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ВИДАВНИЦТВО

P

rovocatio — передусім виклик.
Виклик собі, виклик нам. Виклик
у існування, виклик у життя. Виклик
кожному, здатному почути його,
здатному відповісти на нього. Виклик
тому, чия спроможність відчувати
досконале ще не остаточно зникла у
безмежжі посередніх карикатур, які
важко називати творіннями.
У просторі нашої мови такі
карикатури скрізь. Тиснучи з усіх
боків і дезорієнтуючи, вони поволі
стають нормою. І навіть коли спершу
викликають огиду в кожного, хто звик
до справжнього, то потім не лише при
стосовують до себе, а й породжують
примітивне задоволення. Provocatio —
виклик усім, хто ще, хай навіть у
стані дезорієнтації та з домішкою
сумніву, але бачить нікчемність цих
зусиль. Усім, хто радше ладен терпіти
незадоволену потребу досконалого,
осягаючи його сутність, аніж відчувати
таке задоволення.
Provocatio не є ще одним із тих
журналів, котрі за відомими іменами

та яскравими малюнками приховують
лише банальний гамір безглуздих роз
мов ні про що, дозволяючи читачам
марнувати час гортанням строкатих,
але одноманітних сторінок, які не
напружують свідомість, допомагаючи
зробити ще один крок до нездатності
такого напруження.
Provocatio — вільний простір
для творів талановитих людей, їхніх
поглядів на літературу, на мистецтво
та загалом на світ. Той простір прагне
землетрусу, викликаного свободою
та сміливістю мислення, землетрусу,
який водночас робить можливими
свободу і сміливість мислення. Provo
catio — намагання спровокувати
такий землетрус, а для цього потрібно
небагато — хоча б публічності творів
та ідей, які є справді вартісними, хоча
б мегафону для голосів, які варто
почути.
Раніше, свідомо чи ні, багато хто
чекав такої провокації, чекав чогось,
що б утілилось у матеріальну форму
і сконцентрувало б у собі ідеї та
прагнення справжності. Чогось, що би
дозволило відчути пульсацію життя,
присутність під час його здійснення.
Проте не дочекався. Грандіозного
землетрусу, спровокованого чиєюсь
сміливістю дії, не відбулося.
Provocatio — така дія. Головний її
напрям — протистояння дезорієнтації
посеред посередніх карикатур і
створення орієнтиру, схожого на
вогонь, що спалахує у свідомості,
вогонь, на який спочатку важко
дивитись, але який неможливо не
помітити, бо перед його яскравістю
безглуздо заплющувати очі, а тріскотом
жарин — затуляти вуха. Вогонь, який,
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звичайно, може швидко згаснути, але
який ми спробуємо перетворити на
пожежу, роблячи все, що нам до снаги,
намагаючись робити все, що понад
нашу снагу.
Provocatio — заповнення порож
нечі, якої досі ніхто не заповнював.
На цю появу чекали, а її здійснення – ніщо інше, як акт посідання свого
місця ідеєю, яка нарешті втілюється.
Те, що її втілення відбувається саме
тепер, означає лише те, що раніше чиїсь
спроби провалились або не подолали
стадії задуму, та зовсім не означає, що
раніше таких спроб не було, бодай на
рівні задуму.
Provocatio — виклик. Виклик усьому.
Виклик усім. Це виклик до напруження
свідомості, яке одне тільки і перетворює
читачів з пасивних споглядальників на
активних зацікавлених, що здатні посправжньому як оцінювати, так і цінувати.
Provocatio — виклик цілому світові
та водночас виклик у світ. Це виклик
у існування, виклик у життя, виклик у
справжнє. І передусім — виклик собі, а
також кожному, ще здатному на свободу
та сміливість мислення.
Цей виклик вимагає відповіді.
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Ігор Пасічник

