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Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дру-

жина, вона мешкає у великому будинку в найкращому районі Лондона. 
Аж поки одного вечора не всаджує п’ять куль в обличчя свого чоловіка. 
Жодного пояснення, жодного виправдання — протягом наступних шести 
років Алісія не вимовить ані слова. Психотерапевт Тео Фабер переконаний, 
що зможе розкрити таємницю злочину й вилікувати Алісію. Та причини її 
мовчання заховані куди глибше, ніж він гадав. І якщо вона заговорить — чи 
захоче лікар почути правду?
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Чому ж вона все мовчки, мов німа, стоїть?

Еврипід. Алкеста (переклад А. Содомори)
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ЩОДЕННИК АЛІСІЇ БЕРЕНСОН

14 липня

Не знаю, чому я пишу це.
Брехня. Можливо, насправді я знаю, та просто не хочу 

це визнати.
Хтозна, як назвати таку писанину. Здається, трохи пре-

тензійно буде називати це щоденником. Не той випадок, 
коли мені є що сказати. Анна Франк  1 вела щоденник, або 
Семюел Піпс  2 — але не така людина, як я. «Журнал» звучить 
якось занадто академічно. Наче мені потрібно писати в ньо-
му щодня, а я не хочу цього робити: якщо це стане поденною 
роботою, я не зможу продовжувати вести його.

Можливо, я ніяк це не назву. Безіменне щось, що я час 
від часу записую. Так мені більше подобається. Щойно ти 
даєш чомусь ім’я, як воно починає заважати тобі бачити 
сутність чи важливість того, що ти назвав. Ти зосереджу-
єшся на слові, що насправді є найкрихітнішою частиною, 
верхівкою айсберга. Мене ніколи не влаштовували слова — 
я завжди думала картинками, виражала себе образами, — 
тому я б ніколи не почала писати це, якби воно не було для 
Ґебріела.

Останнім часом мене засмучувало кілька речей. Я гада-
ла, що роблю добру справу, приховуючи це, але він помі-
тив — звісно ж, він помітив, він помічає геть усе. Він за-
питав мене, як просувається картина — я відповіла, що 
ніяк. Він дав мені келих вина, і я вмостилася за кухонним 
столом, доки він готував.

1 Єврейська дівчинка-підліток, яка під час німецької окупації вела щоденник, 
що став згодом відомим у всьому світі. (Тут і далі прим. пер.)

2 Автор знаменитого щоденника про повсякденне життя лондонців періоду 
Стюартівської реставрації.
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ЧАСТИНА ПЕРША

Хто має очі — побачить, хто має вуха — почує і впевниться, що 
жоден смертний не здатен зберігати таємниці. Навіть якщо його 
губи мовчать, він спілкується пучками пальців; зрада виходить 

із кожної пори його тіла.

Зиґмунд Фройд. Вступ до психоаналізу

Я люблю дивитися, як Ґебріел пересувається по кухні. Він 
витончений кухар — елегантний, організований, з балетни-
ми рухами. На відміну від мене. Я лише створюю безлад.

— Поговори зі мною, — сказав він.
— Немає про що говорити. Іноді в моїй голові вирує так 

багато думок. Я ніби борсаюся в болоті.
— Чому б тобі не спробувати записати це? Робити якісь 

нотатки? Це може допомогти.
— Так, непогана ідея. Я спробую.
— Кохана, треба не лише сказати, а й зробити це.
— Я зроблю.
Він продовжував торочити мені про це, та я нічого так і не 

зробила. Тоді через кілька днів Ґебріел подарував мені цей 
маленький записник, щоб я занотовувала свої думки. Кни-
жечка з чорною шкіряною обкладинкою і білими чистими 
аркушами. Я провела рукою по першій сторінці, відчуваючи 
її гладеньку поверхню, потім нагострила олівець — і почала.

Звичайно ж, він мав рацію. Мені вже значно краще. Запи-
суючи все, я наче стаю вільною, даю вихід емоціям і створюю 
простір, щоб виразити себе. Гадаю, це трохи схоже на терапію.

Ґебріел не говорить про це, та я знаю, що він турбується 
про мене. Якщо я вже збираюся бути чесною — і, можливо, 
буду такою — справжня причина, через яку я погодилася 
вести щоденник (я хотіла заспокоїти його), доводить, що зі 
мною все гаразд. Думка про те, що він хвилюється за мене, 
нестерпна. Я не хочу заподіяти йому жодної шкоди, зробити 
його нещасним чи завдати болю. Я дуже люблю Ґебріела. 
Безсумнівно, він кохання мого життя. Моя любов до нього 
така всеохопна, така абсолютна. Іноді ці почуття загрожують 
підкорити мене. Іноді я думаю, що…

Ні. Не писатиму про це.
Це будуть життєствердні записи ідей та образів, що надихають 

мене як художницю, речей, які творчо впливають на мене. 
Я збираюся записувати позитивні, радісні, нормальні думки.

Жодних божевільних думок.


