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Kącik literacki

Antykomunista protegowany przez
Stalina. Michaił Bułhakow
Autor „Mistrza i Małgorzaty” - jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Mimo życia w ciągłym strachu przed stalinowskim terrorem, pogoni
za trudno dostępną pracą i tęsknocie za wartościami dawnego świata,
zdołał pozostawić po sobie nieśmiertelny ślad w literaturze nowożytnej
oraz żywe świadectwo okrucieństwa porządku komunistycznego.
W końcu, jeżeli wierzyć słowom tajemniczego Wolanda, „rękopisy nie
płoną”.

Misza, amputacje i morfina
Mimo oczywistego talentu pisarskiego Bułhakow decyduje się na studia
medyczne w Kijowie. Pochodzi z ubogiej rodziny inteligentów, szczególnie
miłujących teatr i sztukę. Młody Misza być może już wtedy zdawał sobie sprawę
z tego, że artysta nie jest w stanie zapewnić sobie dogodnego życia. W trakcie
I wojny światowej razem ze swoją pierwszą żoną – Tatianą Łappą – prowadzi
przez rok szpital w miejscowości Nikolskoje. Specjalizuje się w amputacji nóg.
„Było bardzo dużo chorych z gangreną i on cały czas odpiłowywał im nogi.
Amputował. A ja te nogi trzymałam. Myślałam, że zaraz zemdleję” – wspomina
później jego partnerka. W ciągu tego krótkiego czasu Bułhakow przyjmuje
zawrotną liczbę pacjentów. 15 tysięcy. Aby wytrzymać taki nawał pracy oraz
uśmierzyć ból, zaczyna eksperymentować z morfiną, której (jako lekarz)
ma pod dostatkiem. Szybko się uzależnia. Tatiana Łappa pisze później o
tamtych chwilach tak: „Ledwo się obudziliśmy, a on mówi: >>Idź, poszukaj
apteki<<. Poszłam, aptekę znalazłam, przyniosłam mu to. Skończyło się i
znowu potrzebował. Bardzo szybko zużywał. Cóż, miał pieczątkę. - >>Idź,
poszukaj innej apteki<<. No więc szukałam i znalazłam na peryferiach Wiaźmy
jeszcze jedną. Prawie trzy godziny kręciłam się w pobliżu. A on sterczał na ulicy
i czekał na mnie. Wyglądał wtedy tak strasznie…”. To właśnie ona pomogła,
mimo licznych gróźb, z czego jedna skończyła się rzuceniem w Tatianę gorącą
kuchenką przenośną, wyjść mężowi z nałogu.
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Michaił Afanasjewicz Bułhakow ze swoją „Małgorzatą” – Jeleną Siergiejewną Szyłowską

Pisarz w ZSRR-owskiej rzeczywistości
Po niespokojnych czasach w Kijowie, kiedy to miasto przechodziło
z rąk do rąk, a Bułhakow stawał się raz po raz zbiegiem, jeńcem lub
ochotnikiem, nadchodzi czas na jedną z najważniejszych, rewolucyjnych
w życiu mężczyzny decyzji. Lekarz porzuca swoją dotychczasową profesję i
oddaje się swojemu prawdziwemu, choć jakże niepewnemu, powołaniu –
pisarstwu. Wymaga to od niego nie tylko ogromnej miłości do literatury, ale
także odwagi, pogodzenia się z burzliwą, chwiejną przyszłością. Pisanie go
pochłania, powstają opowiadania i sztuki teatralne, w tym bardzo ciepło przyjęte
„Dni Turbinów”. Na spektaklu podobno często pojawia się sam Józef Stalin,
któremu dzieło debiutanta niezwykle przypadło do gustu. Jednak optymistyczny
początek kariery nie przesądza o kolejnych sukcesach. Bułhakow, wrogo
nastawiony do bolszewizmu, szybko staje się głównym celem ataków
komunistycznych artystów. W swoich utworach nie pozostawia suchej nitki
na ówczesnej władzy, wyraża sprzeciw wobec propagowania porewolucyjnych
idei. Zalany falą ostrej krytyki, zawsze w pogoni za pracą (pracuje m.in. jako
reporter, kronikarz i urzędnik), szybko podupada na zdrowiu psychicznym.

