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Січень

Рік розпочався з ланчу.
Ми добре знали, що новорічний вечір, з усіма його одинад-

цятигодинними надмірами й нездійсненними обітницями, нас 
гнітитиме силуваною радісністю й опівнічними тостами та поці-
лунками. А тому, коли ми почули, що в селі Лакост за кілька миль 
від нас господар «Ле-Сіміан» пропонує своїй люб’язній клієнтурі 
ланч на шість страв з рожевим шампанським, нам здалося, що 
це значно веселіший спосіб розпочати нові дванадцять місяців.

До 12:30 невеликий ресторан з кам’яними стінами був запов-
нений. Подекуди було видно солідні животи — цілі родини, чия 
embonpoint 1 постала через старанне просиджування за столом 
протягом двох-трьох годин і невідступне додержання улюбле-
ного французького ритуалу. Господар ресторану, чоловік, що 
якимось чином опанував мистецтво плинної ходи, попри вельми 
огрядну статуру, одягнув з нагоди того дня оксамитовий жакет 
і краватку-метелика. Його вуса, лискучі від бріоліну, пристрасно 
дрижали, коли він диригував над меню: фуа-гра, омаровий мус, 
запечена яловичина en croûte 2, салати, заправлені прованською 

1 Тілистість, огрядність (фр.).
2 Зі скоринкою (фр.).
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олією, добірні сири, навдивовижу легкі десерти, digestifs 1. За кож-
ним столом господар виконував справжню гастрономічну сим-
фонію, цілуючи кінчики пальців так часто, аж намозолив губи.

Пролунало останнє bon appétit 2, і товариська, майже непо-
рушна тиша залягла в ресторані після того, як їжі нарешті віддали 
належну увагу. Сидячи за столом, ми з дружиною згадували свої 
попередні Нові роки, які нам здебільшого довелося зустрічати 
під густо захмареним англійським небом. Сонячне світло і ясну 
блакить над головою було непросто пов’язати з першим січня, 
але, як раз у раз нам повторювали всі, тут це річ звичайна. Ми-бо, 
зрештою, у Провансі.

Ми бували тут раніше як туристи, що на два чи три тижні 
приїжджали щороку за справжнім теплом та яскравим світлом. 
І щоразу, коли їхали — з облупленими носами й жалем на серці, — 
ми обіцяли собі, що одного дня тут житимемо. Ми говорили про 
це кожної довгої сірої зими та вологого зеленого літа, з непере-
борною тугою дивилися на фотографії сільських ринків і ви-
ноградників, мріяли про те, як нас будитиме сонце, зазираючи 
у вікно спальні. І тепер, здивувавши навіть себе, ми саме так 
і вчинили. Вирішили остаточно та придбали дім, пішли на курси 
французької, попрощалися з усіма, переправили морем двох 
своїх собак і зажили емігрантським життям.

Урешті-решт усе це сталося швидко — майже імпульсивно — 
завдяки будинку. Ми побачили його одного дня і вже перед 
вечерею подумки туди переїхали.

Його зведено над сільською дорогою, що пролягає між двома 
середньовічними гірськими селами Менерб і Боньє, у самому 

1 Дижестив (фр.) — лікери або інші міцні напої, які подають після їжі для по-
кращення травлення.

2 Смачного (фр.).
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кінці путівця, оброслого вишнями й виноградом. Це mas 1, збудо-
ваний з місцевого каменю, що за дві сотні років під вітром і сон-
цем набув проміжної барви, щось середнє між блідо-медовим 
і блідо-сірим. Він з’явився у XVIII столітті з однією лише кім-
натою і, як годиться сільськогосподарським спорудам, безладно 
розширювався, щоб умістити дітей, бабусь, кіз та реманент, поки 
не виріс нетиповим триповерховим будинком. Від нього просто 
віяло міцністю. Спіральні сходи, які підносилися з винного cave 2 
аж на верхній поверх, були вирізані з масивних кам’яних плит. 
Стіни (декотрі з метр завтовшки) зведено так, щоб вони витри-
мували містраль — вітер, який, подейкують, може відірвати вуха 
в осла. До затилля будинку прилягало обгороджене подвір’я, 
а далі — басейн з білосніжного білого каменя. Там було три 
джерела, росли стрункі зелені кипариси, живоплоти з розмарину 
та гігантське мигдалеве дерево. І коли ми побачили дерев’яні ві-
конниці, напівзачинені, як сонні повіки під полуденним сонцем, 
то більше опиратися не могли.

