
fragment książki

https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/gozo-radosna-siostra-malty-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-gozo&utm_content=na-pierwszej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/literatura-faktu/gozo-radosna-siostra-malty-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-gozo&utm_content=na-pierwszej-stronie


!"!!"#

G!arb s"ynie ze starych domów, niektóre s# znakomicie za-
chowane, wiele z$ nich pieczo"owicie odrestaurowano. Cz%sto 
pokryte bluszczem i$wij#cymi si% na &cianach pn#czami, pre-
zentuj# si% naprawd% malowniczo. Cisza i$spokój wprost og"u-
szaj#, w$ czasie sjesty trudno kogokolwiek spotka' na ulicach, 
tylko koty i$jaszczurki. Ta atmosfera b%dzie powraca' na stro-
nach ksi#(ki wielokrotnie. Mam nadziej%, (e was to nie ziry-
tuje, specjalnie podkre&lam ten nastrój oddalenia, wyciszenia 
i$odrealnienia panuj#cy na uliczkach, placach i$w$zau"kach go-
zyta)skich wsi i$miasteczek. To jest co& wspania"ego, naprawd%, 
ogarnie was b"ogo&', rozlu*nicie si%. A$jeszcze po kilku kielisz-
kach wina z$Tal-Massar… Gubcie si% tutaj, gubcie siebie i$swój 
czas, dajcie si% zjada' mu od pi%t. 

Tymczasem wracamy do wioski rzemie&lników. Ta’ Dbie+i 
to ma"a kolonia kilkunastu pawilonów, sklepików i$warsztatów, 
w$których pracuj# gozyta)scy rzemie&lnicy$– kaletnicy, szklarze 
artystyczni, malarze, rze*biarze, snycerze, garncarze, ceramicy, 
jubilerzy, arty&ci wykonuj#cy dzie"a sztuki i$pami#tki z$gliny, me-
talu, drewna, a$tak(e koronczarki. Koniecznie tutaj zajrzyjcie, to 
niedu(e miejsce, nie nabiegacie si%, a$mo(e kupicie co& ciekawe-
go. Pi%kne s# wyroby ze szk"a dmuchanego na waszych oczach 
i$s"ynne gozyta)skie koronki. Je&li lubicie koronki, to koniecznie 
zajrzyjcie do Ta’ Maria Lace Shop. 

Jest tu tak(e sklep z$ tradycyjnymi gozyta)skimi produktami 
spo(ywczymi i$du(ym wyborem likierów (przypominam, (e nie-
siecie co najmniej osiem butelek wina na plecach). Mimo (e to 
miejsce znane i$ucz%szczane przez turystów, ma"o tutaj tandety 
i$kiczu. Lokalni arty&ci, mili i$ch%tni do rozmowy, robi# naprawd% 
"adne rzeczy, wiele w$ autentycznym tradycyjnym starym gozy-
ta)skim stylu, a$ceny s# przyst%pne. To &wietne miejsce na zakup 
niebanalnego prezentu-pami#tki z$Gozo dla siebie czy dla bli-
skich. Wst%p do wioski jest bezp"atny. 
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Kawa albo zimny sok? W$wiosce jest kawiarenka. I$macie jesz-
cze jedno miejsce w$okolicy do odwiedzenia: zatok% Dwejra ze 
s"ynnym "ukiem skalnym Azure Window, którego ju( nie ma, 
i$Grzybow# Ska"#. Z$Ta’ Dbie+i to jakie& 1,5 kilometra marszu 
przez miasteczko San Lawrenz, ale je&li nie macie ju( si", to po 
prostu jed*cie autobusem. Pod sam# wiosk# jest przystanek auto-
busu 311, który ma p%tl% w$Zatoce Dwejra. To kilka minut jazdy.

San Lawrenz (jakie& 700 dusz) jest urokliwe nie mniej ni( 
G!arb, i$de facto jest po prostu jego cz%&ci#, bo oba miasteczka 
s# po"#czone. Nie ma tu nic ciekawego oprócz tej samej koj#cej 
nerwy atmosfery co w$G!arbie, piekielnie drogiego luksusowe-
go hotelu Kempinski (najdro(szy na Gozo) i,$ co najwa(niejsze, 
dobrej knajpy$– Azure Window, któr# ju( opisa"em na pocz#tku 
tego wyj&cia. To &wietne miejsce na obiad i$odpoczynek, bo znaj-
duje si% na ko)cu naszej d"ugiej i$m%cz#cej trasy. Przypominam: 
ryby, o&miornice, owoce morza, domowa bigilla, spaghetti z$ko-
zim serem i$taras ze wspania"ym widokiem. 

