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Якщо вам конче потрібна людина, яка тримала б 
вас за руку, доки ви приводитимете до ладу свою 
шафу, що в ній уже років зі п’ять не наважувались 
прибратись, — я до ваших послуг. Чи, може, хочете 
зазирнути в чужий щоденник, подивитись, як люди 
все встигають? Що ж, ласкаво прошу! У програмі 
для медитацій сказано, що вам у житті не завадить 
трохи дзену? Залюбки поділюся корисними 
порадами. І ще одне, найголовніше. Якщо ви давно 
шукали, хто може піти з вами в караоке і зачитати 
реп-партію Шона Пола з «Breathe», то ось вона я.



Мене звати Анна. По вихідних я співаю в караоке, а решту часу 
веду власний блог та маніакально організую своє життя. За знаком 
зодіаку я Діва, причому Діва хрестоматійна: просто обожнюю чи-
тати оці гороскопи, де пишуть, які ми роботящі та продуктивні 
люди. Мою другу половинку аж бісить, що я така самозакохана, але 
що поробиш: Діва до мозку кісток. Блог під назвою «Під редакцією 
Анни» існує з 2010 року, і, хоча задумувалось це як хроніка нескін-
ченних принад для макіяжу та косметичних засобів, які я потайки 
скуповувала в такій кількості, що хоч фортецю будуй, згодом сто-
рінка перетворилась на мікс із найрізноманітнішого контенту. Там 
є все: поради із самоорганізації, мемчики про Раяна Гослінга 1, ке-
рівництво зі створення капсульного гардеробу, секрети епіляції для 
дам, які без бритви дуже скоро починають нагадувати Тома Селле-
ка 2 (татові гени, не інакше!). Такий собі куточок розмаїття в інтер-
неті. Обов’язково зазирніть, як буде нагода.

Насправді ще дитиною я з величезним задоволенням розкладала 
за кольором свою крейду для малювання, та всерйоз замислилася 
над редагуванням свого життя вже дорослою жінкою. Коли я закін-
чила університет, ми з Марком — тепер це мій чоловік, — осели лися 
в двокімнатній квартирі в Іст-Лондоні, де провели майже три роки. 
На щастя, поруч розмістився «Вестфілд», торговельний центр, що 
в будні обіцяв шопоголіку райську насолоду, а у вихідні перетво-

1 Раян Гослінг — канадський кіноактор. (Тут і далі прим. пер.)
2 Томас Селлек — американський актор.
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рювався на філіал пекла на землі, загрожуючи нападом клаустро-
фобії. За сорок п’ять фунтів у відділі здорового харчування можна 
було купити пачку хлібців, пудинг із насінням чіа та нутові чіпси. 
Дорогу ми вивчили, як свої п’ять пальців, і точно знали, у який 
вагон треба сісти, щоб одразу опинитися біля сходів на потрібній 
станції. Ми тулилися в оселі завбільшки з поштову марку і насо-
лоджувались унікальною лондонською атмосферою. І хоч до яких 
трюків ми вдавалися, намагаючись зекономити трохи місця, — хова-
ли під диваном гладильну дошку, тримали пилосмок у кутку за 
постійно відчиненими міжкімнатними дверима, — споживча лихо-
манка давала про себе знати, і скоро покупки захопили весь наяв-
ний простір. Ванна перетворилась на свічковий склад, нова постіль-
на білизна так і вивалювалась із шухляд, а залізти в шафу без каски 
годі було й наважитися. Безладу в прямому сенсі слова начебто не 
було (не забувайте, що перед вами Діва), та речей стало стільки, що 
ми не знали, куди їх подіти.

Ми й гадки не мали, скільки в нас усього, доки не настав час 
переїжджати. Так воно і буває, правда ж? Ніколи не забуду, як ми 
вирішили перебратись із Туманного Альбіону до Брайтона, що за 
вісімдесят кілометрів на південь від столиці, і я з’явилась на порозі 
нової оселі з коробкою, підписаною: «Стара косметика, ч. 3», — чим 
неабияк здивувала сусіда.