Також він був убезпечений — як лише можна убезпечити 
будинок — від повзучих жахіть нової забудови. Французи мають 
схильність зводити jolies villas 3 повсюди, де дають на це змогу 
будівельні норми, а іноді й там, де не дають, зокрема в місце-
востях ще не зіпсутих, серед прекрасних сільських краєвидів. 
Ми бачили, як їх потворні форми хутко обростають старе рин-
кове місто Апт — це коробки, збудовані з того особливого роду 
мертвотно-рожевого цементу, що залишається мертвотним, 
хоч скільки дощу виллє на нього негода. Сільську місцевість 
у Франції зовсім не скрізь можна вважати безпечною, якщо 

1 Сільський будинок на півдні Франції (фр.).
2 Льох (фр.).
3 Чудові вілли (фр.).
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її не захищено офіційно, і одна з величезних принад цього до-
му полягала в тому, що його зведено в межах національного 
парку, священної французької спадщини, яка недосяжна для 
бетономішалок.

Гори Люберон підносяться відразу за будинком на висоту 
майже 3500 футів 1 і тягнуться глибокими складками майже 
на 40 миль 2 із заходу на схід. Кедри, сосни й карликовий дуб 
вкривають їх вічною зеленню, а також правлять за прихисток 
для кабанів, кроликів і дичини. Дикі квіти, чебрець, лаванда 
та гриби ростуть між скелями й під деревами, а із самої верши-
ни ясного дня видно Альпи Верхнього Провансу з одного боку 
і Середземне море — з другого. Більшу частину року можна йти 
вісім чи дев’ять годин і не побачити жодної машини чи людини. 
По суті, наш задвірковий сад розстилається ще на 247 000 акрів 3 
далі — справжній рай для собак і незнищенна барикада, що 
захищає від нападу нежданих сусідів з тилу.

Сусіди, як виявилося, у селі мають таку вагу, про яку в міс-
тах навіть не уявляють. Ви можете прожити роки у квартирі 
в Лондоні чи Нью-Йорку, словом не перемовившись із людь-
ми, що мешкають за шість дюймів 4 від вас, по той бік стіни. 
У селі, де найближчий до вас дім стоїть за сотні ярдів 5, сусіди є 
невід’ємною частиною вашого життя, і так само ви — їхнього. 
А якщо ви іноземці, а тому не такі, як усі, то до вас придивля-
ються з іще більшим інтересом. І якщо, на додачу, ви дістаєте 
в спадщину довготривалу й делікатну сільськогосподарську 

1 Один фут дорівнює 0,3048 м.
2 Одна миля дорівнює 1,609 км.
3 Один акр дорівнює 4047 м2.
4 Один дюйм дорівнює 2,54 см.
5 Один ярд дорівнює 91,44 см.
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угоду, то досить швидко усвідомите, що від ваших уподобань 
та рішень залежить добробут іншої сім’ї.

