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ROZDZIA 12.

Fenicjanie, zupa rybna
i Prowansja

Siedziaem pod rozpostartymi rkoma Matki Boej Nieustajcej Opieki. Gigantyczna figura Naj witszej Maryi Panny na
szczycie wiey bazyliki na wzgórzu królujcym na Marsyli
i nad zatok. Matka Boa swoimi wycignitymi rkoma
przytula wracajcych z wypraw w lazur morza rybaków, egna
eglarzy, wdrowców stojcych na czubie prujcych fale aglowców, a dzisiaj turystów siedzcych grzecznie na aweczce
promu kursujcego midzy Vieux Port (Starym Portem) a wysp If —Wysp Cisow. Zanim „zaokrtowaem” si na ódeczk pykajc oboczkami spalin z silnika jak stary matros
ze swojej fajeczki, zasiadem przy stoliku jednej z setek knajpek
w Vieux Port. Dumnie wyprostowane maszty jachtów, jak doskonale wywiczeni tancerze rewii z Broadwayu, kiwaj si
na boki w tym samym rytmie, w lewo i prawo, lewo i prawo,
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na fali wzburzonej przez ód ryback albo stateczek pasaerski.
Na nadbrzeu targ. Rybacy sprzedaj, co im dzie przyniós
— jeden dwie rybki, inny trzy. By w Marsylii i nie skosztowa zupy rybnej, to tak jak by w Chamonix i nie wjecha na
Ig Poudnia albo w Paryu nie zobaczy wiey Eiffla. I oto
na stole pojawia si synna bouillabaisse, zupa rybna z ostrym
sosem i grzankami. Pychota i pieko w gbie — to s te kombinacje smakowe, które najbardziej na wiecie lubi. A do tego
perlce si w kieliszku, mocno schodzone, prowansalskie rose.
Zupa bya wy mienita. Sos pikantny. Kelner znudzony, co
chwil zmiata z pustych stolików resztki bryzy znad morza,
a przede mn majaczy archipelag.
Na jednej z wysp znajduje si baza francuskiej marynarki
wojennej. Na drug, bardzo skalist, warto si wybra, eby
tam popywa w przezroczystej, czy ciutkiej wodzie w zatoczce.
Ta trzecia to wyspa If. Ro nie w oczach, gdy zbliam si do
niej, pync skokami, bo silnik ódeczki dostaje co chwil zadyszki. Co kilka grzebieni fal dopada go koklusz: dawi si,
kaszle i krztusi, ale dzielnie przedziera si przez morze. Dobijamy do rachitycznego pomostu. Teraz stroma wspinaczka po
skalnych schodach do twierdzy. Wyspa If, a na niej potny
fort zamieniony w 1634 r. na wizienie, które powinno sta
si miejscem pamici mcze stwa protestantów. Najtwardsi
z hugenotów wtrcani do lochów nie byli w stanie przey duej ni trzy miesice. W gównej wiey panoway upa i wilgo.
Hugenoci marli jak muchy. W tutejszych lochach wiziono midzy innymi „elazn mask” i Jana Kazimierza, którego zatrzymano w drodze do Hiszpanii, gdzie mia stan na czele miejscowej floty, ale zosta aresztowany przez kardynaa Richelieu.
By tu wiziony krótko. Pó niej przewieziono go do stolicy,
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do zamku w Vincennes. Tylko jednej osobie udao si std
„zbiec”, a bya ni posta literacka — hrabia Monte Christo,
bohater powie ci Aleksandra Dumas.
Na wyspie If zjadem potny talerz male kich, wielko ci
zapaek, rybek smaonych jak frytki, skrapianych sokiem
z cytryny. A potem spacer dookoa murów obronnych. Ta przechadzka dostarczya mi nieoczekiwanych emocji. Bo oto nagle
nad moj gow rozleg si szum i pojawiy si dwie ogromne
mewy. Te z mola w Sopocie s wobec nich jak chihuahua
w porównaniu z leonbergerem. Gdy nadlatyway, wyglday jak
messerschmitty z opowiada mojej mamy, która we wrze niu
1939 r. uciekaa przed nalotami Niemców na drodze z Gakówka do Brzezin. Rozpito  skrzyde tych mewich messerschmittów dochodzia do pótora metra. W cieko  dzioba
pi w skali od zera do piciu, ostrze pazurów jak skalpel
chirurga. Pikoway dziesi centymetrów nad moj gow,
próbujc mi zerwa kapelusz, ale to nie on by celem ich
krwioerczych ataków. One mnie chciay odgoni od gniazda.
