedziby,zostalzbombardowanyw1943rokuprzezaliantów.
Nie pozostalo po nim nic oprócz cudem ocalalej biblioteki. To byl
dramatyczny moment w Zyciu autora L¢774Por£fl.

- Do kohca Zycia nie mógl pogodzié sie z utrata tego éwiata -

mówiksi?ZnaNicolettaipokazujegablot€,wktórejobokrekopisu
L¢mparfa(wielkizeszytzapisanyrównym,starannymodrgcznym

pismem)znajdujasi?tylkotrzyocalaleprzedmiotyzherbemrodo-
wym Lampedusów. To srebrne papieroénica i zapalniczka oraz. . .
maly porcelanowy kieliszek do jajek.

Zrezydencjizburzonejwczasiewojnytrafiltutezcalygabinet
z bibliofilskq kolekcja ukochanych dziel literatury, nalezqcych do
teécia ksi€Znej. Wiedza o nich z pasjq dzielil sie ze studentami.
Miejsca,wktórympracowal,niezmienionoodczasujegoémierci,
czyli od ponad szeéédziesieciu lat.

Co prawda kilka lat temu pierwotny rodzinny palac zostal od-
budowany,aletopoprostunowydom,któryjedyniestoiwmiejscu
dawnegopalacu.MimoZewisinanimtabliczkaznapisemPt2J¢zzo
L¢mpcd#scz, zupelnie nie oddaje dawnego klimatu.

Ksigzna Nicoletta z przyjemnoécia oprowadza nas po pala-
cowych pomieszczeniach. Poza stylowa i autentycznq bibliote-
ka z kominkiem ogladamy jadalnie z dlugimi stolami i z ukrytq
w kredensach porcelana. W jednej z jadalni, ze stolem dla wielu

goéci, ze srebrnq zastawa i éwiecznikami, trudno nie si€gnaé do
L¢774Parf¢ i zmyslowego opisu skladników i bogactwa menu pa-
±a,cowego przyj?c;ia.. Pod kandelabrami, pod piramidami nigdy nie
zjadanych tortów, pi?trzqcymi si? w pi?ciu kondygnacjach, rozciq-

galo si? monotonne bogactwo stolów zastawianych na wielkie bale..
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czerwone, koralowe, Zywcem rzucane w ukrop homary, woskowe
i §liskie cha,"d-£roìds z ciel?ciny, solk{2 koloru stali zanurzone w g?-
stym sosie, przyrumienione na zloty kolor indyki, pasztety z g?sich
wqtróbek, rózowe pod pancerzem Zelatyny, obrane z kosci bekasy
na wysokich bursztynowych grzankach, przystrojone posiekanymi

podróbkami, galaretka koloru jutrzenki i dzjesiqtki innych, okTut-
nych i barwnych specjalów3 .

Wreszcie dochodzimy do kuchni, kulinarnego serca domu.
Oéwietla ja duze otwarte okno z widokiem na wewn€trzny dzie-
dziniec i bl€kitne niebo w górze. Sciany pokryte ceramicznymi
kaflami z kobaltowymi wzorkami kontrastuja ze staroéwieckim
zestawemwypolerowanychnablyskmiedzianychrondliiforemek
do deserów i ciast. Wielki okap nad palnikami takze pokryty jest
kafelkami z niebieskim deseniem. Rozmawiamy w miejscu, gdzie
ze smakiem Sycylii spotykaja sie praktycznie uczestnicy kursów.
Podziwiamywyposazenie,rozmawiamyokulinariachismakujemy
kandyzowane owoce z malych, równo poustawianych sloiczków.

Pokój z bialymi kafelkami

JakwyjaénianamksigznaNicoletta,kuchniaarystokratycznych
palaców kontrastowala z rustykalna, czesto prosta i uboga kuch-
nia przeci€tnych Sycylijczyków. Wéród zwyklej rolniczej ludnoéci

popularne byly nieskomplikowane i tanie potrawy.
- Takich lokalnych dari nie podawano na pariskich stolach -

wyjaénia ksi€Zna. W palacach powszechne byly wyrafinowane
smakikuchnifrancuskiej.Tworzylijqrodowicifrancuscykucharze
lub adepci szkól kulinarnych z kraju nad Sekwana.