Нас познайомило із сусідами подружжя, у котрого ми при-
дбали дім, під час п’ятигодинного обіду, що відбувся в атмосфері 
щирої взаємної доброзичливості й майже цілковитого браку 
розуміння з нашого боку. Говорили французькою мовою, але 
не тою, яку ми вивчали з підручників і слухали на касетах. То бу-
ло багате, соковите патуа 1, що зароджувалося десь у глибині 
горла й проходило, шифруючись, крізь носові канали, перш 
ніж стати мовою. Напівзнайомі звуки можна було тьмаво роз-
пізнати як слова, що випливли з круговертей і чорториїв прован-
ської мови: demain 2 перетворювалося на demang, vin 3 — на vang, 
maison 4 — на mesong. І саме собою це не становило б проблеми, 
якби слова вимовляли у звичайному розмовному темпі й без 
подальшого прикрашання; однак їх випалювали, як із кулемета, 
часто додаючи насамкінець додатковий голосний на удачу. 
І якщо вам пропонували хліба, то це невинне питання з першої 
сторінки «Французької для початківців» оберталося в щось су-
цільне й гугняве. Encoredupanga? 5

На щастя для нас, гарний гумор і приязність наших сусідів 
були очевидні навіть тоді, коли те, що вони говорили, було 
сховане за сімома печатями. Анрієтт — смаглява гарна жінка, 
з невгасною усмішкою, яка із запалом справжнього спринте-
ра бажала дістатися фінішу кожного речення, встановивши 

1 Від фр. patois — мова або діалект, що є нестандартизованим варіантом пев-
ної офіційної мовної системи, а у Франції також інколи становить маркер 
соціального розрізнення як мову простих сільських мешканців.

2 Завтра (фр.).
3 Вино (фр.).
4 Будинок (фр.).
5 Ще хліба? (Фр.)
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черговий рекорд. Її чоловік Фостен (або Фостанг — не один 
тиждень ми вважали, що його ім’я вимовляють саме так) — 
великий і лагідний, з неквапними рухами, відносно повільний 
у словах. Він народився в долині, прожив у долині й так само 
помре в долині. Його батько Пепе Андре, що жив поряд з ним, 
застрелив свого останнього кабана у вісімдесят і відмовився від 
полювання, щоб сісти на велосипед. Двічі на тиждень він крутив 
педалі, прямуючи в село по продукти й плітки. То справді була 
щаслива сім’я.

Однак вони мали щодо нас одну тривогу — не тільки як су-
сіди, але також як майбутні партнери, — і крізь випари marc 1 
та чорного тютюну й іще густішу імлу вимови ми таки дісталися 
суті цієї тривоги.

Шість акрів землі, які ми придбали разом з домом, здебіль-
шого були засаджені виноградом, що його роками доглядали від-
повідно до традиційної системи metayage 2: власник землі оплачує 
витрати на закупівлю нової виноградної лози та добрив, тимчасом 
як фермер обтинає, поливає і збирає врожай. Наприкінці сезону 
фермер забирає дві третини прибутку, а власник — одну. Якщо 
майно переходить в інші руки, угоду мають переглянути, і саме 
це турбувало Фостена. Усі знали, що чимало маєтків у Любероні 
купували як residences secondaires 3, а потім користувалися ними 
на свята та для розваг, перетворивши добру сільськогосподарську 
землю на вишукані сади. Траплялися навіть випадки справж-
нього богохульства, коли лозу викопували, щоб звільнити місце 
під тенісні корти. Тенісні корти! Фостен зневірливо знизував 
плечима, заводячи очі під лоба, коли зважував саму лише думку 

1 Горілка з виноградних вичавок або алкогольний напій міцністю 40–50°.
2 Скіпщина (фр.).
3 Заміські будинки (фр.).
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про те, що безцінну лозу можна обміняти на чудернацьку втіху 
ганятися за м’ячиком серед спеки.