4

Herberton kwiecień 2020
Marzy o wyjeździe poza kraj, na zachód, do świata wolnego, wartościowego.
Pisze więc swój pierwszy list do Wielkiego Wodza, który pozostaje bez odpowiedzi. Kolejny wysyła do rządu ZSRR. "Proszę, by Rząd Radziecki podjął
wobec mnie takie kroki, jakie sam uzna za stosowne, byleby podjął jakiekolwiek,
gdyż dla mnie, autora 5 sztuk, dramaturga o nazwisku znanym zarówno
w ZSRR, jak i poza jego granicami, perspektywa na dziś jest jedna - nędza,
bezdomność, śmierć". Przytacza również słowa swoich licznych, negatywnie
nastawionych recenzentów – „śmieciarz literacki” i „nowoburżuazyjne nasienie”
to tylko niektóre z przy-jemnych epitetów. Trzy tygodnie później do Michaiła
Bułhakowa dzwoni Stalin.

Stalin przy telefonie, słucham
Jest 17 kwietnia 1930 roku. Dzień wcześniej
odbywa się pogrzeb zmarłego w „niewyjaśnionych okolicznościach” pisarza Władimira
Majakowskiego. Taki los niestety często
spotyka artystów narażających się komunistycznej władzy. Bułhakow jednak nie
umiera jak jego poprzednicy „tajemniczą
śmiercią samo-bójczą”. Nie wiadomo,
dlaczego akurat on znalazł się pod protekcją
Stalina. Być może powodem stała się
ta sztuka, która tak się spodobała
dyktatorowi. A może to ostatni przejaw
miłosierdzia, nadzieja, że ten zbuntowany
pisarz zmieni swój stosunek do ustroju.
W trakcie tej krótkiej, lakonicznej rozmowy,
jakieś nienaturalnej i sztucznej, dyktator
przekazuje swoje najważniejsze, nie podważalne
postanowienia
–
Bułhakow
za żadną granicę nie wyjedzie, za to dostanie
posadę konsultanta w Teatrze Młodzieży Artystycznej. „Koniecznie musimy
znaleźć na to czas i spotkać się. A na razie życzę wam wszystkiego dobrego”
– mówi do słuchawki Stalin i kończy rozmowę. Nigdy się nie spotykają.
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„Czas! Już czas!”
Dzięki minimalnej protekcji Stalina Bułhakow nigdy nie zostaje aresztowany.
Interwencja dyktatora nie ochrania go jednak przed złą sławą w Moskwie, nie
liczy się również z żadnymi korzyściami. Do skrzynki pocztowej rządu trafiają
kolejne błagalne listy, każdy z nich jest skutecznie ignorowany. Tym, co
powstrzymuje Bułhakowa przed kompletnym załamaniem, jest „Mistrz i Małgorzata” – dzieło monumentalne, istne ukoronowanie jego twórczości i
niezłomnych ideałów. Aby móc kiedykolwiek opublikować swoją książkę, pisze
kolejną sztukę – „Batumi”. To historia wychwalająca młodzieńcze lata idealisty
Stalina, jego dążenia do zmiany świata poprzez rewolucję, a przy tym próba
przypodobania się wodzowi, światło w tunelu, szansa na ziszczenie się snu o
„Mistrzu…”. Pisarz rozważa też inne tytuły. We wczesnych szkicach widnieją
między innymi „Herkules” i „Pasterz”. Stalina to nie przekonuje, bardzo szybko
zakazuje używania swojego wizerunku w literaturze. Mimo braku możliwości
wydawniczych praca nad „Mistrzem i Małgorzatą” trwa do końca życia
Bułhakowa. Niektóre redakcje i części książki autor pali, idąc w ślady Gogola
i Dostojewskiego. Wie, że niecenzuralne fragmenty są dla niego śmiertelnie
niebezpieczne. Na skutek nerczycy traci wzrok, przy pisaniu pomaga mu więc
trzecia żona – Jelena. Cierpliwie przepisuje dyktowane jej słowa. Umiera kilka
tygodni później – 10 marca 1940 roku, nigdy nie doczekując się publikacji
swojego wielkiego dzieła. O nieskończonej pracy świadczą drobne nieścisłości
w ostatnich rozdziałach, niewpływające wszakże w żaden sposób na niezaprzeczalną wartość utworu. Jelena jeszcze długo stara się o wydanie drukiem
„Mistrza i Małgorzaty”. Udaje się jej to, w ocenzurowanej wersji, dopiero 28 lat
po śmierci męża. W Polsce mamy już trzy tłumaczenia. To najnowsze,
przełożone przez Leokadię, Grzegorza i Igora Przybindów – rodzinę miłośników
rosyjskiego pisarza, w księgarniach pojawiło się w 2016 roku, wzbogacone o aż
71 stron obszernych przypisów tłumaczących symbolikę, dobór miejsc, zawiłą
historię oraz błędy translatoryczne poprzednich wydań. Kartki nie tylko uderzają
czytelnika magią Bułhakowskiego świata, ale również świeżym spojrzeniem
na powieść oraz niezaprzeczalną miłością tłumaczy do jego prozy.
Ada Kluszczyńska
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226. rocznica bitwy pod Racławicami
4 kwietnia 1794 r. pod Racławicami rozegrała się jedna z ważniejszych bitew Insurekcji Kościuszkowskiej. Bitwa, która wlała
nadzieję w szeregi powstańcze na zwycięstwo nad liczniejszymi
Rosjanami.
Bitwa pod Racławicami – zbrojne starcie wojsk polskich, pod dowództwem
naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi, pod dowództwem
generała majora Aleksandra Tormasowa. Bitwa miała miejsce 4 kwietnia
1794r., w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, pod wsią Racławice, znajdującą
się obecnie w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim.
W wyniku wygranej wojsk polskich, pomimo niezbyt dużego znaczenia
militarnego, pozwoliła podnieść morale powstańców już w dwanaście dni
po rozpoczęciu powstania.

