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1.1

Останнім я продав будинок своїх батьків. Це заслуга (про-
вина) активної роботи набридливого маклера, якому, во-
чевидь, дуже потрібно було отримати відсоток із продажу. 
Фінансової необхідності продавати помешкання в мене 
не було.

За останні три роки я близько сотні разів зустрічав-
ся з потенційними покупцями. Ті детально обходили усі 
куточки, неуважно слухали описи Тоні, ріелтора, однак 
дуже емоційно складали плани облаштування ділян-
ки, розташування спальних кімнат, кольору стін і під-
бору меблів. Я мовчки спостерігав, як хтось розпочинав 
своє життя. Вони не задумувались, що продаж помеш-
кання фактично означав, що чиєсь життя тут нещодав-
но закінчилося.

Юридичні клопоти доручили сімейному адвокату, від 
мене вимагалося лише підписати фінальний документ 
і надати банківські реквізити. Я, здавалося, позбувся по-
треби за дзвінка їздити на оглядини будинку, хоча вод-
ночас втратив вагому можливість підтримувати свою со-
ціалізацію. Мені цікаво було дізнаватися історії людей, 
які за складного збігу обставин вносили у свої біографії 
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локацію, що її цілком виправдано можна було б назва-
ти спільною навіть за єдиного перетину наших сюжетів. 
Можливо, тому мені хотілося продати будинок людям 
творчих професій. Однак він був банкіром, а вона — ад-
вокатом, тож згодом вони застосують один із прикладів 
сучасного мінімалізму й знищать залишки збереженого 
мною вінтажного інтер’єру.

Моїм єдиним особистим простором залишалася ма-
ленька двокімнатна квартира, яку я придбав із наміром 
глобальної життєвої мінімізації — там було все, що мені 
потрібно для сучасного побуту, та достатньо місця для ре-
чей з минулого, які я означив вартими зберігання.

Я кинув останній погляд на дім свого дитинства і завів 
мотор. Свої відчуття я можу порівняти лише з моментом, 
коли перегортаєш сторінку книжки й раптом розумієш, що 
вона остання, а ти надто прив’язався до історії.
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1.2

Усе закінчується значно раніше. Ти називаєш речі своїми 
іменами, у тебе зникають сумніви в суспільних змовах, 
так само як і страх бути обдуреним. Ти спокійно реагуєш 
на більшість подій, знаходиш раціональність в алогічних 
законах. Усе, що тебе хвилює, — це закриті фінансові зо-
бов’язання та необхідна норма зданої крові як седативний 
засіб власного альтруїзму. У тебе давно не було справжніх 
розмов — тих, де намагаєшся наполягти на своєму чи зро-
зуміти суть позиції співрозмовника. Радше — ти киваєш 
у відповідь, говориш, коли настає твоя черга, та волієш 
не знати зайвої інформації, яка б ускладнила сприйнят-
тя людей. Частіше — свідомо уникаєш її.

Відтепер ти — беземоційний споглядач. Виконуєш низ-
ку автоматичних завдань, що підтримують фізичну жит-
тєдіяльність, мінімально контактуєш з оточенням, а що-
денний список справ, що мали б викликати якісь емоції, 
створює лише відчуття завершення. Причинно-наслідко-
вий зв’язок дій давно відомий, сценарій передбачуваний, 
тому рівень інтересу послаблюється. Ти помічаєш, що ча-
стіше вдаєшся до спогадів, аніж до планів, а останні ска-
совуєш через звичний рівень комфорту, називаючи подіб-
ні винятки авантюрою. Із плином часу стає також важко 
впускати в життя нових людей, вводити в сюжет, пояс-
нювати незрозумілі епізоди. Людей, які здатні розібрати-
ся самостійно, відчуваєш одразу. Простіше з тими, яким 
потрібен ти тепер. Таким, яким став, або таким, яким хо-
чеш здаватися.
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Дивна річ — спогади. Події, які пригадую, здаються 
наче не з мого життя, хоча я точно пам’ятаю, що вони 
відбувалися саме зі мною. Це відірвані від реальності 
епізоди, як уривки улюблених книг чи моменти філь-
мів, які запам’ятав настільки добре, наче став їх безпо-
середнім свідком. Ти знаходиш старі документи та листи. 
На них вказано твоє ім’я, чи то нотифікація публічної осо-
би, з якою тебе асоціюють. Чоловік на раритетних чор-
но-білих фотографіях справді чимось тебе нагадує, хоча 
говорять, що у світі можна знайти до семи двійників. Де-
які, здебільшого приємні, історії ти навмисно переказуєш, 
щоб не забути самому (при цьому використовуєш мину-
лий час і розповідаєш немов про іншу особу). Коли гово-
риш про себе в розрізі двадцятилітньої давності, то, га-
даю, варто вживати третю форму.