На щастя, на новому місці виявилося дещо більше простору. Та, 
розбираючи нескінченні коробки, я раптом усвідомила, що біль-
шість із них забита речами, які мені не потрібні і навіть зовсім не 
симпатичні. Неробочий mp3-плеєр. Сукня з паєтками, у якій я ски-
даюсь на туго набиту сосиску, що от-от лусне. Університетський 
підручник, не те щоб нечитаний, — нерозпакований! Останньою 
краплею стала яйцерізка (не питайте, благаю…). Решту дня я при-
святила «Магічному прибиранню» від Марі Кондо, цій Біблії орга-
нізації, згідно з якою в нашому оточенні мають бути речі або суто 
функціональні, або такі, що їх приємно взяти в руки. Ще пара днів, 



ВСТУП 9

і яйцерізки як не було. Разом із нею я винесла п’ять повних пакетів 
відвертого мотлоху, а також дві торби непотрібного одягу та цілу 
купу електроніки: на благодійність. Я й не відчула той ледь поміт-
ний зсув, із якого почався мій рух у напрямку страшного слова 
«мінімалізм». Мало того, що за наступні кілька місяців зазнала 
перевтілення наша домівка, — уперше за довгий час мозок полег-
шено видихнув. З’явилося місце для нових ідей. У мене, як то ка-
жуть, гора з плеч упала. Щойно я привела до ладу наше майно, 
мені стала легше даватись робота, та й час тепер було не так важко 
розподіляти. Ми навіть наперед планували своє меню, відмовив-
шись нарешті від нескінченних замовлень із ресторанів, які боляче 
били по нашому бюджету. У якийсь момент я усвідомила, що стала 
менше купувати і в цілому дотримуюся принципу «більше не озна-
чає краще». Коробок також поменшало — приємний бонус.

Але ж ви пам’ятаєте, хто я за знаком зодіаку? В мене завжди все 
або нічого. От і цього разу я захопилась. Чоловік уже боявся, чи не 
викину я одного дня пульт від телевізора: мовляв, він не приносить 
мені радості. Я не вилазила з тематичних книжок і блогів, запоєм 
слухала мінімалістичні подкасти. Понад усе в світі мені подобалось 
викидати мотлох. На вихідних я розбирала кухонні запаси або пор-
палась на горищі в пошуках чергової порції непотрібних речей. 
Вибила з мами обіцянку попрощатись із частиною своїх ваз (а в ко-
лекції, між іншим, нараховувалося вже близько пів сотні екземпля-
рів). Моєю новою пристрастю стали поліпропіленові коробки, у які 
я складала всі дрібні речі.

Здавалося б, куди мінімалістичніше? От тільки через те, що 
футболок і блузок, разом узятих, у мій капсульний гардероб умі-
стилось лише сім, мені постійно бракувало чистих речей. На змі-
ну непотрібним покупкам прийшло маніакальне бажання все ви-
кидати. Я перетворилася на тиранку, що рискає домівкою з пакетом 
для сміття в пошуках чергової жертви. Тепер на смітник ішли навіть 
необхідні речі. Одного дня, спіймавши себе на тому, що з сумнівом 
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роздивляюсь-таки пульт від телевізора, я зрозуміла: має бути золо-
та середина.

Ще пару років я присвятила пошуку власних методів, мантр 
і технологій організації, які, хоча й базувалися значною мірою на 
філософії мінімалізму, були не такі безапеляційні, як усі ті книжки 
та блоги, що я їх встигла перечитати. Пульт від телевізора полег-
шено видихнув, і виявилось, що капсульний гардероб — непогана 
основа на щодень, якщо не заношувати кожну блузку до дір.

Поняття мінімалізму досить широке і містить цілий спектр під-
ходів, від однієї-єдиної валізи з речами до того, щоб викинути по-
ловину музичних дисків, які вже не вміщуються на полиці. У най-
суворішому варіанті дотримуватись усіх принципів може бути 
непросто. Зрештою, мені й семи футболок не вистачало, а що вже 
казати про людей, у яких капсульний гардероб складається з деся-
ти одиниць одягу! Особисто для мене золота середина полягає 
в тому, щоб творити нову, відредаговану версію свого життя. Це 
невпинний процес, який залишає місце для компромісів. А от пер-
фекціонізм тут не знадобиться: адже ніхто не ідеальний (окрім, 
хіба що, Раяна Гослінга).