Єдине і метафора

Л

ітературу часто називають вигадкою, грою уяви або навіть втечею із справ
жнього життя. Література — не тільки списані сторінки, на яких думки якоїсь
людини набирають певної форми, а й багато знищеного читанням часу, і врешті —
самотність, що виникає внаслідок відсторонення від цілого світу. Маленькі чорні
цятки букв на білому папері подразнюють уяву, і вона створює образи, здатні
поглинути свідомість. Читач забувається у формах поєднання слів вигаданого,
часто химерного тексту замість того, щоб ще раз утвердити себе в поєднанні
часу та простору, яке називають реальністю. Він розчиняється у світі героїв
літературного твору, нехтуючи можливість самому бути героєм справжнього
нелітературного світу.
Важко заперечити, що значною мірою література дійсно вигадка, а проте
багато людей продовжують писати та читати, збільшуючи її та занурюючись
у неї. Що ж так притягує? Несправжність вигадки? Література не є світом, у
якому ми живемо, але вона — частина того світу. Її несправжність не більша,
ніж несправжність автомобіля, а вигадка, можливо, менша, ніж вигадка колеса.
Те, що сюжет художнього твору часто ніколи не був сюжетом реальності й надто
химерний для того, щоб бути ним, мало турбує читаючого цей твір. Читач не шукає
в літературі реальної історії. Водночас він не шукає і вигадки. Справді, література
значною мірою — вигадка, але це зовсім не основне, так само, як для колеса
основним є не те, що його вигадали, а те, що воно котиться.
То що ж так притягує?
У цьому есе я спробую описати ту притягуючу силу літератури, що здатна
абстрагувати від цілого світу і поставити себе на місце того світу. Я не
використовуватиму жодних цитат, не посилатимуся на твори та думки відомих
людей, не наводитиму для прикладу ніякого літературного твору. Цитування
може бути безкінечним, а підтвердження думки часто мають здатність тільки
заплутувати.
Я спиратимуся на відчуття себе — те, що вже є в кожному з нас і чого потрібно
лише торкнутися, щоб воно стало усвідомленим. А якщо так, то потрібно почати
не з літератури, а з людини. Бо відповідь на питання, що ж так притягує людину
в літературі, мала б міститися у відповіді на питання, чого ж хоче людина. Це
справедливо ще й тому, що всі тексти створені людиною і призначені для неї ж.
Відповідь на таке питання кожній окремій людині може бути дана тільки нею
самою. Неможливо сказати людині те, чого вона сама не знала. Але важливо
сказати так, щоб вона з усією повнотою осягнула те сказане, і відчула, що воно є
зовсім не новим, а було відоме їй все життя.
Отже, чого ж хоче людина? Я не маю на увазі часткові бажання якогось
конкретного індивіда, що легко піддаються мінливості, я кажу про те, чого хочуть