Bo gdzie tam w ród ska zoyy jaja. Broniy nienarodzonych
dzieci, ale zafundoway mi penowymiarowego Hitchcocka.
Mewi terroryzm. Ugi si nie ugiem. Jaja uszanowaem. Pykajc ódk z kominem jak fajk wróciem na stay ld, a do
domu — z osiadym w skarbnicy pamici smakowej zapachem
i dotykiem na jzyku zjedzonej w Vieux Port zupy rybnej.
W Akademii Le Cordon Bleu gotowali my inn wersj
zupy rybnej rodem z Marsylii. Te bya pyszna, ale bez tego pikantnego sosu. Krwi byo wtedy w kuchni co niemiara. Fartuchy
i czapeczki mieli my zapaprane jak rze nicy, ale zupa wypada
nie le.
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Bouillabaisse
Pi , sze gatunków ryb ródziemnomorskich — karmazyn, morlesz, abnica (diabe morski), ryba witego Piotra (to ta z dwoma
czarnymi ladami po bokach — pono wity Piotr na Malcie zapa j rk, ale miosiernie wypuci do morza; lad po palcach
zosta na zawsze), dalej — ostrosz i dla smaku nieco maych krabów.
Marynujemy to cae towarzystwo w oliwie z oliwek i czosnku, dorzucajc gazk tymianku. W garnku gotujemy oci, rybie by,
listki bobkowe, cebul, pomidory, pietruszk, seler, por i czosnek.
Doprawiamy szczypt ostrej papryki cayenne. Gdy wywar jest gotowy, odcedzamy go i kolejno wkadamy do niego zamarynowane
ryby. Bagietka, pokrojona w poprzek, przypiekana jest w piekarniku.
Ciepe bueczki smarujemy czosnkiem. Zagryzajc bagietk z czosnkiem, bierzemy do ust yk zupy i zamykamy oczy, a wtedy pod
powiekami pokae nam si Vieux Port i archipelag szarych wysepek
zanurzonych w lazurze morza.
Marsylia jest pena uroku, chocia to uroda podobna tej, jak
ma femme fatale. Niektóre dzielnice miasta s w dalszym cigu
jakby ywcem wzite z Francuskiego cznika i filmów o porachunkach tutejszej mafii, w której szefów i egzekutorów tak
pysznie si wcielali Jean-Paul Belmondo czy Alain Delon. Do
Maghrebu blisko, tote wielu imigrantów przeprawiajc si
przez Morze ródziemne, osiadao od razu tutaj, by nostalgicznie spoglda na utopion za horyzontem ojczyzn. Tak wyldowaa tutaj rodzina Zidane’a, najwikszego pikarza w dziejach
francuskiego futbolu, obok Kopaczewskiego i Platiniego, potomków imigrantów z Polski i z Woch. Zizou pochodzi z rodziny imigrantów z Kabylii w Algierii. Nie chcia handlowa
narkotykami ani kra  jak kumple z „trudnych osiedli”, na
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których mieszka. Szydzili z niego, e przerzuca paczki w jakim
magazynie za tyle franków miesicznie, ile oni zarobi w dwie
godziny. Ale Zizou nie chcia widzie wiata przez kraty, tylko
przez oka bramkarskiej siatki. Nigdy nie zagra w Olympique
Marsylia, ale jest w tym mie cie boyszczem. „U nas w Marsylii
pika to religia” — mówi mi chopcy kopicy futbolówk na
jakim klepisku nad morzem. Przerywaj mecz, gdy prosz, by
mi opowiedzieli o klubie Olympique. Siadamy na wypalonej
so cem rudej trawie przebijajcej si przez ubit setkami stóp,
tward jak beton glin. Skad jest tu bardzo specjalny: od
o miolatków po trzydziestoletnich mczyzn. Wszyscy powtarzaj to samo: „W Marsylii Olympique jest naszym zotym cielcem. Kochamy go na dobre i na fatalne, gdy upada. My wierzymy, e si podniesie z klczek”. Mecze na stadionie Vélodrome,
z którego korony wida lazur morza, to uroczysta ceremonia,
a pikarze przed finaem Ligi Mistrzów modlili si ca druyn do Mate ki Opiekunki, jak wida, nie tylko tych, co to pod
aglami, ale i tych, którzy w korkach na nogach uganiaj si
po trawie za wypenionym powietrzem workiem ze skóry.