Згодом ти усвідомиш, що проживаєш декілька жит-
тів і попередні можна було б приховати, якби не спога-
ди чи матеріальні докази. Ми всі змінюємося та стаємо 
настільки іншими людьми, що, якби сіли навпроти нас 
колишніх, то навряд порозумілися б. Твій організм упро-
довж його біологічного функціонування дає притулок де-
кільком особистостям. Вони мають спільну історію, але 
не мають нічого спільного за своєю суттю. Їх просто спіт-
кала випадковість жити в одному тілі. Я знаю всіх сво-
їх попередників, не тому, що вони мені близькі, — просто 
добре запам’ятав їхню історію.
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1.3

Доречно буде розповісти про важливість у моєму житті 
щоденника. Хоча записник, який я завжди носив із собою 
у лівій внутрішній кишені піджака, слід, певно, назива-
ти за своєю функцією нотатником. Я часто перепрошував 
співрозмовників, витягав блокнот і старанно записував 
думки чи ідеї. Найближчі друзі мали при собі ручку — на 
випадок, якщо чорнило моєї закінчиться.

Нотатник, а не щоденник, бо ці записи не мали регу-
лярності нотувань. Він не містив визначних дат чи нага-
дувань, я не виписував туди особисті переживання — лише 
детально описував певні епізоди з життя.

На момент написання цих рядків таких блокнотів — сім-
надцять. Вони є певним маніфестом, хоча я не розглядаю 
їх як життєву хронологію, не аналізую події в часовій по-
слідовності — я просто відкриваю випадкову сторінку та 
намагаюсь зрозуміти її.

Я знаю, що 8 липня 1975 року Родвелл прогулював-
ся пірсом і скуштував морозиво у невеличкому сімейному 
кафе, що працює, за чиїмись твердженнями, з 1956 року. 
Морозиво було несмачним, але Родвеллу сподобалася 
атмосфера закладу, тому він провів у ньому півгодини. 
Я знаю, що за цей час він встиг помітити, що стрілка його 
годинника зупинилася, тож він може спізнитися на вечір-
нє читання поезій; що він приглянув за дівчатками-близ-
нючками, поки мама купувала для них морозиво, а потім 
у тій же черзі примітив симпатичну білявку в бірюзовій 
сукні й наступні два дні не міг забути її погляду. Забув, бо, 
коли вирішив знайти її в натовпі, зауважив свій інтерес 
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до інших красивих дівчат. Тоді ж усвідомив, що йому до-
сить-таки характерно легко закохуватися.

Я часто намагався відтворити описані події: відвідував 
згадані міста, навіть одягав схожий одяг і перечитував 
книжки чи прослуховував композиції. Намагався пізнава-
ти того хлопця, зрозуміти, чим він керувався у діях, про 
що думав і чи подобались йому його думки. Цього разу 
мої емоції були кардинально іншими, а записи в нотатни-
ку — лише текстами. Тексти, утім, завжди були частиною 
мене. Спочатку я вважав, що записую ці короткі уривки, 
щоб хоч якось перед собою звітувати. Згодом це зійшло-
ся в площині фіксації подій. Людська пам’ять працює на 
забуття. Але ти не забуваєш події, якщо записуєш їх. Крім 
того, жодна історія не жила в мені, як ця. Моя.
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1.4

Сутність життя найкраще передає кардіограма, хвилясті 
стрибки серця — органа, що підтримує стан нашої життє-
діяльності, — демонструють сумбур, непостійність, неконтро-
льованість життєвих перипетій, тому часто омріяна стабіль-
ність у цій графіці була би прямою лінією, тобто смертю. 
Таке розуміння змушує мене прийняти непередбачливість, 
а будь-які похибки вважати прогресом, розвитком, гаран-
тією продовження.

Ці рядки я пишу з клініки психологічної допомоги. За 
офіційними даними, мені 65 років, мене звати Родвелл 
Вільямс, і моє тіло досі не демонструє ознак, за якими 
мене треба було б відсторонити від суспільства та при-
значити повноцінний курс лікування. Моє перебуван-
ня тут — добровільне: це, радше, стороння підтримка та 
нагляд, аніж наслідки панічних атак. Відверто — я б гаяв 
час на круїзних лайнерах, але морська хвороба цього не 
дозволить. Тому я періодично проходжу лікарські тес-
ти й намагаюся переконати лікарів, що термін моєї де-
пресії затягнувся настільки, що час би уже вважати цей 
стан нормальним.