Є Д И Н Е І М Е ТА Ф О РА

всі, хто здатний по-справжньому хотіти. Щось, чого людина хоче постійно, щось
внутрішньо властиве їй, без чого вона б не була людиною, щось, чого вона врешті
не зможе перестати хотіти, хіба лиш переставши хотіти взагалі. Важливо, що в
усі моменти часткових хотінь ми не розуміємо, чому зараз нам хочеться цього, а
вчора хотілося чогось іншого, чому ті ж самі поєднання кольорів, звуків, запахів,
обставин врешті-решт, при додаванні такого малесенького елемента, як наступна
мить, можуть викликати зовсім інші відчуття, ніж у мить попередню.
Ми хочемо знати себе.
Більше того, усе, що б ми не робили, виявляє те, на що ми здатні: розплющуючи
очі, дізнаємося, що ми можемо бачити, протягуючи руку по якийсь предмет,
визначаємо, чи можемо дотягнутися до нього, втримати його, а також те, яке
відчуття він викликає у нас. Беручись щось створювати, піддаємо себе
випробуванню, що саме спроможні створити. Найменша наша думка, найне
значніший порух нашого тіла говорить про те, хто ми.
Кожний предмет світу, що нас оточує, каже не яким є світ, а те, яким є світ для
нас. Ми опиняємося поміж безкінечності дзеркал, що відображають нікого іншого,
крім нас самих. Врешті, нам стає тісно у власній істоті, якої ми, проте, майже не
знаємо. Але, коли весь світ — лише світ, яким його осягаємо, то осягнути його
неможливо — лише себе. І ми жахаємось. Бо тоді ми — приречені на самотність,
адже перебуваючи у своєму світі, у якому все може бути осягненим лише нами, все
існує лише для нас і є лише нашим породженням, ми розуміємо, що в ньому немає
місця ще одній людині зі своїм світом. Справа не в тому, що люди не живуть в
одному поєднанні часу та простору, не в тому, що одна людина не може зрозуміти
іншу, — якраз навпаки. Але сам факт існування конкретної людини, сприйняття
нею світу як того, що відбивається у ній, а отже, можливість сприйняття нею
лише себе — вже змінює той світ, робить його світом для людини, причому для
однієї людини. Звісно, людина може зрозуміти людину, але їй цього мало. Навіть
навпаки — людина не хотіла б розуміти людину. Бо ми хочемо єднання, повного
і абсолютного, за якого всяка умова розуміння була б зайвою.
Тож, з одного боку, ми хочемо розуміти, з іншого — здатні відмовитися від
розуміння заради єднання, не об’єднання в якісь групи чи суспільство, а єднання
як того, що робить можливим однакове осягнення часу та простору, що робить
зайвим розуміння. Трудність у тому, що хочемо ми цього водночас і часто не
досягаємо ні одного, ні іншого. Не можучи зрозуміти себе, починаємо шукати
єднання, а потерпівши фіаско в намаганні досягнути такого єднання, кажемо, що
це тому, що не розуміємо себе.
Але чи здатні ми взагалі на абсолютне розуміння себе або єднання? Знову
ж, відповідь на це питання, щоб вона була переконливою, можна дати для себе
лише самостійно. Я тільки спробую змалювати кілька станів, які були в житті
кожного.
Ви. І людина, котра вам подобається. Якась форма близькості. Відчуття, яке
досить важко описати і яке можна охарактеризувати як щось, у що ви занурю
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єтеся і з чого не хочете виходити. Щось настільки чудове, що мало б існувати
