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Najdro$sza kawa

Caffè Florian, otwarta w! 1720 roku, jest jedn" z! najstar-
szych kawiarni Europy. Dawniej s#ynna ze swoich go$ci, 
teraz z!ceny za kaw%. Wenecjanie pierwsi sprowadzili od 

Turków ten szata&sko czarny napój. Nadal mo'na si% napi( we 
Florianie prawdziwej tureckiej, przygotowanej wed#ug starych re-
ceptur. Pot%piona za swoje muzu#ma&skie pochodzenie, by#a nie-
legalna. Dopiero pocz%stowany w!Wenecji „ma#" czarn"” papie' 
Klemens VIII zdj"# z!niej anatem% i!ochrzci#. Inaczej nie móg#-
by poprosi( o!nast%pn" fili'ank%. W!Rzymie, wdychaj"c aromat 
mocno palonej kawy, nie czu# tak bardzo dymu ze stosu przy 
Campo di Fiori, na którym palono Giordana Bruna. Za jego pon-
tyfikatu w!#apy rzymskiej inkwizycji wyda# Bruna wenecki patry-
cjusz po uczcie w!swoim pa#acu Mocenigo Casa Vecchia.

Gor"c" czekolad%, pochodz"c" od podbitych india&skich 
pogan, pito do woli podczas mszy. Za kaw" ci"gn"# si% aromat 
konkurencyjnego dla chrze$cijan seraju. By#a weneck" amfe-
tamin". Nakr%ca#a to nadaktywne miasto dzia#aj"ce jak Wall 
Street po#"czona z!Las Vegas. Turcy hamowali dzia#anie kofe-
iny dawkami opium. Zachód dla spokoju sumienia, nie uk#adu 
nerwowego, wdycha# opium dla ludu w!ko$cio#ach. Co odkry# 
dopiero Marks. Jedna z! niewielu s#aw XIX wieku, która nie 
przyjecha#a do Wenecji. Powód chyba prosty: kapita# z!miasta 
przeniós# si% ju' gdzie indziej. Chocia' pierwszymi capitali-
sti byli kilkaset lat wcze$niej Wenecjanie prowadz"cy na l"dzie 
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swoje gospodarstwa rolne. Dla zysku, coraz wi%kszego, st"d ich 
przydomek!– kapitali$ci.

Nad Florianem przyjmowali bankierzy i!prostytutki. Kawiarnia by#a 
gie#d" informacji, miejscem schadzek. Pobudzaj"cy cia#a i!umys#y 
napój miesza# warstwy spo#eczne, geny. Nazwa#abym kaw% czarn" 
d'um" intelektu. Zara'a#a rewolucyjnymi ideami, grzebi"c przesta-
rza#y $wiat. Jej koedukacyjne, bezklasowe picie prowadzi#o do dia-
belskich podszeptów, jak przewidzieli papie'e. Ma#a czarna, przygo-
towuj"c o$wiecenie nocnymi dyskusjami encyklopedystów, obali#a 
porz"dek bo'y monarchii. W!kawiarniach Pary'a podpalono lont 
pod Bastyli%. We Florianie spiskowano za zjednoczeniem W#och.

W!dzisiejszym menu tej kawiarni nie znajdziemy fermentu. 
Zak"ski, pasta, przede wszystkim napoje i!s#odycze. Najs#ynniej-
szy renesansowy zgry)liwiec, Aretino, po przeprowadzce do We-
necji stwierdzi#, 'e jej najwi%kszym osi"gni%ciem kulinarnym s" 
suche ciastka!– baicoli. Brane w!dalek", kupieck" drog% mia#y t% 
zalet%, 'e odnalezione po 200 latach na Krecie (kiedy$ w#asno$( 
Serenissimy) zachowa#y jadaln" $wie'o$(. Wcale si% nie dziwi%, 
'e przez dwa stulecia nikt nie chcia# ich je$(. Baicoli, nawet $wie'e, 
maj" smak sucharów. Twarde cantucci to przy nich tiramisu, te' 
zreszt" wynalezione w!Wenecji. 