Przygotowania
Według planów wybuch powstania miał nastąpić zaraz po przegranej wojnie
polsko-rosyjskiej w 1792 r., lecz jeszcze we wrześniu 1793 r. Kościuszko uznał
przygotowania za niewystarczające. 24 marca 1794 r. na Rynku Krakowskim
gen. Kościuszko został ogłoszony Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej
Narodowej. Naczelnik w ciągu tygodnia zorganizował władze powstańcze
w Krakowie i zebrał rekrutów dawnym systemem dymowym z niewielkiego
obszaru. Plan gen. Denisowa przewidywał wzięcie wojsk polskich w kleszcze
pod Koniuszą, stąd podzielił on swoje wojska na 2 kolumny – pod dowództwem
gen. Tormasowa znalazło się co najmniej 2900 ludzi i 12 dział. Tormasow
wyruszył o 3 rano dnia 4 kwietnia w kierunku na Winiary-RzędowicePrzesławice, kolumna Denisowa miała wyruszyć zaś o 4 rano z resztą wojska
(m.in. 6 dział) wzdłuż traktu Skalbmierz-Proszowice, aby zaatakować obóz pod
Koniuszą od południa. 12 dni po rozpoczęciu powstania pod Racławicami
stanęły naprzeciw siebie dwie armie o zbliżonej sile bojowej. Rosjanie
dowodzeni przez gen. Fiodora Denisowa byli lepiej wyszkoleni i wyposażeni,
ale mniej liczni, dlatego mimo dwukrotnej przewagi liczebnej powstańców, ich
szanse na zwycięstwo nie były mniejsze niż wojsk Kościuszki. Przeciw niecałym
3 tys. Rosjan walczyło 6 tys. Polaków, z czego jednak 2 tys. stanowili kosynierzy
- chłopi uzbrojeni w kosy, siekiery i piki.
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Aleksander Tormasow

