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Якось, коли я малював, чорний колір — безформний, 
без контрастів, густий  — захопив увесь простір моєї 
картини.
У цій надмірності я вгледів щось на кшталт заперечен-
ня чорного.
Завдяки різній текстурі картини якимось чином від-
бивалося слабке світіння, а  темрява випромінювала 
сяйво, мальовниче світло, особлива емоційна сила 
якого ще більше розпалювала бажання малювати. 
Моїм зображальним засобом став не  чорний колір, 
а це потаємне осяяння, яке лилося з чорноти.

П’єр Сулаж
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Цього січневого ранку, коли я знайшла свою матір, 
вона була синюшна, попелясто-синювата, з руками, 

темнішими за обличчя. Її кисті були чорнильно-синього 
кольору, особливо на згинах пальців.

Моя мати була мертва вже багато днів.
Незважаючи на всю очевидність ситуації — мама 

лежала на ліжку й не реагувала на жодне моє благан-
ня, — не знаю, скільки секунд, ба навіть хвилин мені 
знадобилося, щоб це усвідомити. Час, коли я незграбно 
й гарячкувато метушилася, ніби уповільнився, аж допо-
ки, немов по багатьох хвилинах припинення дихання, 
з моїх грудей не вирвався крик. Навіть сьогодні, більше 
ніж два роки по тому, для мене залишається загадкою, 
яким чином мій мозок відмовлявся осягнути, що переді 
мною тіло моєї матері, а тим більше не бажав відчувати 
трупний запах; чому йому знадобилося стільки часу, 
щоб сприйняти таку очевидну інформацію. І це було 
не єдиним запитанням, яке лишилося в мене по цій 
смерті.

Через чотири-п’ять тижнів після похорону в стані 
цілковитої прострації я отримувала Премію книго-
торговців за роман, одним із персонажів якого була 

відлюдькувата матір, котра після багатьох років усаміт-
нення знову вчилася спілкуватися. Моїй власній матері 
я подарувала цю книжку ще до виходу друком, сповне-
на гордості від того, що закінчила черговий роман, 
проте чітко усвідомлюючи, що завдяки художньому 
вимислу зачепила дуже болісну тему.

У мене не залишилося жодного спогаду про місце, 
де відбувалося вручення премії, і навіть про саму цере-
монію. Здавалося, у мене земля вислизає з-під ніг, але 
я змушувала себе всміхатися. За кілька років до того бать-
кові моїх дітей, який докоряв мені, що я кваплюся жити 
(він мав на увазі цю дратівливу здатність зберігати гарну 
міну за будь-яких обставин), я пишномовно відповіла, що 
просто живу.

Під час вечері на мою честь я також усміхалася, найбіль-
ше переймаючись через те, аби втриматися на ногах, а по-
тім, коли сиділа, — аби раптом не плюхнутися обличчям 
у тарілку, ніби пірнаючи, як колись, у двана дцятирічному 
віці, головою вниз у порожній басейн. Я пригадую ті фі-
зичні, аж атлетичні зусилля, які мені були потрібні, щоб 
триматися, навіть усвідомлюючи, що — хай би як я на-
магалася — нікого не обдурю. Мені здавалося, що краще 
було стримати смуток, зв’язати, придушити його, змусити 
замовкнути, аж допоки я лишуся сама, аніж піддатися ба-
жанню завити — чи ще гірше — заволати і, поза будь-яким 
сумнівом, припасти з відчаю до землі. Упродовж останніх 
місяців події, які мене стосувалися, дивовижним чином 
ніби пришвидшились, а життя знову ставило переді мною 
ще вищі планки. Отож, коли все летіло шкереберть, мені 
здавалося, що не лишалося нічого іншого, аніж надіти 
маску щастя та не здаватися (навіть якщо доводилось 
прикидатися).