Вихідні я проводжу вдома. Мені дозволено водити 
автомобіль. Алкоголь припустимий у дозованих кількос-
тях. Я спілкуюся лише з незнайомцями, які не спроможні 
викликати в мене надмірні емоції, часто медитую, граю 
в шахи, слухаю інді-музику.

Суботнього ранку я ходжу в кінотеатр, обираю ранній 
сеанс, де крутять фільм із найнижчим рейтингом. Мене ці-
кавлять не стрічки, а люди, які також відвідують ці сеанси. 
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Добровільно, як показує практика, такі події не обирає ні-
хто: присутні студенти, котрі отримують 90 % знижку на 
ці покази, або мандрівники, які таким чином гають час 
в очікуванні своїх рейсів.

Згаданий мною нотатник — єдиний зв’язок із реаль-
ним минулим, але оскільки я ототожнюю себе зі сторон-
нім персонажем, героєм моїх записів, надто не перейма-
юся описаними подіями. До слова, я не впізнаю почерку: 
він надто різкий і холеричний, епізоди записані різними 
чорнилами. Наразі я використовую одне й старанно ви-
воджу літери.

Відверто — цікаво бути об’єктом вивчення. Прихова-
ти правду перед собою не допомагає навіть жартівлива 
самоіронія чи стратегічне замовчування фактів. Я рані-
ше, бувало, часто дозволяв собі робити підсумки певних 
етапів. Аналізував життя в площинах професійного успіху, 
загального розвитку та стану здоров’я, стосунків із дру-
зями, фінансового балансу й комфорту моєї сім’ї. Бува-
ли навіть випадки, коли мені хотілося зупинити момент 
або якомога довше в ньому перебувати. Проте життя все 
одно тривало, змінювалося, руйнувалося — тож я знову 
брався його врівноважити.
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1.5

Перший дзвінок пролунав, коли померли мої батьки. Мама 
пішла раніше — і ця подія стала шоком, однак пережилася 
легше, ніж смерть батька. На його смерть очікували, тому 
таке передчуття міцно вкоренилося в наші сімейні будні. 
Це була думка, яку ми обов’язково прокручували в голо-
ві, тема, яку ми регулярно обговорювали. Не кажучи про 
побутові зміни, які підготував його відхід.

Дзвінок стаціонарного телефона пролунав, коли 
я умивався вранці. Слухавку підняла дружина, але я знав, 
що телефонувати на домашній могла лише сусідка, яка 
провідувала батька (вона не опанувала сучасні засоби 
зв’язку).

Я довго не виходив із вбиральні, наче ця територія 
була непідвладна світу та його природнім циклам, і, доки 
я в ній перебуваю, доти факт повідомлення не відбувся, 
нічого не змінилося: мій тато живий, я одразу ж зателе-
фоную йому, ми обговоримо останні новини. Але моя дру-
жина міцно обійняла мене, щойно я вийшов.

Після того дня я став частіше помічати свою сивину, 
навіть вишукував, досліджував її. Мене довго не хвилю-
вало старіння, — естетично старість здається привабли-
вою, — та все ж тіло стало потребувати більше уваги: воно 
частіше підводило мене, давало збій, знищувало, а я вто-
мився його контролювати.

— Ти не станеш винятком, — подумав я тоді.

Життя проходить у прогресії стрімкого накопичення, 
а згодом — поступового збуту. Матеріальні речі, часозатратні 



16

заняття з раціональних причин чи через фізичну неспро-
можність приділяти їм увагу йдуть у забуття. Я припи-
нив заняття спортом, коли помітив, що наслідки трену-
вань приносили більше дискомфорту, закинув вивчення 
іноземних мов, коли більше їх не використовував. Зника-
ють певні продукти з раціону, люди — із кола спілкуван-
ня. Речі, які колись приносили мені радість, здаються ре-
чами, яких я тепер хочу позбутися.

Настає момент, коли ти хочеш мінімізувати свої енер-
говитрати: ти не так живеш, як виснажуєш свій організм, 
зношуєш його. Тому вимикаєш режим далекоглядності, 
живеш одним днем, не особливо переймаючись майбут-
нім, втрачаєш чутливість і співчуття, набуваєш байдужості 
та відстороненості.