Tadeusz Kościuszko

Bitwa
Mimo braku doświadczenia bojowego to właśnie oddziały chłopskie odegrały
w bitwie kluczową rolę. Kościuszko zauważył osłabienie centrum
formacji
gen. Denisowa i osobiście poprowadził do ataku 320 kosynierów,
którzy natarli na słabo bronioną rosyjską artylerię. Kościuszko doskonale
rozumiał, że jednostki chłopskie mogą mieć wartość bojową tylko w ściśle
określonych warunkach. Jednostki kosynierów nie potrafiły wykonywać
skomplikowanych manewrów, brakowało im dyscypliny, a niezaznajomieni
ze sztuką wojenną chłopi nie do końca rozumieli, od czego zależy sukces
na polu walki. Dlatego od początku byli otoczeni regularnymi jednostkami
liniowymi, które towarzyszyły im również na skrzydłach podczas szturmu. Dzięki
takiemu ustawieniu udało się uniknąć paniki, która - jak się spodziewano mogła łatwo wybuchnąć wśród kosynierów. Chłopi spisali się jednak świetnie.
Przetrwali salwy armat, w kierunku których prowadzili atak i w zwartym szyku
przedarli się przez sam środek pola bitwy, wspierani przez własną artylerię.
Naczelnik powstania walczył wspólnie z chłopami konno w pierwszym szeregu.
Rosjanie rzucili się do panicznej ucieczki. Losy bitwy były przesądzone.

8

Herberton kwiecień 2020
Ponad jedna trzecia rosyjskich żołnierzy zginęła. Stało się tak m.in. dlatego,
że kosynierzy nie brali jeńców. Gdy Rosjanie rzucali broń i krzyczeli "pardon" co było prośbą o darowanie życia, chłopi, nie rozumiejąc tego zwrotu i nie czując
potrzeby okazania litości, cięli wrogów kosami i dobijali siekierami. Powstańcy
stracili kilkuset ludzi.

Wynik
Bitwa nie miała decydującego znaczenia strategicznego. Kościuszce mimo
zwycięstwa nie udało się zrealizować głównego celu - przebicia się do Warszawy. Wygrana pod Racławicami miała za to istotne znaczenie polityczne.
Wiara w zwycięstwo pozwoliła wzniecić powstanie w innych rejonach kraju.
Po bitwie, jak nakazywała ówczesna tradycja, dowódca przebrał się w mundur
oddziału, który odniósł największy sukces w walce. Tym razem była to chłopska
sukmana. Oddziały chłopskich ochotników były wyjątkowo trudne w dowodzeniu. Kosynierzy świetnie wykonali zadanie na polu bitwy, jednak nie
rozumieli sytuacji, w której się znaleźli. Jak twierdzi Andrzej Zahorski: "chłopi
zaczęli się rozchodzić, wielu z nich myślało, że skoro pobili Rosjan i zdobyli
armaty, to już jest koniec wojny".

Podsumowanie
Bitwa pod Racławicami jest jedną z chwalebnych kart w historii Rzeczpospolitej.
Pomimo braku sukcesu strategicznego przyniosła sukces moralny, dając
nadzieję na wygranie niepodległości.

Bartek Perz
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Z rozważań młodego człowieka

Dziękuję!
Niespełna rok temu pisałem o kościele. O kościele jako instytucji
raczej złej, z wieloma grzechami i przewinieniami. Z większością
rzeczy, jakie wówczas napisałem, zgadzam się do dnia
dzisiejszego, chociażby sprawa Radia Maryja i o. Rydzyka CSsR.
Dzisiaj chciałbym ukazać kościół z nieco innej perspektywy, tej
drugiej, może nieco lepszej. Przede wszystkim w zdaniach tego
artykułu chciałem mu podziękować. Za co? To napiszę poniżej.

