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Подяка

О станнім, про що я думав, коли несамовито пхав свій скарб 
у валізи, було те, що колись напишу книжку про моє життя 

в Парижі. Але, поки я призвичаювався до свого нового дому, 
почав писати про Париж, перетворивши свій веб-сайт на блог, 
у якому розпові дав про всі свої страждання (як-от пізнання та-
ємних правил і звича їв, що не змінювалися століттями), і ще про 
знайомство з багатьма чудовими людьми, а найголовніше — про 
безліч чудової їжі.

Мої французькі друзі й дописувачі залюбки читали і комен-
тували мої спостереження, які я завжди писав із гумором і до-
брозичливо, навіть коли критикував. Усупереч припущенням 
багатьох туристів, Париж — це не музей; це велике місто зі свої-
ми вадами, схоже на будь-який мегаполіс, тож усі розчарування 
і негативні враження, які я тут пережив, врівноважуються моєю 
любов’ю до міста і його жителів.
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Гаразд, майже всі.
Дякую всім, хто допомагав згладити гострі кути і внести щось 

особливе у моє життя в Парижі: Ґідеону Бен-Амі, Полю Беннет-
ту, Лані Бевака, Анн Блок, Рендалу Брескі, Кліффові Колвіну, 
Льюїсові Фомону, Жулі Ґетцлафф, Рікові Ґітліну, Марі Ґолдберґ, 
Дорі Ґрінспен, Жанетт Германн, Кейт Гілл, Даян Джейкоб, Де-
віду Ліндсі, Сьюзен Германн Луміс, Ненсі Меєрс, родині Пеллас, 
Джонові Релінгу, Мортові Розенблюму, Лорен Сівер, Хезер 
Стіммлер-Холл, Девідові Тенісу, а також Клоду та Джекі Тона.

Щиро дякую віртуальним друзям, котрі з часом стали моїми 
приятелями у реальному житті. Їх дуже багато, тож про всіх тут 
не напишеш, але особливо мені хотілося б embrasse 1: Шону 
Джеймс Ахерн, Метта Армендаріза, Елайзу Бауер, Сема Бріча, 
Луїзу Чу, Мішель Делевуа, Клотільду Дюзульє, Бретта Емерсона, 
Кейко Оікаву, Беатріс Пельтре, Деб Перельман, Адама Робертса, 
Дерріка Шнайдера, Емі Шерман, Нікі Стіча і Олівера Сейделя, 
Сюзану Томас, Гайді Свонсон, Піма Текамаунвівіта, Паскаля 
Вікса і Луїзу Вайс.

Beaucoup de 2 слів пошани шлю Сінді Майерс, яка була extra
ordinaire 3 дегустатором aux ÉtatsUnis 4. А також Керрі Браун 
з крамниці-кафе Jimtown Store у Гілдсбурзі, штат Каліфорнія, 
Жерару Кокеню, Меґ Каттс, Розі Джексон, Маріон Леві й Тере-
зі Пеллас за те, що поділилися рецептами.

Особливі слова подяки висловлюю Ромену Пелласу, котрий, 
хоча і не завжди розбирав, що я казав, усе одно примудрявся 
мене розуміти. Merci toujours 5.

Велике спасибі паризьким крамарям і майстрам, які зробили 
все можливе, аби допомогти мені, і ділилися своєю майстерністю 
і знаннями: Жан-Клод Тома у крамниці G.Detou, Реджіс Діон 
з Tradition Guérande, шоколатьє Жан-Шарль Рошу і Корінн Роже 
з крамниці шоколаду Patrick Roger. Remercie 6 всім mecs 7 з риб ного 
ринку Paris Pêche, котрі терпляче намагалися навчити мене філіру-
вати рибу. А також перепрошую в усіх покупців, які, прийшовши 

додому, замість охайно нарізаного філе виявили серед своїх по-
купок жалюгідні обріз ки риби.

Дякую своєму агенту Фреду Гіллу і його колезі Бонні Наделл 
за дивовижну підтримку і витримку. Помічнику редактора Анні 
Шаньо за те, що слідкувала, аби усе було на своїх місцях, та ре-
дактору Дженніфер Джозфі, котра сказала мені: «Будь собою!», 
але не усвідомлювала, у що вплутувалася. А також Чарлі Конра-
ду за те, що керував процесом видання книжки вдома, у Штатах.