2       Chodzios019.

3       Tamze,s.30l.
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Mo7ts¢ - takie miano nosil palacowy kucharz, a nazwa pocho-
dzila wprost od francuskiego slowa mo7tsg.e#r.

-Kazdywiecmialswojegomo#s¢.Posiadaniewybitnegomo#s¢

byloprzedmiotemprestizuikonkurencjipomiedzyrodami-opo-
wiada arystokratka.

Kuchnia z wplywami francuskimi nalezala do skomplikowa-
nych, wymagala pracy, ale takze bogactwa skladników - duzo
mi?sa, masla czy émietany.

-Wtakimdomumo#s¢nieprzyrzadzalpoprostujajek.Tobyl

so##é - Zartuje ksi€Zna Nicoletta. Podkreéla, Ze dawniej jedzono
wi€cej, ale tez tluéciej i zdecydowanie mniej zdrowo.

Pytamyopredyspozycjekulinarnewysokourodzonych.
- Panie z palacu nie gotowaly - wyjaénia nasza przewodnicz-

ka. - Nigdy nie wchodzily do kuchni - dodaje i pokazujqc nam

portretpi€knejkobietyzchlopcem,wspominarodzinnaanegdot€
o matce swojego m€Za, która zap€dziwszy si€ kiedyé w kuchenne
rejony palacu, ze zdziwieniem stwierdzila: - Jaki dziwny pokój
z bialymi kafelkami. . .

Zapiekanka lamparta

W Lamp¢rc!.e mozna znalezé sporo opisów wyszukanych po-
traw. Nie znamy ich smaku, ale bogactwo jgzyka pozwala nam

próbowaé je sobie wyobrazié i wierzyé, Ze mialy wyjatkowy nie
tylko wyglad. . .

Kiedy przechodzimy przez kolejne palacowe salony i jadalnie
zdlugimstolem,podziwiajacsrebrnezastawy,lichtarzeidekora-
cyjne ptaki, niemal czekamy, a£ przez drzwi wejda -jak w L¢m-

p¢rc!.e - lokaje w zieleni i zlocie liberii, w bieli upudrowanych
wlosów, z pi?trz?cymi si€ na srebrnych pólmiskach piramidami
zapiekanego makaronu, czyli JJ f!.mb¢JJo deJ Gfl#opmdo. Co roku
tymdaniemwitalswoichgoécibohaterpowieéciDonFabrizioSa-



linapodczasotwarciasezonuwletniejrezydencjiwDonnafugacie.
Tu znów siegamy do ksiazki i znanego smakowitego opisu slynnej
zapiekanki makaronowej z licznymi dodatkami i sosami, zapie-
czonej pod ciastem francuskim: Przyr#mz.e7#.o#ci 7m zzofy koJor

powierzchniaciastaibijqcywnozdrzastodkawyaromatcynamonu
stanowily tylko preludium do delicji ukrywajqcych si? w érodku; gdy
nóz przecinal chrupiqcq powlok?, najpierw dobywala si? ze érodka
wonna para, a potem dopiero ukazywaly si? kurze wqtróbki, cienkie

plasterkijajeknatwardo,szynki,kawalkipulardyitruflezagl?bione
w tlustej, gorqcej masie nitek makaronu, któremu esencjonalny sos
mi?sny nadawal Pon?tny kolor brunatnego zamszu4.

Pytam ksigzne, czy czesto przygotowuje te slynna zapiekanke
z uczty ksi€cia Saliny. Okazuje sie, Ze przyrzadzila jq tylko. . . raz.

- Zajmuje to zbyt wiele czasu -wyjaénia. - Przygotowanie jej

zaj€Io mi az dwa dni - szczerze wyznaje. Nie ukrywa, Ze zadanie
niejestlatwezracjiwieloskladnikowejreceptury,zawierajqcejmig-
dzyinnymitrufle,szynkg,laczonedwasosy,awszystkoprzykryte
slodko-slonymciastemzdodatkiemcynamonu.Ksi?Znapodkre§la
takzetrudnoéciwzdobyciudziéniektórychproduktów,takichjak
kura z jajkami. . . w §rodku. A takze niebagatelny koszt samych
skladników, wynoszacy blisko dwieécie euro.