Marsylia. Najstarsze miasto Francji. Zaoyli je 26 wieków
temu Fenicjanie. Jak chce legenda: przybili do brzegu w chwili,
gdy zgodnie z miejscowym obyczajem córka ksicia Ligurów,
ludu tu mieszkajcego, wybieraa ma. Sza wzdu szpaleru
wyprostowanych jak struna kandydatów. Ku powszechnemu
zdumieniu chust zarzucia na szyj kapitana fenickiej flotylli.
Pono tylko cz  czonków wyprawy popyna dalej —
wikszo  zostaa i zaoya Massali. Powoli, przez stulecia,
powstawao to miasto o jedynej w swoim rodzaju atmosferze,
otoczone calanques, czyli fiordami Lazurowego Wybrzea. Biae
wapienne skay opadaj stromo jak alpejskie stoki, wprost
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w turkus morza. Z alem opuszczamy to pikno biaych ska
nurzajcych stopy w turkusie morza. Oddalamy si od niego,
ale zanurzamy si w prowansalskie klimaty.
Prowansja. To sowo kryje ca gam barw, zapachów, widoków. Delikatny fiolet lawendowych pól, ksiyc nad rzymskim akweduktem Pont-du-Gard, obwijajcy si dookoa paacu papiey w Awinionie srebrzysto-szary, poyskujcy usk
fal w Rodanu, na który ze wzgórza spoglda tu przed
wybuchem wojny Krzysztof Kamil Baczy ski. zy spyway
po policzkach byego korespondenta we Francji jednej z najwikszych polskich gazet, gdy odwiedzali my razem Awinion
na krótko przed legendarnym festiwalem sztuk teatralnych,
i gdy opowiada mi o Baczy skim i pannach, co to tak naprawd ta czyy nie na mo cie, lecz pod mostem w Awinionie.
Prowansja to kraina trubadurów, zamków, winnic, rose podawanego w szklankach obro nitych ros i najwspanialszych
warzyw, które pachn i smakuj warzywami. To skaliste, ponure cielsko Mont Ventoux, na które pierwszy wspi si Petrarka, a po nim, piszc poematy byskami szprych, kolarze
Tour de France. Jeden z nich zosta tu ju na stae. Ostatnie
jego sowa, zanim skona, brzmiay: „Wsad cie mnie na siodeko”.
Prowansja to lawenda i rozmaryn, tymianek, bazylia i kolendra,
bajeczna paleta przypraw na targu w Aix-en-Provence, tak
barwna, e zachwycaa van Gogha i Cézanne’a, którzy tutaj
yli, mieszkali i malowali. Gdy zobaczyem, zapuszczajc si
w gbok Prowansj, Mont Saint-Victoire, czyli po prowansalsku Santo Venturi, to miaem wraenie, e patrz na obrazy
Cézanne’a. A do tego te obrazy pachniay lawend. Przygoda
czaia si za niebieskimi gówkami tych kwiatków.

208
Kup książkę

Poleć książkę

Fenicjanie, zupa rybna i Prowansja

Zabdzili my na prowansalskich drókach. Jechali my
przez pustkowia. ywej duszy, a tu na poboczu kot, pies, lis
i je, a nawet wielbd. Daj sowo, nie oszalaem. Nie osunem si w niebyt fantazji pod zniewalajcym zapachem lawendowych pól. Nawet rose nie popijali my z gwinta. Kto
szed wzdu tej drogi, a moe jecha starym rozklekotanym
citroenem 2CV lub wysiada z eleganckiego, klimatyzowanego
jaguara i wycina takie postacie z ywopotu. Chyba rcznym
sekatorem, bo nie wiem, czy istnieje spalinowy, a prdu tu nie
ma dwadzie cia kilometrów dookoa. Uwierzcie mi — ten
zooplastikon wyczarowany w ywopocie, wzdu drogi szerokiej na dwa samochody, nie jest wytworem mojej otumanionej
oparami lawendy wyobra ni. Byo nas w samochodzie troje.
Na tylnym siedzeniu Chmurka mego ycia, która si nie odzywaa, bo i tak haasu w samochodzie byo a nadto. My,
Karolina za kierownic, a ja na miejscu pilota, na przednich siedzeniach kócili my si jak na dwoje penych temperamentu
ludzi przystao — niewiast z Italii i faceta Sowianina znad
ódki-Bautki. Nie w kij dmucha. W rur te nie, bo urwana
rura wydechowa walia jak oszalaa o podwozie (dopiero
straacy nastpnego dnia przymocowali j kawakiem drutu,
jeden patrzy w biust Karoliny, drugi nurkowa pod samochodem, a potem si zmieniali), silnik wy, jakby my la, e zamontowali go w czogu, a Karolina kócia si ze mn, wymylajc mi od Niemców, co dla niej byo najgorsz obelg na
wiecie, na jak moga si zdoby kulturalna osoba.