Що ж, ласкаво прошу у «Відредаговане життя». У цій книжці 
зібрано практичні поради і принципи, до яких я прийшла протягом 
власного перевтілення: із королеви споживання в маніакальну при-
биральницю, а тоді у дещо врівноваженішу прихильницю порядку. 
Позбавившись укритого товстим шаром пилюки мотлоху та на-
вчивши себе корисних звичок, які дозволяють щодня економити 
час, ви розчистите місце в голові і зможете звернутись до інших 
аспектів життя. Я сама прочитала не одну таку книжку і знаю, який 
вигляд це іноді має: «От я прокидаюся рано-вранці, вдягаюся 
з ніг до голови в білосніжний льон, випиваю свій настій із паро-
стків пшениці та присвячую пів години медитації з видом на оке-
ан…» І так далі. Та я не збираюся вас лякати. Навпаки, мені хотіло-
ся б дати вам усі необхідні інструменти, підштовхнути своїми 
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рекомендаціями до необхідних змін на шляху до простих, реаліс-
тичних цілей, а море за вікнами та зелений слиз у склянці для цьо-
го не потрібні.

Нам, міленіалам, живеться непросто. То заливаєш в Інстаграм 
фотки з їжею, то купуєш бозна-що, бо побачив рекламу на Фейсбу-
ку. (А у вільний час жалієшся на тяготи свого міленіальського жит-
тя — яка іронія!) Ми рухаємося в шаленому ритмі, а тим часом 
шухляди з їстівними припасами вже не закриваються, у календарі 
зустріч на зустрічі, а волосся не пам’ятає, коли його востаннє балу-
вали стрижкою. Отже, настав час спинити свій біг, виділити трохи 
часу на себе та подивитися, що до чого. Сподіваюсь, ця книжка 
підштовхне вас провести котрісь із вихідних так, як ви цього хоче-
те: переглядаючи серіали чи, може, з батьками у пабі, де по неділях 
готують старомодну печеню з м’ясом, а після десерту завзято рі-
жуться в ерудита. Може, це буде для вас добрячий штурхан під зад, 
аж захочеться переробити всі свої справи — #дорослежиття як во-
но є, — що до них у вас місцями не доходять руки, а може, ви запи-
шетеся нарешті на манікюр та поринете на якісь пів години в пре-
красний світ бульварного чтива. У будь-якому разі я буду щаслива.

Останні чотири роки навчили мене, що організація, у широкому 
сенсі, — це не тільки про матеріальне. Ми ще дійдемо до гардеробу, 
та головна мета цієї книжки — додати позитиву в ваше повсякден-
ня, а для цього ми поєднуватимемо прибирання з новими звичками 
та змінами в світогляді в напрямку спокійнішого, більш свідомого 
життя. Насамперед пропоную передивитись свій графік та знайти 
місце як для роботи та інших обов’язків, так і для спілкування 
з близькими й турботи про себе. Знаю, звучить дико, але ж це мож-
ливо. Опанувавши мистецтво щоденника, ви зможете вдосконали-
ти свої робочі процеси, від дедлайнів до використання гаджетів для 
організації праці. А тоді нарешті розберетесь із побутом, попрощав-
шись із усім тим мотлохом, що з’їдає ваш життєвий простір та за-
биває голову. Якщо ви лишите цю класику мінімалізму наостанок, 
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то, найімовірніше, підійдете власне до прибирання, почасти звіль-
нившись від звички до накопичення, із чітким уявленням про те, що 
знадобиться вам у відредагованій версії вашого життя, а відтак не 
викидатимете все поспіль, ризикуючи винести на смітник необхідне. 
Бувай, стара косметико в трьох частинах!

Звучить просто, бо так і є. Треба лише пам’ятати, що універсаль-
ного підходу до організації немає і бути не може. Керівництва більше 
не потрібні — у вогонь їх, разом із усією макулатурою, що ви її вже 
п’ятнадцять років як складуєте на полицях! За допомогою «Відреда-
гованого життя» ви зможете оптимізувати повсякдення, адаптуючи 
під власні потреби стратегії, представлені в трьох розділах цієї книж-
ки: «Особисте життя», «Робота» й «Дім».