Rozmawiajacotymtakpieknieopisanymdaniumyélimyopo-
dobnym: znanej na Sycylii zapiekance f!.777Z7czJJo. Mozna powiedzieé,

Zepalacowawersjajestowielebardziejskomplikowanaiwykwint-
na niz ta popularna dzié na Sycylii.

Jako 2e moja pasja sq takze poszukiwania sycylijskich wspo-
mnieri w polskiej literaturze, przytocze wspomnienie polskiego
hrabiego Michala Borcha, który goécil w sycylijskich arystokra-
tycznych palacach w XVIIl wieku i podkreélal Js'7#.¢c¢ 77"7#.erf

4       Tamze,s.102-103.
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u tutejszej szlachty: A k!.edy #rz¢dzcz s'w!.?fo, J%b oZw.fld, fo 7%.e oszcz?-

dza nawet w najmniejszym stopniu, i wydaje si?, Ze wszystkiego

jest w nadmiarze. W Zadnym innym kraju nie dba si?, tak jak tu,
o Przepych, smak i szczególnie o odpowiedni zbytek. Na przyj?ciach

potrawy sq przygotowywane zazwyczaj wedlug mody francuskiej,
panuje nadmiar obcych win, wielkich, wspanialych ryb, konfitur,
lodów itp. Uzywane sq przy tym srebrne nakrycia, pi?kny lniany
obrus, najlepszy chleb i woda, uwazna obstuga, i w ogóle wszystko,
czego mozna sobie Zyczyé. Ale kiedy takie §wi?to lub obiad w jakimé
domu wyprawi, to Po nim Przez dlugi czas Panuje cisza5 .

Miedzy targiem a palacem

Ksiezna z wyksztalcenia jest tlumaczkq, z zamirowania zaé
kucharka. Kuchnia sycylijska nie jest jej rodzinna tradycja. Jest
kuchniarodzinyjejm€2a.Ksigznawieleczasusp€dzilawwenecji,

gdzie sie urodzila, a takze w Moskwie. Zawodowo zajmowala sie
tlumaczeniami, redakcj2 ksiqzek, organizacjg festiwali muzyki
i sztuki. Jako anegdot€ wspomina rozmowe sprzed lat ze swoja

przyjaciólkq w Nowym Jorku o planach na przyszloéé.
- Jesteé ksigzna, mieszkasz w palacu, éwietnie gotujesz, wi€c co

moglabyé robié? -pytala przyjaciólka. I tak zrodzila si€ koncepcja
dnia gotowania z ksi?Zna w prawdziwym palacu w Palermo.

Dla osoby, której domowa kuchnia wywodzila sie z Wenecji,

przyswojeniesmakówsycylijskichniebylojednakproste.Pytamy,
które miasto i kuchnia sa jej blizsze: pólnoc czy poludnie? Ksi€Zna
dyplomatycznie odpowiada, Ze serce ma. . . podzielone. Generalnie
stara si€ na swoich kursach prezentowaé lokalnq, sycylijska trady-

5      Mj.Borch,dz.cyt.,s.226.



cj€, ale czasem wplata jakié element wenecki. Akcentuje jednak
spore róznice pomiedzy kuchniq Wenecji i Palermo - inne ryby
i przyprawy.

- Tu, na Sycylii, mamy cale bogactwo przypraw, które wplynely

na tg kuchni? jeszcze w czasach arabskich - wyjaénia. Podkreéla
role makaronu, oliwy i nieco odmiennych niz w Wenecji warzyw
takich jak okrqgle baklazany, kolczaste karczochy i dlugie cukinie.
Odmiennychtakzezpowodusycylijskiegowulkanicznegopodloza.

- Przygotowywalam sig sama, pilnie uczac sie na wlasnych

blgdach - wspomina ksiezna poczqtki swojej pracy nad kursem.

Jej koncepcjq bylo wypracowanie receptur na wspólne przygoto-
wanie kompletnego posilku - od przystawki po deser, róznych
w zaleznoéci od pór roku.