Я хотів би також подякувати всім, хто читав мої дописи, за-
лишав дотепні коментарі й стежив за тим, як я починав нове 
життя у Парижі. Для всіх тих, хто сказав, що я маю написати 
книжку про Париж, — ось вона!
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Це могло статися тієї миті, коли я уважно слухав двох паризь-
ких друзів, які пояснювали мені, чому французи завжди відріза-
ють гострі кінчики з haricots verts 11 перед приготуванням. Тому, 
що саме там у зелених бобах накопичується радіація, як ствер-
джував один із них. Чи для того, щоб ці кінчики не застрягали 
в зубах, як запевняв мене другий. І хоча я не пам’ятав, щоб кін-
чик стручка квасолі застрягав у мене між зубами, і не вірив, що 
радіація може обирати більш принадливу частину овочів, усе 
одно з розумінням кивав.

Або ж та мить настала декілька місяців по тому, як я приїхав 
до Парижа. У неділю я байдикував у своїй квартирі, тиняючись 
у вилинялих спортивних штанях і розтягнутій старій толстовці, 
моєму ідеальному вбранні для «занять абсолютно нічим». Над-
вечір я зрештою спромігся спуститись у ліфті до внутрішнього 
двору і викинути сміття.

Якщо врахувати, що дверцята ліфта рівно за три кроки від 
моїх дверей, а сміттєві баки — лише за п’ять кроків від ліфта 
на першому поверсі, уся подорож вимагає чотирьох дій: вийти 
з квартири, спуститися на ліфті, викинути сміття, повернути-
ся назад.

Увесь цей процес потребує не більше ніж 45 секунд.
Тож я відірвав себе від дивана, поголився, переодягнувся у ді-

лові штани, заправив чисту, бездоганно випрасувану сорочку, 
надягнув шкарпетки і взув черевики, перед тим як попрямувати 
до дверей з маленьким пластиковим sac 12 для poubelle 13.

Борони Боже, якщо я, вдягнений у свій недільний непотріб, 
натраплю на якогось сусіда, який виходить із будівлі!

І саме тієї миті, mes amis 14, я зрозумів, що став парижанином.
Неписане правило для тих, хто планує оселитися в Парижі, 

якого цілковито мають дотримуватися й ті, хто приїжджає сюди 
на гостину, свідчить: вас оцінюватимуть за зовнішністю і вмін-
ням подати себе. Так, навіть коли ви просто виносите сміття. 
Ви ж не хочете, аби хтось, наприклад сусід (або ще гірше — один 

Вступне слово

Я добре пам’ятаю мить, коли став парижанином. Ні, це бу-
ло не тоді, коли я усвідомив, що справді збираюся купу-

вати під діловий костюм шкарпетки із зображенням дурнуватих 
діснеївських героїв. І не тоді, коли я пішов до банку зі 135 євро 
в кишені, аби сплатити рахунок на 134 євро, і не здивувався, 
коли касир повідомив, що банк не має дрібної решти.

Упевнений, що це сталося й не тоді, коли я натрапив на се-
кретарку мого лікаря, жінку, котра у свої п’ятдесят з гаком при-
ймала сонячні ванни напівгола біля Сени, так би мовити á la 
française 8, а я не відвів погляду (хоча й дуже цього хотів).

І це трапилося не тоді, коли сумка, що висіла у мене на плечі, 
зачепилася за светр якогось хлопця у La Maison du Chocolat 9 і той 
почав розплітатися на очах, а я вдав, ніби не чую хлопцевого 
волання: «C’est pas ma faute!» 10 Зрештою, яка розсудлива людина 
вдягне светр у шоколадну крамницю?
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⁂
Як і багато людей, я мріяв про життя в Парижі з часів своєї 
першої дорослої подорожі у вісімдесятих, у яку раніше вируша-
ли всі американські студенти одразу по завершенні коледжу, 
поки не вирішили, що пізнавати світ разом з Інтернетом легше, 
ніж із залізничним квитком. Навіщо взагалі блукати лабіринтами 
історичних міст, обідати місцевими делікатесами, ночувати 
з незнайомцями у молодіжних хостелах, намилюватися у душі 
загального користування разом із командою італійських футбо-
лістів? Так, гадаю, набагато краще залишитися вдома і насо-
лоджуватися Європою через екран комп’ютера. У ту поїздку 
я добре розважився і робив майже все з цього списку. (Нехай 
уява підкаже вам, що саме.)