Він даремно тривожився. Ми любили виноградну лозу: її 
впорядковану постійність на тлі широкої гори; любили, як вона 
оберталася спершу з ясно-зеленої в темно-зелену, а тоді жовту 
й червону, коли наставала весна, а згодом літо й осінь; любили 
синій дим у сезон обтинання, коли спалювали зрізані гілки; 
любили стовпці, що стирчали на голих полях улітку, — усе це му-
сило бути там. А тенісні корти й ландшафтні сади — ні. (І якщо 
вже на те пішло, то наш басейн теж не любили, але він принаймні 
збудований не на винограднику.) Крім того, у нас буде вино. 
Ми мали змогу взяти свій заробіток пляшками або готівкою, 
і в пересічний рік наша частка врожаю становитиме майже ти-
сячу літрів червоного і рожевого. Так заповзято, як лише могли 
своєю невпевненою французькою, ми сказали Фостенові, що 
з неабиякою втіхою продовжимо попередню угоду. Він засяяв. 
Побачив, що ми добре поладнаємо. І навіть одного дня будемо 
здатні розмовляти одне з одним.

Господар «Ле-Сіміан» побажав нам щасливого Нового року 
та спинився у дверях, коли ми стояли на вузькій вуличці, клі-
паючи очима на сонці.

— Незле, еге ж? — звернувся він, широко махнувши вбраною 
в оксамит рукою: показував на село, руїни шато Маркіза де Сада, 
що височіли над нами, навколишній гірський краєвид і ясне, 
чисте небо. То був невимушений і водночас власницький жест 
людини, що показує закуток особистого маєтку.

— Вам пощастило жити в Провансі.
Таки справді, подумали ми, пощастило. Якщо це зима, то 

навіщо нам добра купа речей — чобіт, пальт і товстелезних 
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светрів, — які ми привезли з Англії на випадок негоди? Ми 
поїхали додому, зігріті й ситі, сперечаючись, коли цього року 
зможемо вперше поплавати, і самовдоволено співчуваючи не-
щасним душам із суворіших країв, де наступає справжня зима.

Тим часом, десь за тисячу миль на північ, вітер, народжений 
у Сибіру, набирав сили перед останнім відтинком своєї подо-
рожі. Ми чули розповіді про містраль. Від нього божеволіли 
люди й так само тварини. Він був відтяжливою обставиною в на-
сильницьких злочинах. Він дув п’ятнадцять днів, викорінюючи 
дерева, перевертаючи машини, трощачи вікна, кидаючи ста-
реньких леді в канаву, розколюючи телеграфні стовпи, стогнучи 
по оселях як холодний і зловісний дух, спричиняючи la grippe 1, 
домашні свари, прогули, зубний біль, мігрень, — усі проблеми 
в Провансі, які годі було ставити за вину політикам, пояснювали 
цією sâcré 2 причиною, яку провансальці обговорювали зі своє-
рідною мазохістичною гордістю.

Типове галльське перебільшення, думали собі ми. Якщо їм 
доведеться пережити буревії, що дують з Ла-Маншу й підносять 
дощ так сильно, що він б’є в лице майже горизонтально, то, 
може, тоді дізнаються, що таке справжній вітер. Ми слухали 
їхні історії та, щоб догодити оповідачам, старалися на вигляд 
бути враженими.

І саме тому ми не приготувались як належить, коли перший 
містраль року примчав, завиваючи, з Ронської долини, звер-
нув ліворуч і хляснув у західний бік будинку з такою силою, 
що черепиця посипалася в басейн, а із завіс зірвалося вікно, 
яке недбало залишили відчиненим. За одну добу температура 

1 Грип (фр.).
2 Сакральний (фр.).
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знизилася на двадцять градусів. Вона опустилася до нуля, а тоді 
до мінус шести. Заміри в Марселі свідчили, що швидкість віт-
ру сягала 180 кілометрів на годину. Моя жінка куховарила 
в пальті. Я пробував друкувати в рукавичках. Ми перестали 
говорити про перше купання і з тугою згадували про централь-
не опалення. А тоді одного ранку почули тріск, наче ламаються 
гілки, — це наші труби розривалися одна за одною під тиском 
замерзлої за ніч води.

Вони звисали зі стіни, розбухлі й забиті льодом, а мосьє 
Менікуччі вивчав їх оком професійного водогінника.