Zabytkowe sale Floriana s" wn%trzami bogato zdobionego kre-
densu. Brz%cz" szybami luster. W!talerze go$ci zagl"daj" z!portre-
tów zawieszeni na $cianach s#awni Wenecjanie. Oprócz szata&skiej 
kawy po turecku subtelna Caffè del Levante z!kremem kawowym 
i!sycylijskim, pomara&czowym likierem. Dla wielbicieli dekadencji 
weneckiej Caffè dell’Imperatore!– z!firmowym, likierowym zaba-
jone i!bit" $mietan". Podbi#abym cen% do 50 euro za zwyk#" kaw% 
w!oryginalnej fili'ance bywaj"cego tu Casanovy. Nikt nie udowod-
ni, 'e nie pi# w!jakiej$ poobcieranej porcelanie. We Florianie bywali 
te' Sartre, Dickens, Byron. Przesiaduj" tu nostalgia i!tury$ci.
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Obskurna znaczy zabytkowa fasada Caffè Florian.
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Kolumnada Nowej Prokuratury skazuj'cej na szaro().
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Zje() zabytek

A retino, na$miewaj"c si% z!kuchni weneckiej, nie mia# racji 
i!za to pokutuje. My$l%, 'e gdzie$ mi%dzy rusztem piek#a 
a!pod-Niebieniem. Chocia' jego duch widywany jest przy 

pa#acu, gdzie mieszka#, ko#o Rialto. 
Jaka by#a kuchnia w#oska przed wiekami, mo'na si% prze-

kona( w!trzy minuty. Tyle zajmuje przej$cie z!Caffè Florian na 
Piazzy do osterii Enoteca San Marco przy Calle Frezzaria 1610. 
Nie podaj" tam wykastrowanego barana, tradycyjnego dania 
weneckiego. Za to s" ravioli wed#ug przepisu sprzed kilkuset lat. 
Wbrew temu, co mówi si% o!dawnej kuchni hojnej w!przyprawy, 
nie s" bardzo aromatyczne. Smakuj" „dietetycznie”, dzieci%c" 
potrawk". 

Jedzenie zabytków to interesuj"ce do$wiadczenie. Wspania-
#ym daniem jest sarde in saor. Jak nieszcz%sne baicoli wymy$lo-
nym na d#ugie podró'e. Marynowane sardynki chroni#y przed 
szkorbutem. Pieczone warstwami pod cebul" wymieszan" z!oc-
tem, musztard", rodzynkami, orzeszkami pinii, podawane na cie-
p#o, ani s#odkie, ani kwa$ne, idealnie weneckie. 

Doceniana przez lokalsów Trattoria da GiGio przy Rio Tera 
San Leonardo podaje saor, które okre$li#abym jako poematycz-
ne. Tessa Capponi, florentynka z!urodzenia, napisa#a po polsku 
bestsellerow" ksi"'k% o!Toskanii Moja kuchnia pachn!ca bazyli!. 
Moja Wenecja smakuje saor, wymy$lonym i! genialnie przyrz"-
dzanym tylko tutaj.
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Inna wenecka specjalno$( castradina, wykastrowany baranek 
w%dzony kilka dni, wzi%#a si% z!przeciwleg#ego wybrze'a!– Dal-
macji. Dobrzy ludzie spod Czarnogóry przyrz"dzili po swoje-
mu, pastersku, baranin% dla g#oduj"cej przez zaraz% Wenecji. Nie 
mam opinii co do tego tradycyjnego dania. Jestem pescatariank", 
z!mi%s jem wy#"cznie ryby. Z!owoców morza tylko w!sezonie mo-
eche"– weneckie kraby o!mi%kkiej skorupce, 'ywi"ce si% $ciekami 
kana#u Giudecca. Prze'arte sol" pachn" jednak morzem, a!prze-
trawione odchody nadaj" im wyj"tkowej mi%kko$ci. Danie sezo-
nowe, wiosenno-jesienne. Moeche pieczone, posolone i! polane 
sokiem cytrynowym dorównuj" rafinad" bia#ym truflom. 
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