Za teraz
Kościół Katolicki to instytucja mająca dwa tysiące lat. Ma on tak bogatą
historię jak żadna inna organizacja czy państwo. Patrząc wstecz, widzimy
wyprawy krzyżowe, papieża, który ma kilkanaścioro dzieci z kilkoma kobietami,
znajdzie się również inkwizycja i Następca Piotrowy mówiący o Mussolinim jako
o błogosławieństwie. Cała owa przeszłość uformowała teraźniejszość. I cieszę
się, że kościół wygląda tak jak dzisiaj, ze swoimi wadami. W Watykanie
urzęduje papież Franciszek, dla wielu prawdziwy wzór do naśladowania. Dla
mnie człowiek, który ewangelizuje i pociąga nie tylko słowami, ale głównie
przykładem. Niestety część uważa go za „heretyka” i to bardzo boli.

Za księży
Owszem są księża zagubieni, pędzący za pieniędzmi czy innymi bożkami,
którzy zagubili swoje powołanie. Jest to jednak tylko jakaś część. Spójrzmy
na apostołów. Z ludzkiego punktu widzenia Jezusowi się z nimi nie udało,
praktycznie wszyscy go zdradzili, uciekli i zwątpili. Zawiedli. A jednak jedenastu
stało się świętymi. Dzisiaj chciałem podziękować za tych księży, których znam,
którzy żyją dla Boga, którzy zatracają się dla innych. Nie będę wymieniał tych
najbardziej znanych, jak Jerzy Popiełuszko czy kardynał Stefan Wyszyński.
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Zacznę od kapłana, który według mnie był świętym już pod koniec swojego
życia. Człowieka, który głosił Słowo jak apostołowie - z mocą i wiarą. O niedawno zmarłym ks. Piotrze
Pawlukiewiczu mogę powiedzieć, że był i jest moim
internetowym
kierownikiem
duchowym. Nigdy go nie
spotkałem, nie mogłem być
na jego pogrzebie (stan
epidemii), ale jego konferencje na YouTube są mistrzostwem. Z kościelnej ambony potrafił mówić o seksie,
na serio i z przymrużeniem
oka, nazywał go nawet czymś
ks. Piotr Pawlukieiwcz
świętym. Jego kazania to
anegdota za anegdotą, przykład za przykładem. Uratował setki marzeń,
pomagał wychodzić z tysięcy grze-chów i zawsze podnosił na duchu. Koniec
życia uwieńczył koroną cierpienia. Zaatakowały go dwie choroby na raz:
Parkinson i choroba kręgosłupa. Głosił jednak do samego końca. Przemawiał
do tysięcy ludzi, studentów i emerytów, a jego pogrzeb musiał odbyć się
w obecności zaledwie pięciu osób.
Są również księża mniej znani. Ci, którzy są przy nas, w naszych parafiach.
Ci potrafiący oddać większość pieniędzy na rzecz innych. Tacy, co poświęcają
setki godzin na rozmowę z innymi. I tacy, co ofiarują się w ukryciu, przez
modlitwę i ciche działanie.
Mógłbym opisać wiele osób, znanych czy też nie, jak chociażby kardynał
Krajewski czy ks. Boniecki. Uważam jednak, że każdy powinien sam znaleźć
wzór, który będzie go prowadził.