— Oh là là 1,— сказав він. — Oh là là.
Він обернувся до свого юного учня, до якого звертався 

тільки як jeune homme 2 або jeune 3. Голі труби. Без ізоляції. 
Водогін, як на Лазуровому березі. У Каннах, у Ніцці вони б 
згодилися, але тут…

Майстер осудливо крикнув і пригрозив пальцем перед носом 
jeune, щоб підкреслити різницю між м’якими зимами узбережжя 
й кусючим холодом, який ударив тепер, і натяг свій вовняний 
капор аж на вуха. Низький та присадистий, він удався у водо-
гінника, як розповість сам чоловік, тому що міг протиснутись 
у звужений простір, недоступний незграбнішим чоловікам. 
Коли ми чекали, поки jeune встановить паяльну лампу, мосьє 
Менікуччі прочитав першу з низки лекцій і вибраних pensées 4, 
які я слухатиму із чимраз більшою втіхою протягом цілого 
року. Сьогодні на нас чекала геофізична дисертація про дедалі 
суворіші прованські зими.

1 Нічого собі! (Фр.)
2 Молодик (фр.).
3 Юнак (фр.).
4 Роздуми (фр.).
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Три роки поспіль зими були відчутно важчі, ніж будь-хто міг 
пригадати, — власне, досить холодні, щоб убити старі оливкові 
дерева. Вони були, як кажуть у Провансі щоразу, коли сонце 
ховається за хмари, pas normal 1. Але чому? Мосьє Менікуччі дав 
мені символічні дві секунди, щоб обміркувати цей феномен, перш 
ніж він заглибився у свою доповідь, під час якої торкався час від 
часу до мене пальцем, переконуючись, що я уважно слухаю.

Цілком очевидно, казав він, що вітри, які несуть холод з Ро-
сії, тепер прибувають у Прованс набагато швидше, ніж це було 
колись, тобто розпочинаються тут раніше, тож за менший час 
не розігріваються як слід дорогою. І причина цього в тому — 
тут мосьє Менікуччі дозволив собі коротку, але драматичну 
паузу, — що конфігурація земної кори стала змінюватися. Mais 
oui 2. Десь між Сибіром і Менербом викривлення ландшафту 
згладилося, і тому вітри дмуть за прямішим маршрутом у бік 
півдня. Це вкрай логічно. Хоч як це прикро, але частину другу 
лекції («Чому земля стає пласкою?») зупинило тріщання ще од-
нієї розірваної труби, і мою подальшу освіту було відкладено, 
поки тривала віртуозна робота з паяльною лампою.

Вплив погоди на мешканців Провансу різкий і видимий. 
Вони очікують, що всякий день буде сонячний, та неминуче 
потерпають, коли цього не стається. Дощ вони сприймають 
як особисту кривду — похитують головами, співчувають одне 
одному в кав’ярнях, поглядаючи з глибокою підозрою на небо, 
немовби звідти має зійти чергова небесна кара, тьма знавіснілої 
сарани, а ще відразливо оминають калюжі на бруківці. І якби 
сталося щось гірше за дощовий день — скажімо, несподіваний 

1 Ненормальний (фр.).
2 Звісно (фр.).



17

Січень

морозець, — то результат був би просто разючий: мешканці 
здебільшого позникали б з вулиць.

Коли в середині січня став діймати холод, міста й села позати-
хали. Від щотижневих ринків, зазвичай переповнених і гамірних, 
залишився тільки кістяк безстрашних яточників, які ладні були 
обморозитися заради заробітку, тупцяючи на місці й попиваючи 
з пляшок. Покупці рухалися жваво, купували та йшли, не спи-
няючись, навіть щоб полічити решту. Бари міцно позачиняли 
вікна й двері, провадячи бізнес у ядучому тумані. Ніхто просто 
так не тинявся вулицями.