вічно. Щось, над чим ви починаєте міркувати лише тоді, коли його інтенсивність
зменшується, коли відчуваєте певну втрату того відчуття. І все, що можна сказати
про нього, — лиш те, що, перебуваючи у його сфері, вам не потрібно було розу
міти себе, але ви й не пам’ятаєте, чи розуміли себе. Ви наче забули себе, те, що
ви існуєте, те, що ви існуєте як ви. Перед вами була людина, яка поглинула вас.
Час і простір не те щоб сприймалися чи не сприймалися однаково — вони були
зовсім неважливі, їх наче й не існувало.
Або ще. Неважливо де, коли і як, але раптом все набирає якогось особливого
смислу. Відчуття, що все саме так, як має бути. Дивна ейфорія, яка не має жодної
причини. Це не є забуття, бо ви відчуваєте і себе. Щось схоже на єднання, але
невідомо з чим і неважливо з чим. Воно відчувається як неповне, але водночас несе
примирення зі своєю неповнотою. Будь-який рух чи роздумування над цим відчуттям
приводить до зменшення його інтенсивності. Але водночас і кожна наступна секунда
характеризується таким зменшенням. Ви усвідомлюєте, що втрачаєте його, але і втрата
чомусь сприймається як виправдана. Ніби радість поєднується із сумом. З’являється
легкість, схожа на акт звільнення, яка навіть після зникнення того відчуття лишається
у вигляді тонкої аури, як натяку, своєрідної алюзії на минулий досвід.
Чи отаке. Ще один день, безліч яких вже минуло і ще мине. Відчуття без
глуздості. Все, що могло бути, — вже було. Все, що могло минути, — вже минуло.
Залишається лише повторення і схожість. Байдуже, що ви зробили, байдуже, що
ви зробите чи можете зробити, — все це нікому не потрібне, все це згубиться
поміж уже існуючого так само, як і те існуюче. Все минуче, і ніщо не нове. Будьяка кришталева ваза розбивається, навіть найміцніша сталь покривається іржею,
а золото нічого не варте, бо є лише жовтим металом, який не приносить щастя.
Найбільший успіх з часом забувається, а найтриваліше задоволення минає. Усе
може виявитися ілюзією і розчарувати. Нікому немає діла до того, що ви робите,
та й до вас самих, будь-яка позірна цікавість, будь-який контакт — лише видимість
і відбувається за інерцією. Слова “розуміння” і “єднання” не мають ніякого сенсу,
бо нічого не позначають. Розуміння людьми одне одного не існує, а єднання
настільки несправжнє, що навіть під час фізичної близькості кожне тіло — лише
окреме індивідуальне тіло. Виникає відчуття безглуздості продовження життя
і ще більше — безглуздості смерті. Все позбавлене будь-якої цінності. Лише
нудотно-сумна пригніченість, що заповнює простір і час.
Варіацій таких станів можна наводити багато. Впевнений, вони були у житті
кожного. Такі стани, викликають вони в нас піднесення чи пригнічення, є для нас
бажаними чи тими, яких хочеться уникнути, — загалом, якими б вони не були,
але такі стани викидають нас із звичного плину нашого життя. Виказуючи його
несправжність, вони дають нам зрозуміти, що досі, перебуваючи в тому звичному
плині, ми не пам’ятали себе, навіть більше, ми могли й зникнути, не пам’ятаючи, а
це все одно, що б нас не було. Навіть найжаскіші, такі стани дарують нам відчуття,
що ми — трохи більше, ніж одноманітне повторення рухів без свідомості.