Але я також пізнавав невідоме. Майже рік після коледжу 
я мандрував цілим континентом, нічого не робив, хіба що вивчав 
європейські культури, а найчастіше підтягував табурет або сті-
лець ближче до стійки і замовляв те саме, що й місцеві. Я об’їхав 
майже всі європейські країни і скуштував усі можливі делікатеси: 
твердий сир із непастеризованого молока, що стікає сироваткою, 
у Франції й ситний злаковий хліб у Німеччині; бельгійський 
молочний шоколад, який понюхаєш — і ніби опиняєшся на мо-
лочній фермі за містом; і смажену до хрусткої скоринки на по-
кручених гілках рибу з базару в Стамбулі. І, звичайно, багато 
маслянистої випічки і різного хрумкого хліба, щедро намащено-
го золотаво-жовтим маслом у Парижі. Нічого подібного я до 
того не куштував.

Після декількох місяців мандрів Європою, коли потреба в ре-
тельному митті й пристойній стрижці, яка приборкала б копицю 
кучерів (які, без сумніву, і здобули мені славу брудного блонди-
на), стала нагальною, у мене врешті-решт закінчився ентузіазм — 
і гроші — і я повернувся до Штатів. Упродовж нічим не обтяже-
ного дозвілля, яке я провів, подорожуючи з країни до країни, 

із тих сміттярів, котрі носять стильну зелену форму), подумав, 
що ви нечепура?

Оскільки лише 20 % американців мають паспорт 15, ми не ман-
друємо стільки, скільки мали б, а наші стосунки з іноземцями 
зазвичай розгортаються на власній території, де гості мають грати 
за нашими правилами. Ми не дуже добре пристосовуємось до 
інших, тому що рідко опиняємось у ситуації, яка цього вимагає. 
Я чув від туристів різні скарги (а декілька разів скаржився і сам) 
на те, що в гостях не все так, як удома: «Чому нам не спакували із 
собою все, що ми не з’їли?», «Як так сталося, що немає льоду?», 
«Чому в крамниці не можна брати товар з полиці?» або «Чому наш 
офіціант залицяється до шведок і курить, коли ми ще півгодини 
тому попросили чек?».

Цікаво, чому, мандруючи поза Сполученими Штатами, ми 
очікуємо, що люди поводитимуться, як американці, — навіть 
у їхній власній країні? Тільки замисліться: скільки офіціантів, 
водіїв таксі, готельних менеджерів, крамарів і всіх інших у вашо-
му рідному місті можуть відповісти французу, котрий говорить 
тільки французькою? Якщо ви не володієте французькою і їзди-
ли до Парижа, то вам, вочевидь, допомагали люди, котрі достат-
ньо добре володіють англійською. І майже всі європейці, які 
приїздять до нашої країни, беруть собі за правило пристосува-
тися до наших звичаїв. Ну, майже всі. Не намагайтеся пересвід-
читися в офіціанта, котрому щойно не дісталося 18 % чайових.

У кожній культурі є певні правила. В Америці, з якихось невідо-
мих причин, не можна купити вино у кафе швидкого харчування, 
а якщо ви будете декілька хвилин глибоко длубатися в носі у гро-
мадському транспорті, то на вас несхвально дивитимуться з-під 
насуплених брів. У Парижі правила вимагають, аби ви не вдяга-
лися у брудні джинси і рвану футболку, хіба що на ній написано 
золотими літерами на цілі груди: «Кохаймося!.. НЕГАЙНО!!» Аби 
жити у чужій країні, треба вивчити її правила, особливо коли 
плануєте там залишитися. І я мав їх вивчити безліч.