Za instytucję
Kościół jest miejscem, gdzie się odnajdzie każdy, nawet gej czy trans.
Nie żartuję! Owszem, ktoś może przytoczyć haniebne słowa abp. Jędraszewskiego czy innych duchownych, ale to nie jest standard. Mówię o kościele,
gdzie centralnym punktem jest Jezus, który nikogo nie odrzuca, a osoby tak
czyniące same się wykluczają, przez swój grzech. Jesteś samotny? Spokojnie,
w kościele znajdziesz poczucie przynależności. Nawet jeżeli masz milion
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grzechów, kościół przyjmie cię z szerokim uśmiechem, tak jak przyjmował
największych zbrodniarzy wojennych.
Kościół pokazuje swoją moc w tym czasie pandemii. Trwa on przy swoich
wiernych. Na serwisie YouTube są setki transmisji Mszy Świętych, diecezje
organizują rekolekcje dla różnych grup społecznych. Nie czuć, że zostaliśmy
sami na tej swoistej pustyni.
Co więcej, papież Franciszek przekazał trzydzieści respiratorów dla włoskich
szpitali, abp Ryś na razie dwa. Inny ksiądz przekazał pieniądze dla służb,
za które miał pierwotnie kupić konfesjonały. KK ukazał w tym czasie oblicze
miłości i przejął się
sytuacją świata, któremu stale pomaga przez
czyn i modlitwę.

Podsumowanie
Na końcu osobiście mu dziękuję za to, że czuję się w nim jak w drugim domu.
Oczywiście chciałbym w nim wiele zmienić, przebudować go, bo ma wiele
swoich problemów. Ma też o wiele więcej zalet. Pisząc o kościele miałem
na myśli wszystkich, którzy go tworzą, a więc przede wszystkim wiernych,
czyli nas.
Segent

Link do kanału YouTube Parafii Mariackiej w Słupsku:
https://www.youtube.com/channel/UCqlNgH9jYyli_9EWrQkWBig

12

Herberton kwiecień 2020

To będą… wyjątkowe święta…
Nie wiecie co ugotować? Może chcecie poeksperymentować w kuchni
i spróbować czegoś nowego? Tutaj znajdziecie oryginalne przepisy,
z domieszką tradycji…

Jeżeli jesteście na diecie lub po prostu chcecie pobawić się
składnikami polecam mazurek ryżowy bezglutenowy.
Składniki:
• kostka do pieczenia Kasia -200 gramów
• kleik ryżowy - 160 gramów
• cukier - 150 gramów
• jaja duże - 3 sztuki
• bezglutenowy proszek do
pieczenia - 2 łyżeczki
dodatkowo:
• marmolada (bez glutenu)
• bakalie
Przygotowanie:
Jajka ubij z cukrem na puch. Dodaj miękką Kasię, kleik ryżowy (łyżkę odłóż) i
proszek do pieczenia. Wszystko razem wymieszaj. Odstaw na 10 minut. Z 3/4
otrzymanej masy zrób kuleczki wielkości orzecha włoskiego. Wyjmij płaską
blachę lub dno dużej tortownicy i wyłóż papierem do pieczenia. Kulki z ciasta
ułóż w niewielkich odstępach na blaszce. Trzonek drewnianej łyżki lub pędzla
mocz w zimnej wodzie i zrób za jego pomocą małe dołki w ciasteczkach. Stół
oprósz odłożonym kleikiem. Z pozostałego ciasta zrób na stole długi, cienki
wałek i ułóż dookoła ciasteczek, tworząc rant mazurka. Do dołków w kuleczkach
włóż odrobinę marmolady i bakalie. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz
25-30 minut w 180° C. Odstaw do całkowitego wystygnięcia.
Smacznego!
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Jeśli jesteście smakoszami słonego mam również coś dla was:
Sałatka z tortellini, brokułami i szynką.

Składniki:
• tortellini z grzybami - 400 gramów
• brokuł - 1 sztuka
• sos sałatkowy czosnkowy lub ziołowy (ja wybieram ziołowy) - 1 opakowanie
• majonez zwykły - 3 łyżki
• szynka w plastrach 125 gramów
• kukurydza z puszki - 1
opakowanie
• natka pietruszki - 0.5
pęczka
• jogurt - 2 łyżki
• grzanki - 20 gramów
• ser żółty starty - 1
łyżka