Є Д И Н Е І М Е ТА Ф О РА

Згодом ми поволі виходимо з подібного стану. Ми й помічаємо його, коли він
починає зникати, і здатні обдумати його, коли він вже зник. Адже коли ми занурені
в нього абсолютно, будь-які думки відсутні. Вони не потрібні, бо оформлення
в думку є тим, що ми називаємо розумінням. А будучи повністю поглиненими
таким станом, з нами відбувається те, що можна назвати єднанням. Тому початок
думки — вже втрата єднання. Тож коли ми осягаємо, що єднання було — його
вже немає. Бо ми завжди розуміємо, тобто можемо охопити розумом те, що вже
в минулому. І намагаючись зрозуміти те єднання, ми завжди маємо справу лише
зі спогадом минулого. Єднання виявляється поміченим, коли його вже нема, бо
абсолютне єднання означає, що вже немає нас, а є те, що виникло внаслідок
єднання. І тільки коли ми від’єднуємося, набуваємо знову нашої свідомості,
напевно, трохи зміненої, — то єднання вже втрачене, втрачена його абсолютність.
Інтенсивність нашого досвіду зменшується, причому кожний наступний етап
зменшення тої інтенсивності ми так само осягаємо, коли від нього лишається
тільки згадка. І виникає враження, що все наше життя — лише згадка, спогад, що
повільно тьмяніє і забувається.
Але як назвати те, що з нами відбувається, як назвати оті стани, які викидають
нас із звичного плину нашого життя? Їх можна називати по-різному. Я називаю
їх переживанням світу. Такі стани ніби скидають завісу між нами і світом,
викриваючи втрачену єдність із єдиним. Вони вриваються в нас як настроєність
до єдиного, — подібно до настроєності музичного інструменту, яка є умовою
гармонійної музики. Така настроєність до єдиного розхитує чітку межу між нами
та світом, як тим, що є не ми. Єднання з єдиним означає втрату себе, отже, ми
можемо мати лише досвід втрати того єднання, тобто нечіткий спогад про нього,
який забувається. Втрачену єдність із єдиним викриває руйнація межі між нами і
світом, яка може бути дана нам у переживанні. Тому це переживання осягається
нами як переживання світу.
Важко сказати, чи ми хочемо переживати світ, бо під час такого переживання
чим більша повнота задоволення, тим більша повнота страждання, і, може, нам
краще було б взагалі не бути здатними до такого переживання, тобто — взагалі
не бути. Може. Але хочемо ми чи ні, ми не можемо без того, щоб не переживати
його. Ми хочемо його переживати, водночас зовсім цього не хочучи. Ми, власне, і є
те, що здатне отак переживати світ. Переживання світу — не єднання, а єднання і
його втрата. Втрата єднання завжди означає виникнення індивідуації, виникнення
себе, створення нового світу. Але витримати таку форму існування важко. Тому
з’являється туга за єдиним. Виникає біль. І підсилюється він неузгодженістю
двох прагнень: поєднатися з єдиним і лишитися собою. Жодне з них ніколи не
поступиться місцем іншому. Результат цього — переживання світу. Коротке
єднання з єдиним (якщо позачасовість можна назвати короткою або довгою)
та втрата того єднання, вихід з нього (якщо зникнення із позапросторовості
можна назвати виходом). І знову прагнення єднання, щойно воно зникло. Ніби
наближення до осягнення величної істини, що виявляється нестерпно жаскою.
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Вона може бути осягненою лише у втраті єднання. Єднання означає, що нас вже
немає. Розуміння або прагнення розуміння означає, що ми є і водночас означає,
що нема єднання. Весь жах тої істини полягає в тому, що коли вже ми прагнемо
єднання, то нам краще було б не бути.
Переживання світу — це межа, перехід від єднання до його втрати, від єднання
до розуміння, від єднання до себе. Ми прагнемо бути, але стан нашого буття
нас не задовольняє, тому ми прагнемо єднання, але стан небуття відштовхує,
хоча ще більше притягує. Ми наче постійно знаходимося між собою і єдиним,
наближаючись то до одного полюсу, то до іншого. Але не можемо водночас бути
і там, і там. Переживання світу — єдиний справжній спосіб нашого існування.
Напевно, й єдиний спосіб існування світу, яким ми можемо його осягнути, єдиний
спосіб існування світу, в якому є ми.
Не можна сказати, що ми хочемо переживати світ, бо втрата єднання містить
прагнення єднання без його втрати. Але й не можна сказати, що ми хочемо
єднання, бо прагнення своєї індивідуації таке сильне, що ми все ж лишаємося
собою. Не можна сказати, що ми хочемо бути, бо бути — означає жорсткість
відсутності єднання. Але й важко сказати, що ми воліли б справді не бути, адже
яким привабливим це б нам не здавалося, ми кожного разу утверджуємо своє
буття.
Виходить, ми самі не знаємо, чого хочемо. Навіть коли ми хочемо знати себе,
то не знаючи себе, не знаємо, що саме хочемо знати.
Але ж відповідь на питання, що ж так притягує людину в літературі, мала
міститися у відповіді на питання, чого ж хоче людина! Чи означає ствердження
нашого незнання, чого ми хочемо, — неможливість відповідати на усе інше?
Ствердження негації — також відповідь, і вона не є неможливістю від
повідати на усе інше, а умовою, яку треба враховувати, відповідаючи на те
інше. Крім того, те, що ми не знаємо, чого хочемо, ще не означає, що ми не
хочемо. Отож, описаний мною феномен, який я назвав переживанням світу, є
тою умовою, без урахування якої відповідь на питання, що так притягує людину
в літературі, стає неможливою. Навіть більше, саме внаслідок усвідомлення
того феномену лише й можна відповісти на це питання.
Читання — завжди занурення у читання. А занурення означає, що ми вже не
зовсім тут, тобто наше тут — вже трохи не те тут, яке було раніше. Читання як
занурення означає включення у світ даного твору, світ, у якому існує даний твір.
Занурення передбачає певну атмосферу, характерну тому, в що те занурення
відбувається, унікальну і неповторну. Можна сказати, що воно передбачає певну
музичність, що воно є музичність. Це аура, до якої долучається той, хто читає.
Слухання музики, особливо, коли це якісна музика, вириває нас із звичного
плину нашого життя, занурює в себе, змушує відчувати кожний звук. Тоді таке
слухання є вслухання. А читання — вчитування.
Музика у чистому вигляді найкраще дає можливість прослідкувати пережи
вання світу. Потік звуків занурює в себе. Або ми занурюємо в себе потік звуків.