Dwejra to niedu(a zatoka z$ parkingiem i$ kilkoma budka-
mi, przede wszystkim z$ chi)sk# tandet#. G"ówn# atrakcj# by" 
wznosz#cy si% tu( obok parkingu Azure Window, czyli zawie-
szony nad morzem skalny "uk, b%d#cy przez wieki wizytówk# 
Gozo. By", bo w$marcu 2017 roku gwa"towny sztorm zniszczy" 
to prastare dzie"o natury. Mimo wszystko warto tu przyjecha' 
albo przyj&' i$z$otaczaj#cych zatok% klifów porobi' "adne zdj%-
cia. Mo(na te( ponurkowa', ale to ju( wi%ksza sprawa i$na kie-
dy indziej, oczywi&cie je&li nurkujecie. Nieopodal resztek Azure 
Window znajduje si% podwodna jaskinia Blue Hole. To g"%boka 
studnia z$ tunelami, znakomite miejsce do penetracji podwod-
nego &wiata. Je(eli nie nurkujecie, to mo(e wynajmijcie "ód* 
z$ przewodnikiem i$ pop"y)cie do Fungus Rock$ – Grzybowej 
Ska"y. W$ &redniowieczu na jej szczycie ros"y tak zwane grzyb-
ki malta)skie$– lecznicze grzyby s"u(#ce joannitom do leczenia 
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Pami$tki z Gozo w s%yn$cej z koronczarstwa wiosce Ta’ Dbie&i.
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krwawi#cych ran, gotowania naparu halucynogennego wywo"u-
j#cego mistyczno-religijne omamy i$podobno, hm, leczenia impo-
tencji, co dla rycerzy &lubuj#cych celibat zapewne nie by"o bez 
znaczenia… Narkotyczne grzyby o$w"a&ciwo&ciach viagry by"y 
tak cenne dla rycerzy (co zrozumia"e), (e za ich nielegalne zbie-
ranie grozi"a kara wi%zienia, a$nawet galery. We*cie "ód* na pó" 
godziny. Fale, wiatr, turkusowa woda pe"na "awic ryb i$ca"kowity 
relaks s# tego warte. Tylko nie zbijcie butelek z$winem. 

Je&li najedli&cie si% do syta w$ Azure, to musicie odczeka' 
troch% na mój obiad. Po takiej wyprawie trzeba wzi#' prysznic, 
zrobi' krótk# sjest%, czyli godzink% spania, a$potem odda' si% 
chilloutowi na balkonie albo tarasie. Z$ kieliszkiem ró(owej 
manzary na przyk"ad. Z$Tal-Massar, ma si% rozumie'. Wytraw-
ne, pachnie mocno owocowo truskawk# i$ jabcokiem, ale to 
naprawd% nie alpaga, wierzcie mi. Zachód s"o)ca na balkonie 
z$manzar# w$ d"oni musi zapowiada' co& dobrego na kolacj%. 
Ale nie za ci%(kiego, przecie( ju( jedli&cie w$San Lawrenz. To 
dzisiaj ugotuj% tylko g%st# zup%. Pozwólcie, (e tym razem za-
proponuj% wam co& nie gozyta)skiego, tylko swojego. Ale te( ze 
,ródziemnomorza. To szorba sabanih, czyli zupa szpinakowa. 
Zupa z$histori#.

Jaka jest historia mojej zupy szpinakowej? W$po"owie lat 90. ku-
pi"em na wyprzeda(y za dwa z"ote ksi#(k% Katarzyny Pospieszy)-
skiej Kuchnia arabska, zbiór przepisów kulinarnych z!ró"nych kra-
jów Bliskiego Wschodu. Co& z$tego pichci"em od czasu do czasu, 
albo nawet cz%&ciej, bo ksi#(ka jest zniszczona okrutnie, porwa-
na i$bardzo zat"uszczona, a$to znak, (e cieszy"a si% u$mnie wzi%-
ciem. I$jest tam w$dziale zup przepis na labaney%$– zup% szpinako-
w# po egipsku. Od momentu, kiedy zrobi"em j# pierwszy raz, sta"a 
si% moj# nami%tno&ci#. Lubi# j# bardzo tak(e Agata i$Hasan. Ten 
ostatni domaga si% jej regularnie, tote( gotuj% labaney% &rednio 
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Malownicze domy w G(arbie.
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Gozyta*ska uliczka w czasie sjesty.
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dwa razy w$miesi#cu. Przez lata pozmienia"em ju( ca"kiem moc-
no orygina" przepisu z$ksi#(ki Pospieszy)skiej, dlatego bezczelnie 
uznaj% t% zup% za swoj#. 