Ти лімітований у контакті з людьми, неспроможний 
на компроміси, у тебе відсутнє бажання обговорюва-
ти речі, які у твоєму світогляді давно посіли свої міс-
ця. У різні періоди вони підвладні змінам: ти жонглю-
єш переконаннями, змінюєш ракурси та відкритий до 
прийняття нових точок зору. Можливо, ти самостійно 
шукаєш похибку у власних твердженнях. А проблема 
в тому, що ти намагаєшся знайти щось вічне у світі, що 
постійно змінюється.
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1.6

Із ними також пішов Родді — славний хлопець, який від-
відує творчі гуртки, займається плаванням, старанно ви-
конує домашні завдання й допомагає мамі прибирати 
посуд опісля вечері. Батьки померли — і зникли безпосе-
редні свідки життя Родді того періоду, про який я можу 
дізнатися лише з їхніх розповідей. Чомусь я вирішив ві-
рити всьому, що вони говорили. Мене вражало, як бать-
ко міг розповідати про дні, коли я почав ходити чи ви-
мовляти перші слова, так детально та емоційно, наче це 
відбулося вчора, і при цьому не міг достовірно пригада-
ти теми моєї дисертації, якій я присвятив свідомі та зрі-
лі сім років. Сподіваюся, не тому, що того хлопця він лю-
бив, а в цьому розчарувався.

Я особисто мало пам’ятаю з того періоду, навіть коли 
моя притомність була при мені, а пам’ять стала запису-
вати персональний код. Дивно, як від створінь, що тіль-
ки вивчають здатності організму і заледве розібралися 
зі своїми інстинктами, вимагають якихось рішень та об-
ґрунтування позицій.

Із того, що пригадую: я не надто надокучав батькам, 
старанно позував фотокамерам, одягався за погодою, 
і, лишень удаючи, що заснув, читав під ковдрою дорос-
лі, як мені тоді здавалося, книжки. Останнє твердження 
написане з метою довести, що я бодай щось робив проти 
системи. У випадку покарання мене відправляли до моєї 
кімнати, — жахливі наслідки для інтроверта, погодьте-
ся, — тому інколи я навмисне порушував сімейний кодекс, 
а батьки, певна річ, розкусили мою хитрість. Загалом, 



так, я давав вигідні обом сторонам відповіді, погоджу-
вався на запропоновані варіанти проведення часу й не-
навидів вечірки з нагоди дня народження. Оскільки ос-
танні були нецікавими ще тоді, тому не варто згадувати 
про них сьогодні.

Коли вперше за довгий час я знову зайшов до кімна-
ти, де провів дитинство, і деякий час розглядав подраз-
ники різноманітних спогадів, зловив себе на думці, що 
вони стосувалися не мене безпосередньо, а батьків, яки-
ми я їх запам’ятав. Щоб охарактеризувати їх, достатньо 
буде написати одне речення: батьки дали мені абсолютну 
свободу як підґрунтя, що я псуватиму собі життя, — і цим 
я, звісно, активно користувався.
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2.1

Ми зупиняємо момент і наводимо об’єктив на Родвелла. 
Пропоную за ним поспостерігати: молодий худорлявий 
чоловік, який носить недбалий непрасований одяг, не 
стежить за чистотою взуття, при ході дивиться під ноги. 
У нього густе чорне волосся, різкі риси обличчя і звич-
ка мружити очі, бо він категорично відмовляється носи-
ти окуляри.

Родвелл схильний бурмотіти собі під ніс, що збоку 
здається мантрою невдоволеності, хоча насправді, якщо 
існують абсолютно задоволені люди — то це якраз про 
нього. Він лише повторює думки, які не може у цю хви-
лину записати, але не хоче забути. Імовірно, він най-
простіший житель цієї планети, котрий не надто звертає 
увагу на світ і не надто відкриває свій світ іншим. Зви-
чайно, у вас можуть виникнути особисті асоціації, запев-
няю: певні враження таки з’являться в процесі знайом-
ства з нашим героєм. Єдине — прошу повірити у прав-
дивість мого опису.
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2.2

Родвелл нещодавно закінчив вищу школу і взяв творчу 
паузу. Він не виявляв особливого інтересу до освіти за-
гального спрямування, тому виконував необхідний міні-
мум і самостійно концентрувався на цікавих предметах. 
Разом із тим він переїхав від батьків, якщо точніше — по-
селився в літньому помешканні, яке їм належало і було 
розташоване за два квартали. До честі Родвелла, він са-
мостійно облаштував та відремонтував новий дім, тому 
певну незалежність таки здобув, хоча досі отримував від 
батька фінансову підтримку. Батько любив Родвелла і ціл-
ком підтримував ідею його свободи. Із матір’ю стосунки 
ставали складнішими, вона була бездоганною мамою, до 
речі, просто вони не зійшлися як дорослі люди, як дві 
окремі особистості.

Із того моменту життя хлопця прогнозовано змінило-
ся. Це було доволі стримане життя, тому я, мабуть, та-
кож дотримуватимуся схожого стилю письма. Хочу дода-
ти, що в час, про який ми зараз говоримо, люди писали 
листи, слухали вініл і надавали перевагу кінотеатру. Тому 
до того часу в мене особиста ностальгія.
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