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Через кілька місяців після виходу мого останньо
го роману я припинила писати. Упродовж майже 

трьох років не написала жодного рядка. Інколи вислови 
потрібно розуміти буквально: я не написала ані офіцій
ного листа, ані картки з подякою, ані листівки з відпо
чинку, жодного списку покупок. Нічого, що вимагало б 
якихось зусиль під час складання, потребувало б до
тримання певної форми. Ані рядка, ані єдиного слова. 
Мене нудило від самого вигляду блокнота, записника, 
паперу для нотаток.

Поступово найзвичніші дії я виконувала не як зав
жди, а якось невпевнено, з деяким побоюванням. Про
сто тримати ручку в руці ставало мені дедалі важче.

Пізніше, щойно я відкривала документ Word, мене 
охоплювала паніка.

Я примірялася, як зручніше сісти, як найоптималь
ніше розвернути монітор, простягала ноги під столом.

А потім так і сиділа годинами: нічого не роблячи, 
з прикутим до екрана поглядом.

З часом у мене тремтіли руки, тількино я підносила 
їх до клавіатури.

Я відмовлялася від усіх пропозицій, що надходили: 
статті, літні нариси, передмови й інші публікації в збір
ках творів різних авторів. Було достатньо побачити 
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в листі чи повідомленні просте слово «писати», щоб 
мені скрутило живіт.

Писати я більше не могла.
Писати — у жодному разі.

Тепер я знаю, що в моєму оточенні, літературних ко
лах і соціальних мережах ширилися різні чутки. Я знаю, 
подейкували, що я більше не писатиму, що багаття із 
соломи чи паперу, зрештою, завжди згасають. Чоловік, 
якого я кохаю, подумав, що поруч із ним я втратила чи 
то запал, чи то слабкість, що була джерелом мого твор
чого натхнення, і через це незабаром покину його.

Коли якісь друзі, знайомі, а подеколи навіть журна
лісти наважувалися поставити мені запитання щодо 
цього мовчання, я називала різні причини чи перепони, 
якот: утома, закордонні поїздки, тягар слави чи навіть 
завершення періоду літературної творчості. Я посила
лась на брак часу, зайнятість різноманітними справа
ми, заклопотаність і втікала від розпитувань із посміш
кою, удаваний спокій якої не міг обманути нікого.

Сьогодні я знаю, що це лише відмовки. Усе це пусте.
У колі рідних, звичайно, я часом згадувала про страх. 

Не пам’ятаю, що говорила про насильство, утім, справа 
була саме в ньому. Сьогодні я можу визнати: письмен
ництво, яким я так довго трудилася, яке докорінно 
змінило моє існування та було мені таким дорогим, 
жахало мене.

Правда полягає в тому, що, коли я мала б знову по
вернутися до письменницької праці, пов’язаної з чер
гуванням періодів латентності, визрівання, власне 
 написання (можна сказати, майже хронобіологічним 
циклом, з яким я експериментувала понад десять років), 

отож саме тоді, коли я збиралася розпочати роботу над 
книжкою, до якої вже занотувала певну кількість тез 
і зібрала численні матеріали, я зустріла Л.

Тепер я знаю, що Л. — одна і єдина причина мого 
безсилля. І що два роки нашої дружби заледве не зму
сили мене замовкнути назавжди.



I

Зваблення
У нього складалося враження, ніби він персонаж 
книжки чи п’єси і події його життя розказані не як 

реальна історія, а як чийсь вимисел.

Стівен Кінґ. Мізері
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Я хотіла б розповісти, як, за яких обставин Л. увійшла 
в моє життя, хотіла б детально описати ситуацію, за 

якої вона перетнула межу моєї приватності й відтак 
терпляче вичікувала на мить, щоб запанувати там. Це 
було не надто просто. Коли я пишу фразу: «Л. увійшла 
в моє життя», — усвідомлюю, що цей вислів пишномов
ний, слова надмірної значущості сприймаються як спо
сіб підсилити драматичний ефект, якого досі не було, 
як бажання повідомити про переломний момент чи 
неочікуваний поворот. Так, Л. «увійшла в моє життя» 
і докорінно, повільно, упевнено й підступно вплинула 
на нього — негативно. Л. увійшла в моє життя, як на 
театральні підмостки, просто посеред вистави, немов 
якийсь режисер попіклувався про те, щоб усе навколо 
поступово зникло, тим самим розчистивши їй місце. 
Вихід Л. немов було підготовлено, щоб підкреслити 
його  значущість, щоб у конкретний момент глядачі та 
інші дійові особи на сцені (у цьому випадку — я) диви
лися лише на неї, щоб усе навколо нас завмерло, а її 
голос долинав у найдальші закутки залу. Коротше ка
жучи, щоб її поява була ефектною.

Але я занадто поспішаю.
Я зустріла Л. наприкінці березня. На початку наступ

ної осені Л. уже була давньою подругою, яку я добре 