Наша долина запала в сплячку, і мені бракувало звуків, що 
супроводжували, як за годинником, кожен день: ранкового каш-
ляння Фостенового півня; навіженого брязкоту (що був схожий 
на калатання гайок і болтів у бляшаній коробці) невеликого 
фургона «сітроен», що на них кожен фермер приїздить додому 
на ланч; бадьорливих залпів мисливця, котрий патрулює ви-
ноградники на протилежному схилі гори; далекого завивання 
пилки в лісі; сутінкової серенади фермерських псів. Тепер тільки 
тиша. Цілих чотири години долина стояла непорушна й по-
рожня, аж нам стало цікаво. Що роблять усі?

Ми знали, що Фостен мандрує навколишніми фермами, під-
робляючи різником: перерізає горло й ламає шию кроликам, 
качкам, свиням і гусям, щоб ті невдовзі стали терінами 1, шинкою 
та confits 2. Ми гадали, що це нетипове заняття для м’якосердого 
чоловіка, який розпещував своїх псів, але він був явно вправний 

1 Страва з м’ясного чи рибного фаршу з овочами, які смажать, тушкують, за-
пікають у вигляді «буханця» та нарізають скибками.

2 Конфі (фр.), тут: м’ясне конфі — спосіб приготування страв у французькій 
кухні, що полягає в тривалому повільному тушкуванні приправленого спе-
ціями м’яса (качки, гуски тощо або свинини) у жиру або в олії за низької 
температури, зазвичай із подальшим консервуванням.
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і швидкий та, як усякий справжній селянин, зайвих сентиментів 
не мав. Ми могли ставитися до кролика як до домашнього улюб-
ленця або прихилитися серцем до гуски, але ми народилися 
в містах, серед супермаркетів, де м’ясо, щонайменше з гігієніч-
ного погляду, геть не справляло враження чогось подібного 
до живих створінь. Запаковані в целофан свинячі відбивні мали 
вичищений, абстрактний вигляд і взагалі не мали нічого спіль-
ного з пухким боком зашмарованої свині. А тут, у селі, годі було 
уникнути безпосереднього зв’язку між смертю й обідом, і надалі 
ми не раз дякуватимемо Фостенові за його зимову працю.

Але як щодо решти мешканців? Земля замерзла, лоза об-
різана й поснула, полювати було надто холодно. Чи всі вони 
поїхали на відпочинок? Ні, не може бути. То не були фермери- 
джентльмени, які проводили зими на лижних курортах чи яхтах 
на Карибах. Вони відпочивали вдома в серпні, наїдаючись доне-
схочу, тішачись сієстами та відпружуючись перед довгими дня-
ми vendange 1. Усе це була загадка, поки ми не збагнули, скільки 
місцевих народилися у вересні й жовтні, і тоді можлива відповідь 
сама собою прийшла до нас: вони сиділи вдома й робили дітей. 
Усе в Провансі має свою пору, і два місяці року належало при-
свячувати розмноженню. Ми так і не зважилися перепитати.

З холодною погодою настали й менш інтимні втіхи. Зима 
в Провансі — це не тільки вмиротворення та безлюдні краєвиди, 
але й особливі пахощі, що їх відтінюють вітер і чисте, сухе повітря. 
Мандруючи пагорбами, я часто відчував запах оселі ще до того, 
як помічав її, — через особливі пахощі деревного диму, що линули 
з невидимого комина. Це один з найпростіших запахів у житті, 
що вимер уже в більшості міст, де правила пожежної безпеки 

1 Збирання винограду (фр.).
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та внутрішні декоратори спільно перетворили димарі на заку-
порені отвори чи соромливо освітлені «архітектурні елементи». 
Каміни в Провансі досі використовують, щоб готувати їжу, а ще 
біля них сидять і гріють ноги, до того ж вогнище дотепер милує 
око — його розкладають рано-вранці й підживлюють протягом 
дня карликовим дубом з Люберону або буком з підніжжя гори 
Ванту. У сутінках, повертаючись додому із собаками, я завжди 
спинявся, щоб озирнути з найвищої точки долини довгий зиґзаґ 
димних стрічок, що сунули з ферм, розсипаних уздовж дороги 
в Боньє. Це видовище навівало мені думки про теплі кухні та щед-
ро приправлену тушковину й неминуче будило нестерпний голод.