Zajeciaodbywajasiewkameralnychgrupachdodwunastuosób.
Kurs zaczyna si€ wczeénie rano wspólna z uczestnikami wizyta
na palermskim targu 11 Capo. To jeden z trzech znanych 77tercflfo
w Palermo. Mimo Ze blizej znajduje si€ slynna Vucciria, to jednak
wybórsezonowychryb,owocówiwarzywniejesttamnajwiekszy.
Ksiezna korzysta takze ze swojego ogrodu znajdujacego sig na pa-
Iacowym tarasie. Uprawia tam cytryny i ziola.

Uczestnicy kursu pod fachowym okiem gotuja w palacowej
kuchni, aby potem zasiaéé do biesiady i zjeéé wszystkie przygoto-
wane wspólnie dania.

Pytamy o adeptów kursów. Okazuje sig, Ze uczestnicza w nich
ludziezróznychstronéwiata.Poniewazksi€Znawladawielomajezy-
kami,warsztatymozepowadziépowlosku,angielskuczyhiszparisku.

- W zajgciach uczestnicza osoby, które interesujq sig kuchnia

i które poprzez kulinaria chca poznaé Sycyli? -wyjaénia. Czasem

przyjezdzaja tak2e ci, którzy traktuja zaj€cia rozrywkowo, zacie-
kawieni chyba najbardziej wizyta w palacu u ksieznej.

Specyficzn? grupg stanowiq Amerykanie.
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- Czasami zaskakujq pytaniami - przyznaje arystokratka. -

Pytali na przyklad o to, czy nasz palac to stary budynek lub czy

jestem bardzo religijna, bo mamy tyle éwi€tych obrazów. . .
Czasamizaskakujatezoczekiwaniakursantów.Ksi?ZnaNicolet-

tapamietamlodozericów,którzysadzili,Zewarsztatypoprowadzi
dla nich indywidualnie.

-Nie potrafili odnalezé si€ w grupie i porzucili nas juz podczas

zakupów na targu - wspomina.
Wi€kszoéé przybylych jest jednak czynnie zaangazowana i za-

dowolona.
- Bywa, Ze ci bardzo usatysfakcjonowani wracajq ponownie na

kurs - mówi ksiezna. - Wtedy musz€ sprawdzié, co gotowaliémy

poprzednim razem, Zeby nauczyé ich czegoé nowego - 2artuje.

Arbuzowy przysmak z ja§minem

B!.a7tcomc}7tgg.flre to deser z mleczka migdalowego, powstalego

z namoczonych migdalów, który wéród sycylijskich receptur sly-
nie jako przysmak arystokratycznych stolów (przepis na str. 237).
Oczywiécie takze ksi?Zna Nicoletta go przyrzqdza, podkreélajqc
arabskie wplywy i rodowód przysmaku. Dopytuj€ o jej receptu-
rg, spotkalam si€ bowiem z dwoma sposobami jego przygotowy-
wania-z Zelatyna lub ze skrobia kukurydziana. Jak si€ okazuje,
ksigzna jest zwolenniczka drugiej opcji. W jej wersji istotne s?
takzesamodzielneprzygotowaniemleczkaznajlepszychmigdalów
oraz dekoracyjne dodatki, takie jak pistacje, czekolada z Modiki
czy kandyzowana dynia. Kosteczkami tej ostatniej czestuje nas
w palacowej kuchni z wielkim okapem.

Kuchennqrozmoweoslodkoéciachkierujeznówwstronelite-
ratury.Pytam,czyprawdajest,ZeLampedusapisalswojapowieéé



przy kawiarnianym stoliku w slynnej cukierni obok Teatro Massi-
mo w Palermo. Dowodem w sprawie jest cytat z wiersza Romana
Brandstaettera, który takze chodzil na kawe do kawiarni Pastic-
ceria Mazzara di Palermo, gdzie # Pri.#cg.pe Tomas!. d!. Lcimpedc/s¢
scrisse parte del romanzo 11 Gottopardo6. Oka,zuje s±€, Èe £aktycz-
nie byl to jego ulubiony lokal, który jeszcze do niedawna slyn3I
ze swoich wyrobów i byl licznie odwiedzany przez mieszkariców
i turystów. Niestety, zostal zamkni?ty i zakoriczyla sie ponad stu-
letnia historia lokalu, ulubionego przez miloéników teatru, melo-
manów, artystów, pisarzy i polityków. Im wiecej czasu uplywa od
zamkni€cia pflsf!.ccer!.!., tym wi€ksza jest legenda, która dzié glosi, Ze