Karolina jest Woszk. Pochodzi z Toskanii i przypomina
ksztatem tamtejsze pomidory: pene, obfite i tryskajce rumie cami. Karolina jest wybitnym konserwatorem. Wtedy w Prowansji odnawiaa otarz w jednej z najstarszych katedr, w której
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znajduj si relikwie Marii Magdaleny. Na co dzie Karolina
pracuje w Luwrze przy konserwacji rze b. Kamie to jej specjalno . Przynajmniej kamie stawi czoa jej toska skiemu
temperamentowi. Wcale si nie dziwi, e to tam (w Toskanii,
rzecz jasna, nie w Luwrze) wymy lono t arcybrutaln gr,
calcio, w któr grano we Florencji w redniowieczu, a dzisiaj niesusznie jest nazywana wosk pik non, bo czego takiego
jak woski futbol to po prostu nie ma. Uwielbiam Wochów i ich
kuchni, nie cierpi woskiej piki nonej. Kibicuj Francuzom
tylko wtedy, gdy graj z Wochami.
Zatem Karolina wymy laa mi od Niemców, bo chciaem
jako si z tej pltaniny w ród lawendowych anów wydosta
na prost drog prowadzca do Aix-en-Provence i pokazywaem palcem na map. To doprowadzio dziewczyn do pasji.
Jak to? Jecha wedug mapy? GPS-u? Sucha tych bzdur,
które nie pozwalaj, ograniczaj i hamuj, wytrcaj z równowagi, narzucaj si i niszcz twórcze moliwo ci czowieka,
a te powinny kwitn nie tylko, gdy stoi si z dutem przed
kamienn bry, ale take gdy trzyma si rce na kierownicy?
Niestety, Karolina ich tam nie trzymaa. Co chwil puszczaa
kierownic i d wigni biegów. Samochód jecha. Ona rkoma
odgarniaa burz wosów spywajc jej na twarz jak w ciekemu lwu (lwica grzywy nie ma). Pikne, czarne jak kruk, gste
wosy w stylu Sophii Loren zakryway jej oczy i za chwil trzeba byo hamowa z wielkim wistem i zgrzytaniem hamulców
przed kolejnym zakrtem, który dostrzega dziki przerwie,
jaka si utworzya w tej falujcej kurtynie. Zupenie jakby siedziaa jak Tybeta czyk na jaku i miaa rogowe okulary z wosami zwierzcia zamiast szkie, bo to chroni przed nien lepot. Nawet Inuici mieli lepsz widoczno  w swoich okularach
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wycitych z ko ci foki, bo tam chocia bya male ka szparka
dajca jako tak panoramiczn widoczno . Sam je widziaem
przy Holland Park, w Muzeum Imperium Brytyjskiego w Londynie, w pobliu ko cioa, do którego na naboe stwa chodzi
autor Piotrusia Pana. Ale tu bya Prowansja. Nie bogobojny inuicko-protestancki Londyn ani czarne wiewiórki, które poary
rude. Prowansalska droga, na której asfalt miesza si z szutrem.
Hamulec. wist. Pisk opon. Z trudem wzity wira. Ostry zakrt, znów cudem zaliczony. Par woskich sów. Dynamicznych.
Energicznych. Wyrzuconych jak lawa wystrzelona w pierwszym
oddechu Etny po przebudzeniu si wulkanu. I znów sysz: „Bo
tylko Niemcy jed, majc wszystko zaplanowane, a liczy si
spontaniczno ”. No to jak jej powiedziaem, e wedug mapy
trzeba w lewo, to ona szarpna kierownic w prawo i wpadlimy komu w… lawend. Pasterz by czowiekiem niesychanego spokoju. Flegmatyczny. Peen refleksji — jak kozy, które
pas. I on, i jego wychowanice patrzyli na nas z takim samym
lazurowym spokojem. On nie przeuwa — one tak. Jemu si
broda nie trzsa, bo jej nie mia. One wyra nie wachloway si
tym, co Kozioek Matoek tak sobie wielce ceni. Pasterz mieszka sam, nie liczc kóz, wic skoro mu taka kompania spada
z nieba, to nas przygarn. Wyszo, e Karoliny na wierzchu,
ty wstrtny Niemcu znad Wisy.