Літню прованську їжу всі добре знають: дині та персики, 
спаржа, цукіні й баклажани, перці й томати, aioli 1 й bouillabaisse  2, 
монументальні салати з оливок, анчоусів, тунця і твердо зварених 
яєць, а також масна порізана картопля, на соковитому салаті, що 
вилискує олією, і свіжі козячі сири, — усі ці спогади катували нас 
щоразу, коли ми дивилися на вбогий вибір підів’ялих продуктів 
з англійських крамниць. Нам ніколи не спадало на гадку, що було 
зимове меню, цілковито відмінне й так само смачне.

Зимова кухня Провансу селянська. Це їжа, що зігріває та на-
довго тамує голод, дає силу та вкладає в ліжко з переповненим 
шлунком. Вона не гарна, як невеличкі й пречудово гарніровані 
порції в модних ресторанах, однак морозної ночі, коли містраль 
діймає до кісток як бритва, годі й уявити щось краще. І того 
вечора, коли сусіди запросили нас на обід, було досить холодно, 
тож довелося обернути коротку прогулянку до їхнього дому 
на коротку пробіжку.

1 Часниковий соус (фр.).
2 Буябес (фр.) — поширена на півдні Франції рибна юшка з часником і прянощами.
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Ми увійшли, і мої окуляри запотіли від тепла, яким війнуло 
від вогнища, що простяглося майже на цілу дальню стіну кім-
нати. Коли мла розсіялася, я побачив, що велетенський стіл, 
застелений картатою скатертиною, накрито на десятьох осіб; 
поприходили друзі та родичі, щоб подивитися на нас. Телевізор 
тарабанив у кутку, радіо белькотіло десь у кухні, і строкату зграю 
собак та котів витурювали з дверей, коли приходив гість, — але 
тільки до появи наступного. Винесли тацю з напоями — пас-
тис для чоловіків й охолоджене мускатне вино для жінок, і ми 
опинилися під перехресним вогнем галасливих скарг на негоду. 
Чи в Англії так само кепсько, як тут? Я сказав, що лише влітку. 
Якусь мить вони думали, що я серйозно, але врешті хтось уряту-
вав мене з ніякового становища, засміявшись. Після тривалого 
змагання за найкращі місця, — та були вони якнайдалі від нас 
чи якнайближче, я не певен, — ми повсідалися за столом.

Цієї гостини ми не забудемо ніколи; точніше, ми не забудемо 
тих кількох гостин, тому що вони виходили за гастрономічні 
межі будь-якого нашого досвіду — і за обсягом, і за тривалістю.

Усе почалося з домашньої піци — не однієї, а трьох: з анчоуса-
ми, грибами й сиром, і ми мусили скуштувати по шматочку кож-
ну. Далі тарілки витерли куснями, відірваними від двофутових 
буханців, що лежали в центрі столу, і з’явилася наступна страва. 
Це був паштет з кролика, кабана і дрозда. І також м’ясистий, 
свинячий терін, присмачений marc. І saucissons 1, усипані зер-
нами перцю. І дрібна солодка цибуля, маринована у свіжому 
томатному соусі. Тарілки витерли ще раз, а далі принесли качку. 
Скибки magret 2, розкладені віялом та вишукано обведені соусом 

1 Ковбаси (фр.).
2 Філе качки (фр.).
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за найкращими традиціями новітньої французької кухні, — усе 
це годі було побачити деінде. Ми їли цілі грудинки й ніжки під 
темним пахучим соусом, обкладені дикими грибами.