swój stolik mial tam takze sgdzia Falcone, bywali malarz Guttuso
i pisarz Sciascia. A klientela przychodzila, zwabiona nazwiskami
bywajacych tu gwiazd wloskiego kina: Felliniego, Viscontiego czy
Mastroianniego. Ksiezna wyjaénia tak2e, Ze slodycze byly slabo-
écig i wielkq przyjemnoéciq jej teécia. Nie dziwiq wigc chyba tak
smakowite opisy s[odkoéci w Lc}mpmc2.e, jak choéby zacytowany
na wstgpie tego rozdzialu opis galaretki rumowej.

Pytam o najbardziej ulubiony deser ksiecia - geJo d!. meJo7!e (po
sycylijsku -geJ# czg. mc/Jw7#.). Okazuje si?, Ze to nie lody, jak sqdzilam,

ale rodzaj kisielu z arbuza. Miazsz tego owocu, który raczej kojarzy
si€zkonsumpcjqnasurowoinazimno,tujestwyciskanyigotowany.
DesergeJocZz.meJo7teco7t¢or!.d£.geJsom!.#ojakociekawostkezpalermo

przygotowujeksi?ZnaNicolettazkursantami.Dekorujqgokwiatami
jaéminuztarasowegoogródkaprzypalacuidrobnymikawaleczkami
czekolady, imitujqcymi arbuzowe pestki. Wykonanie deseru cz€sto
kohczy kulinarne spotkanie (przepis na str. 237).

Kuchnia ksieznej, która czerpie z sycylijskiej tradycji, jest takze
kuchnia nowoczesna, bo jest prosta i niskokaloryczna.

6      R. Brandstaetter, dz. cyt., s. 235.
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- Dzié w Europie zmieniamy sie. Trzeba jeéé bardziej zdrowo,

éwiadomie i oszcz€dniej - wyjaénia. - T£ prostote zaczynamy na
nowo doceniaé.

Wracajac z odwiedzin u ksi€Znej, mijam po drodze dwa inne

palace. Palazzo Gangi, w którym nakr€cono slynnq scene balu
wfilmieviscontiegonapodstawieLfl77tp#¢,dziéjesttajemniczym
i odcietym od éwiata jak obronna twierdza miejscem z pozamy-
kanymi bramami i okiennicami. Obok znajduje si? Giardino dei
Giusti z palmami i drzewkami pomarahczowymi oraz ruinami
XVIII-wiecznego palacu arystokratki Franceski Fulci, unicestwio -
nego przez wojenne bombardowania. Myéle o przemijaniu i roz-
sypujacym sie dawnym Swiecie. Po drodze znajduj€ w szczelinie
chodnika z czarnych kamiennych plyt blyszczacy przedmiot. To
krysztalowy wisior z palacowego Zyrandola. Wolg myéleé, Ze za-

gubil sie tu podczas transportu do renowacji, a nie w ostatniej
drodze na licytacje.

pizza z polenta

SpotkaniewpalazzoButeraniebylojedynamojgwizytQwsie-
dzibie arystokratycznego rodu. Odwiedzilam, a nawet sp€dzi]am
tam trzy dni, Palazzo Biscari w Katanii. To najbardziej znany

prywatny palac w tym mieécie. Liczy ponad siedemset pokoi, do
dziémieszkajqtampotomkowierodzinyksiecialgnaziaBiscarie-

go. W XVIIl wieku powstalo tam jedno z pierwszych na éwiecie
muzeum staro2ytnoéci, a w 1784 roku odwiedzil palac i ksiecia

Julian Ursyn Niemcewicz, podkreélajac goécinnoéé gospodarza,
prowadzacego naukowo-towarzyski salon miasta. Przyznam, Ze
ogromne wrazenie podczas zwiedzania palacu zrobila na mnie
istniejaca do dzié sala balowa z zainstalowanq pod sufitem log-

gia dla muzyków. Mozna sobie wyobrazaé, jak muzyka splywala
z góry na wirujacych w tahcu go§ci ksi€cia. A kapelmistrzem byl
tu Vincenzo Tobia Bellini, dziadek Vincenza Belliniego. . .
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