Kiedy przeprowadzili&my si% do Egiptu, z$miejsca zacz#"em 
szuka' tej zupy w$knajpach, a$przede wszystkim wypytywa' na-
szych egipskich znajomych o$ szorba sabanih, czyli po arabsku 
zup% szpinakow#. Nikt jej nie zna". Co& kto& gdzie& tam s"ysza", 
ale generalnie nie dowiedzia"em si% prawie nic. Zacz#"em podej-
rzewa', (e pani Pospieszy)skiej co& si% pokr%ci"o… 

W$Egipcie bardzo popularnym daniem jest molocheya (mo-
lokhia, mulichja, molokija i$jeszcze kilka okre&le)), zupa podob-
na z$wygl#du do szpinakowej, ale robiona z$li&ci juty warzywnej. 
Kosztuj# one grosze i$s# sprzedawane w$Egipcie na ka(dym suku 
(targu). Pospieszy)ska w$swojej ksi#(ce, we wst%pie do przepisu 
na zup% szpinakow# po egipsku, zaznacza, (e „w$Egipcie zup% 
t% sporz#dza si% z$ro&liny nale(#cej do rodziny szpinakowatych”. 
Prawdopodobnie mia"a na my&li li&cie molocheyi i$pomyli"a laba-
ney% z$molochey#. Molocheya ma zupe"nie inn# struktur%, gala-
retowat#, absolutnie nie pasuje z$jogurtem, a$w"a&nie z$jogurtem 
robi si% labaney%, moj# tak(e. St#d w$ogóle wzi%"a si% jej nazwa 
(w$j%zyku arabskim labaneya znaczy „mleczna”).

Molochey% wszyscy oczywi&cie w$Egipcie znali i$nieustannie 
ni# nas cz%stowali oraz nauczyli przyrz#dza', jedli&my j# te( w$re-
stauracjach, ale o$ labaneyi g"ucho. Dopiero mój aleksandryjski 
znajomy, 85-letni egipsko-syryjski profesor i$ jego (ona powie-
dzieli mi, (e owszem, labaneya to zupa z$Egiptu, zapomniana, 
bo to niegdysiejsza specjalno&'… egipskich -ydów. I$ dlatego 
moi znajomi jej nie kojarzyli albo „co& tam s"yszeli”. My&l%, (e 
to nie wynika"o z$ jakiego& arabskiego antysemityzmu i$niech%ci 
do (ydowskich kulinariów, tylko z$ faktu, (e by"a to zupa popu-
larna w$odr%bnej grupie etniczno-religijnej i$moi znajomi i$ ich 
rodziny nie mieli z$ ni# styczno&ci. Pogrzeba"em w$ internecie 
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Najs%ynniejsza „widokówka” z Gozo, czyli %uk Azure Window, który...

GOZO_tekst2.indd   150 10.04.2020   17:11



GOZO_tekst2.indd   151 10.04.2020   17:11



…ju+ nie istnieje, bo zosta% zniszczony przez sztorm w marcu,2017 roku.

GOZO_tekst2.indd   152 10.04.2020   17:11



GOZO_tekst2.indd   153 10.04.2020   17:11



!-"

i$rzeczywi&cie znalaz"em kilka wzmianek o$ tej zupie na (ydow-
skich stronach oraz przepis w$ksi#(ce kucharskiej Olive Trees and 
Honey: A!Treasury of Vegetarian Recipes from Jewish Communi-
ties Around the World Gila Marksa, bardzo podobny do przepisu 
Pospieszy)skiej. 

Wyja&ni"em wi%c zagadk% zupy szpinakowej. 
Zróbmy labaney%. Tak naprawd% bardzo rzadko u(ywam tej 

nazwy$– nasz Hasan, z$miesi#ca na miesi#c coraz lepiej w"adaj#-
cy arabskim, pewnego dnia ochrzci" zup% nazw# szorba sabanih 
i$tak ju( zosta"o. 

SZORBA SABANIH

Sk!adniki:
500–600 g .wie+ego szpinaku (ewentualnie mro+onego)
1/2 szklanki ry+u (kleistego, nie parboiled, basmati czy podobne)
ma%y p/czek kolendry (drobno poci/tej)
gar.0 .wie+ej mi/ty (drobno poci/tej)
400–500 g g/stego jogurtu
3 du+e z$bki czosnku (dwa do zupy, jeden do jogurtu)
1 cebula
1–2 pomidory (sparzone, bez skórki)
1/2 cytryny
2 %y+ki przyprawy curry 
1 %y+ka chili (ja daj/ hot Madras curry)
3 %y+eczki kuminu (dwie do gara, jedna do jogurtu) 
sól, pieprz
3–4 %y+ki oleju
200 g prawdziwej fety
2–3 jajka
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