Zblia si wieczór. Mont Saint-Victoire kry si w cieniu,
ukadajc si do snu w stroju prowansalskich pasiaków zachodu
so ca utkanego z niebiesko-zotych smug. Nie mieli my napitych planów, wic z chci przyjli my zaproszenie pasterza
i jednocze nie producenta kozich serków. Pochodzi z Parya. Raz poczu obrzydzenie do stoecznego zgieku. Mia dosy okci wbijanych mu pod ebra w paryskim metrze, kurzu,
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smrodu spalin udajcych powietrze, zgieku i cigej arogancji,
bez której nad Sekwan przey si nie da. Wic ruszy w wiat.
Trafi na to odludzie. Wa ciciel stada, który mieszka sam
w Aix-en-Provence, zleci mu zajcie si kozami i serkami; tych
ostatnich robi kilkana cie dziennie. Trafili my pod niezwykle
go cinny dach, ale mieli my za zadanie przygotowa kolacj.
Nie byo duego wyboru. Pod siedzeniem w samochodzie znalazem dwie puszki sardynek. Dziewczyny wysaem, eby zebray lawend. Oliwa z oliwek bya na miejscu (nie trzeba byo
bra tej z sardynkowej puszki), a pasterz przyniós kilka kozich
serów i postawi bukak róowego wina. Podsmaone serki,
w lawendowym oleju, z sardynkami w pieprzu — to bya pychota. Pasterz zapyta, czy tak na co dzie gotujemy w Polsce.
Zdbiaem. Dla niego lawendowe sardynki z jego kozimi serami
to byo objawienie. Dla mnie lawendowy cud, ale to nie byy
przecie polskie klimaty. W Prowansji w lawendzie przyrzdza
si niemal wszystko, nawet pasztet z dzika. Smakuje rzeczywicie „lawendowo”. Pasterz pomy la, e skoro te mamy góry,
o których mu opowiadali my, a take kozy i owce, to pewnie te
cae Tatry i Bieszczady s — jak Prowansja — lawend poronite. Sodka Prowansja.
W Akademii wielkim znawc kuchni ródziemnomorskiej
by szef Opalony. Tak na niego mówili my, bo poza Koreank,
której par dziewczyn nie cierpiao (chopcy nie mieli nic przeciwko niej) i Madagaskarem to byli jedyni „kolorowi” w ekipie
naszych szefów. Urodzony w Paryu, pochodzi z rodziny imigrantów z Maghrebu. Rozmawiaem z nim na samym pocztku
mojego pobytu w szkole, gdy jeszcze nie wiedziaem o istniejcych tam koteriach i ukadach, o konflikcie midzy „tradycjonalistami” a tymi szefami, którzy chcieli nada nowy szyk i lekko 
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francuskiej kuchni. Za szefem Opalonym solidarnie caa reszta
nie przepadaa, tote odetchnli z ulg, gdy odlecia do Meksyku, aby w filii Le Cordon Bleu w Mexico Ciudad krzewi
francusk kultur kulinarn. Zanim tak si stao, chtnie dawa
si wyciga na rozmowy o tym, na czym si najlepiej zna —
o kuchni poudnia Francji. Opowiada:
Kuchnia prowansalska tym si róni od innych, e jest to kuchnia
soca. To kuchnia oparta na oliwce z oliwek, na tymianku i rozmarynie. Ta kuchnia jest bukietem zapachów ródziemnomorskich
— soca, morza i gór. I dlatego tak silne s rónice regionalne.
W Marsylii specjaem jest zupa rybna, w Nicei tarta z cytryn
z Mentony. Kuchnia prowansalska to bogactwo zapachów i smaków,
których si szuka i które wydobywa si przez prostot. Na przykad
ryba z rusztu pokropiona sokiem z oliwy i cytryny. Chtnie uywa si warzyw, które nadaj potrawie charakteru — karczochów,
bakaanów, pomidorów, cukinii, czosnku — ale take i anchois.
Kuchnia prowansalska to miejsce wpywów kultury kulinarnej, która
nadesza z Woch, Hiszpanii, Katalonii, Maroka i Grecji, z caego basenu Morza ródziemnego. Kuchnia Prowansji jest szczodra
i hojna w smaki, zapachy i przyprawy. Jak chociaby crème brûlée z lawend. Pary to zupenie inna bajka. Pary to haute gastronomie. To moda, szyk. Tutaj rodz si nowe tendencje. Ale
coraz czciej szefowie sigaj po przepisy wanie do kuchni regionalnej.
Niektóre przysmaki prowansalskie przygotowywali my ju
na pierwszym etapie nauki. Nie byy to tak wyszukane i skomplikowane dania jak w czasie cuisine intermédiaire, ale raczej
elementy tych potraw, bo chodzio o to, aby pozna technik
obierania i gotowania.
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