Przygotowanie:
Tortellini ugotuj i pozostaw do wystygnięcia. Natkę posiekaj. Brokuł podziel
na różyczki, szynkę pokrój w paski, kukurydzę odsącz. Następnie przygotuj sos
sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania z majonezem i startym serem.
Połącz składniki z pierożkami tortellini. Podawaj sałatkę udekorowaną natką
pietruszki i grzankami.
Smacznego!
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Dla miłośników zup również mam kilka przepisów. Pierwsza z nich
to połączenie tradycji i nowoczesności: kremowy żurek z pieczonych
ziemniaków z kozim serem i chipsami z batatów
Składniki:
• zakwas na żurek - 500 ml
• bulion (można zrobić
samemu lub kupić 2 sztuki)
• liść laurowy - 3 sztuki
• ziele angielskie - 5 sztuk
• majeranek -1 łyżka
• ziemniaki - 4 sztuki
• bataty (słodkie ziemniaki)
-1 sztuka
• cebula -1 sztuka
• ząbek czosnku -3 sztuki

• śmietana - 2 łyżki

• grzyby suszone -3 sztuki

• natka pietruszki -1 garść

• ser kozi -50 gramów

• olej -2 łyżki

• jajka przepiórcze -8 sztuk

• sól -1 szczypta

• chrzan starty - 1 łyżka

• pieprz czarny -1 szczypta

Przygotowanie:
Grzyby zalej szklanką wrzącej wody, przykryj i odstaw na 10 minut (po tym
czasie grzyby pokrój w cieniutkie paseczki, wywar zachowaj). Ziemniaki
posmaruj oliwą, oprósz solą i upiecz w piekarniku – 180 st., ok. 25-30 minut. Po
upieczeniu wystudź i obierz ze skóry, farsz pokrój w kostkę 1x1 cm i wymieszaj
z majerankiem. Bataty obierz, a następnie pokrój w cieniutkie plasterki. Blachę
do pieczenia wyłóż pergaminem, posmaruj oliwą i rozłóż plastry ziemniaka.
Z wierzchu skrop oliwą, oprósz solą i pieprzem i wstaw do nagrzanego
do 180 st. C piekarnika na 8-10 minut. Jajka ugotuj na twardo, ostudź, obierz i
pokrój na połówki. W garnku rozgrzej olej, przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę
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oraz czosnek. Dodaj grzyby, liść i ziele angielskie, następnie wlej wywar
z grzybów i zagotuj. Do garnka wlej wywar warzywny, doprowadź do wrzenia,
zmniejsz ogień i gotuj 10 minut. Następnie wlej zakwas i zagotuj, dodaj
pokrojone ziemniaki i gotuj jeszcze 10 minut. Zupę dopraw do smaku chrzanem
i zapraw śmietaną. Gotowy żurek nalej do talerzy, udekoruj chipsami z batatów,
dodaj pokruszony ser kozi, połówki jajek i podawaj.
Smacznego!
*****************************************************************************************

Druga z nich jest idealna dla wegan: zupa buraczana z orzechami
Składniki:
• burak średniej wielkości -6 sztuk

• ząbek czosnku - 1 sztuka

• włoszczyzna -1 pęczek

• orzechy nerkowca -120 gramów

• rozmaryn -2 łyżki

• ocet jabłkowy -1 łyżka

• olej -6 łyżek

• żurawina ze słoika -2 łyżki

• musztarda Dijon -1 łyżka

• sól morska -1 łyżka

Przygotowanie:
Buraki umyj, osusz, skrop olejem, solą morską oraz rozmarynem. Zwiń w folię
aluminiową i piecz w temperaturze 180 stopni przez ok 1,5h. W garnku zagotuj
1,5l wody. Dodaj warzywa i ugotuj wywar. Buraki po upieczeniu lekko wystudź,
obierz z skórki, pokrój drobno i dodaj do wywaru. Zupę dopraw musztardą,
octem, żurawiną, czosnkiem, zagotuj i zmiksuj na gładki krem. Orzechy lekko
spraż na patelni i podawaj posypane na zupie.
Smacznego!
Bińkowska
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