У кожному розділі на вас чекають невеличкі хитрощі, списки та 
практичні поради, які стануть вам у пригоді на шляху до організації 
відповідно до ваших індивідуальних запитів і особливостей. Я не 
пропоную вам перевернути все з ніг на голову і відривати від серця 
дорогі дрібнички. Ідеться про те, щоб скорегувати свій підхід до 
життя, викресливши з нього усе, що краде у вас час: як речі, так і дум-
ки. Про те, щоб завдяки продуманому базовому гардеробу за дві 
хвилини вирішувати, що надягнути наступного дня, замість двадцять 
хвилин борсатися в одяго вих завалах. Про те, щоб на одну-дві годи-
ни сховати телефон у шухля ді та насолоджуватись відпочинком від 
гаджетів, а не сидіти, приклеївшись до екрану. Про те, щоб у неділю 
передивитися улюблену телепередачу замість плентатися на день 
народження племінниці (троюрідного) брата хлопця найкращої по-
други. І все це — з чистим сумлінням.

А головне, маю надію, що «Відредаговане життя» подарує вам 
задоволення. Сподіваюся, що вам буде з чого посміятись і що ви 
знайдете в цій книжці не тільки невимушений підхід до організації, 
а й корисні ідеї, з якими можна не чекати весни, щоб привести домівку 
до ладу. Перед вами не набір непорушних заповідей, а, радше, друж-
ні поради від приятельки-чистюлі, великої шанувальниці пилосмоку.
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Ця книжка призначена для таких саме Монік із «Друзів», якою 
є я. Підійде вона і для Рейчел чи Фібі. Навіть якщо ви давно склали 
свій капсульний гардероб та опанували буллет-джорнал, ви обов’яз-
ково винесете для себе певні хитрощі. Це вдалий вибір для всіх, 
кому не вистачає орієнтирів на шляху до більш структурованого 
життя, незалежно від сфери. Ви не побачите в цій книжці засуджен-
ня, тільки практичні поради та незліченні жарти про Раяна Гослін-
га (у вступі, скажімо, їх три). Всідайтеся, як вам зручно, і ласкаво 
прошу в нове, відредаговане життя.



ОСНОВИ 

Якщо ви колись ловили себе на думці, що було б  
добре, якби хтось підштовхнув вас у правильний бік, 
обов’язково ознайомтесь із основами відредагованого 
життя. Ці вісім принципів становлять фундамент усієї 
книжки, і ми ще не раз повертатимемося до них. 
Тож сприймайте їх як певний набір орієнтирів.



БІЛЬШЕ НЕ ОЗНАЧАЄ КРАЩЕ. Якість перед усім. Нехай у вас буде 
певна — обмежена — кількість якісних речей, які часто використо-
вуються чи мають у ваших очах якусь іншу цінність.

ГОДІ. СКУПОВУВАТИ. МОТЛОХ. Цей принцип перекликається з по-
переднім. Купуючи, керуйтесь потребами, а не бажаннями. ПОБА-
ЛУВАТИ СЕБЕ не завадить, і все ж таки спробуйте відмовитись 
від невпинного споживання.

ПЛАНУВАННЯ — ОСНОВА ВСЬОГО. Добре продумані плани не лише 
дозволяють побачити цілу картину, а й допомагають нам ставити 
реалістичні цілі, досягнення яких дарує відчуття того, що ми 
справді можемо з усім упоратися.

ЧАРІВНЕ СЛОВО «НІ». Не забувайте залишати час на себе та не розпи-
ляйтесь на сотні задач. Поважайте свій розклад і вчіться вчасно 
казати «ні», якщо цього потребує ваше тіло чи розум.

ЧИСТО В ОСЕЛІ — ЧИСТО В ГОЛОВІ. Коли навколо панує порядок, нас 
уже не так тягне відкладати справи на потім: адже ніщо не відво-
лікає і можна зосередитись на роботі.

СОН. БАГАТО СНУ. Ми здатні до неймовірних досягнень, коли як слід 
поспимо! Якщо маєте таку можливість, спіть не менше ніж вісім го-
дин. Стільки встигатимете, що куди там Бейонсе із її трудоголізмом!

ДОБРОТА. Ставтесь по-доброму не тільки до ближніх, а й до себе, адже 
ви заслуговуєте на любов і повагу. Більше рухайтесь. Добре харчуй-
тесь. Відпочивайте як слід (так, про здоровий сон я ще не раз нагадаю).

РОБІТЬ ТЕ, ЩО ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ. Зрештою, у цьому й по-
лягає наша мета. Організація особистого та робочого життя звіль-
няє час для приємностей. Чим себе потішити — вибір за вами.