Ми відхилилися на спинки, тішачись, що подужали все, 
і з почуттям, дуже близьким до паніки, стежили, як тарілки ви-
терли ще раз і велетенську, оповиту парою каструлю поставили 
на стіл. То була фірмова страва мадам — господині оселі: кроля-
че civet 1 щонайбагатшого і щонайглибшого брунатного кольору; 
а нашими кволими проханнями про малі порції з усмішкою 
знех тували. Ми з’їли. Ми з’їли зелений салат зі шматочками хлі-
ба, підсмаженими з часником в оливковій олії, з’їли круглі пухкі 
crottins з козячого сиру 2, з’їли мигдалево-вершковий пиріг, який 
приготувала донька господині. Того вечора ми їли за Англію.

Разом з кавою подали кілька безформних пляшок, що міс-
тили добірку місцевих digestifs. Моє серце впало б, якби було хоч 
трохи місця, куди можна впасти, але господар так наполягав, що 
йому годі було відмовити. Я мусив спробувати одне особливе 
вариво, виготовлене в Альпах Верхнього Провансу за рецептом 
XI століття, — рецепт чернечого ордену. Мене попросили за-
плющити очі, поки його наливали, а коли я їх розплющив, 
переді мною стояла склянка, повна зловісної жовтої рідини. 
Я у відчаї роззирнувся. Усі стежили за мною; хай що це було, 
я не міг віддати його собаці або потай вилити в один зі своїх 
черевиків. Щоб мати опору, я схопився за стіл однією рукою, 
а другою взяв склянку, заплющив очі, помолився своєму по-
кровителю святому, щоб той захистив мене від нетравлення 
шлунка, і вихилив.

1 Рагу (фр.).
2 Французький м’який непресований сир із козиного молока, зазвичай неве-

ликої циліндричної форми.
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Рік у Провансі

Нічого не потекло. У найкращому разі я сподівався, що про-
сто обпечу язик, а в найгіршому — припалю назавжди смакові 
рецептори, але не ковтнув нічого, крім повітря. То була склянка, 
що створювала оптичну ілюзію, і вперше у своєму дорослому 
житті я відчув глибоке полегшення від того, що нічого не випив. 
Коли затих сміх гостей і нависла загроза справжніх напоїв, нас 
урятувала кицька. Зі своєї бази, зверху на величезній armoire 1, 
вона стрибнула з розгону, женучись за мотилем, і приземлилася 
на стіл посеред кавових горняток і пляшок. Нам здалося, що 
це чудова нагода піти. Ми вирушили додому, пхаючи животи 
перед собою, аж забули про холод, не спроможні говорити, 
і заснули як мертві.

Навіть за стандартами Провансу то не була буденна їжа. 
Люди, що працюють на землі, схильні в обід їсти багато, а вве-
чері — мало, і ця звичка цілком здорова та розважлива, але для 
нас геть неможлива. Ми виявили, що добрий ланч тільки додає 
нам апетиту перед вечерею. І це тривожило нас. Напевне, цей 
факт якимось чином пов’язаний із життям серед достатку добрих 
харчів, а ще серед чоловіків та жінок, чий інтерес до їжі межує 
з одержимістю. Різники, наприклад, не лише прагнуть продати 
м’ясо. Вони розкажуть вам, дуже розлого, поки позаду грома-
диться черга, як його готувати, подавати і що з ним їсти та пити.

Уперше це сталося тоді, коли ми вирушили в Апт, щоб при-
дбати яловичину на прованську тушковину, яку називають 
pebronata 2. Нас відправили в стару частину міста до різника, 
який мав славу справжнього майстра й узагалі був très sérieux 3. 
Його крамничка була мала, а він з дружиною — великі, і всі ми 

1 Шафа (фр.).
2 Рагу з яловичиною в томатному соусі з перцем пеброната.
3 Дуже поважний (фр.).
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