Є Д И Н Е І М Е ТА Ф О РА

Світ перетворюється на такий, в якому існує ще й цей потік звуків, у якому цей
потік звуків стає найважливішим, врешті — на потік звуків. Ми не розуміємо того
потоку, бо музичні звуки не оформлені в думку. Лише маємо досвід того потоку.
І в якийсь момент усвідомлюємо, що ще мить тому ми не сприймали його, що його
ніби і не було, що ми навіть не пам’ятаємо тої миті. Музика і ми — були єдине.
Нас не було. Момент, коли ми усвідомлюємо це, коли ми думаємо, розуміємо —
вже вихід, втрата єднання. Виникає туга за єдиним і бажання лишатися собою.
Відчуття, що музика прекрасна, але вона вже не абсолютно прекрасна, вона вже
не абсолютна. Ми прагнемо наростання її інтенсивності, але та доходить лише
до певної межі. Виникає відчуття, яке важко витримати: ми хочемо зупинити
музику, щоб зникло виснажливе незадоволене бажання переходу за межу; але
ми хочемо її подальшого тривання, бо вона все ще надто прекрасна, щоб її можна
було покинути. Найкраща музика — та, яка є нестерпною.
Література також передбачає музичність, більше того — музичність є
невід’ємним, навіть головним її елементом. Музичність літератури — це не тільки
звучання слів, не тільки величина та взаємозміна абзаців, не рими і не ритм, не
зміст, не образи, не сюжет. Музичність літератури — все це разом і водночас
щось поза цим, щось, що є невидимою основою усього цього, щось, що з’єднує все
це, надає літературному творінню цілісності і єдності. Музичність літературного
творіння — є його дух.
Музика не передбачає розуміння. Вона виходить поза сферу розуму.
Звісно, запис на нотному стані — сфера розуму, причому розуму на одному з
його найвищих рівнів. Але той запис — не музика. Він — щось раціонально
структуроване, але щось механічне і мертве. Музика народжується не у вигляді
запису на нотному стані (якщо, звісно, не говорити про хляпання чорнилом на
нотний стан або інші подібні експерименти, які з музикою мають мало спільного).
Музика народжується як внутрішнє звучання. Запис на нотному стані — лише
засіб не забути її. Це вже опосередкування, намагання зупинити музику. Нот, хай
то будуть навіть шістнадцяті чи п’ятсот дванадцяті, завжди замало, та й не у їх
частоті справа, збільшення їх кількості та зменшення тривалості звучання лише
робить швидшим темп твору. Музика — завжди те, що між нотами. Музика — це
завжди музика всередині. Це завжди занурення у музику.
Література складається з думок. Не слів, не речень, а перш за все — думок, тобто
слів і речень, наділених певним смислом, який не зводиться до слів чи речень.
Думки — це сфера розуму, а розум задовольняється тим, що можна зрозуміти.
Загалом, людина — те, одною з ознак чого є прагнення розуміти. Навіть під час
слухання музики присутнє намагання розуміти. І завжди воно присутнє настільки,
наскільки несе неможливість єднання. Прагнення єднання — друге, що є ознакою
людини. Отож, намагання розуміти присутнє, але музика не містить нічого такого,
що можна було б зрозуміти. Якщо під час слухання музики виникає розуміння
чогось чи ілюзія розуміння чогось — то тільки не музики. Розум осягає свою
межу — і зупиняється. Ми вливаємося у звуки, вливаємося у звучання — в те, що
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нічого собою не означає, окрім самого себе. Література складається з думок, їх
ми розуміємо, але поміж ними точно так само, як поміж нотами, існує музика.
Музичність літератури — те, чого неможливо зрозуміти, те, що викидає її за
межу розуміння. Це не обов’язково опис чогось химерного чи неможливого,
що ніби не піддається розумінню, навіть у більшості випадків не такий
опис. Зазвичай у найдосконаліших творах химерність та ірраціональність є
якраз максимально раціональними, продуманими до найменших деталей.
Музичність літератури — ефект, викликаний зануренням у читання, стан, у
який ми потрапляємо чи який потрапляє в нас внаслідок того занурення. Той
стан з’єднує розкидані думки у цілісність таким чином, що вони породжують
той стан, а той стан породжує ці думки. Саме в цьому значенні музичність
літературного творіння є його дух.
Література — завжди зміст і звучання. Це думки, які щось виражають і якось
звучать. Однак ні самі думки, ні їх звучання, ані навіть їх поєднання із звучанням
не є музичністю. Музичність, про яку йде мова, — є музичність внутрішня, причому
внутрішність перш за все відноситься до того, хто читає. Найочевидніше це
можна побачити на прикладі поезії. Слухаючи або читаючи її, часто настільки
піддаємося звучанню, що після завершення того слухання або читання пам’ята
ємо лише музику. І водночас ніби немає чому пам’ятатися, бо то лише звичайне
звучання, на яке здатна мова людини, хіба що ритмізоване та співзвучне. Тож,
ні із звучання слів, ні їх змісту, ні поєднання звучання та змісту не з’являється
музичність, хоча вона з’являється десь поміж того поєднання. Але з жодного
поєднання слів та звуків не випливає необхідність народження музики.
Це відноситься не тільки до поезії, а до літератури загалом. Слова складаються
докупи, абзаци змінюють один одний, ритм твору вливається у свідомість, яка під
той ритм перетворює поєднання букв та звуків у образи. Думка породжує думку,
образ породжує образ. І раптом ми провалюємося туди, куди не сягає жодне слово
чи образ даного твору — у єднання з єдиним. Як би ми не шукали, не знайдемо
жодної достатньої підстави, щоб таке провалення відбулося. Але з’являється цілий
всесвіт, породжений єднанням з єдиним і осягненням його втрати. Це той самий
всесвіт, що й був, але відкритий для нас у своїй первісній величі і довершеності.
Він з’являється як абсолютна істина і абсолютний смисл, водночас виявляючи
неможливість будь-яких абсолютної істини чи смислу. І його появу не можна не
помітити або знехтувати.
Література це чи музика — ми не можемо пояснити, чому одні твори ви
кликають таке провалення, а інші ні. Ми можемо лише констатувати факт якоїсь
зачаклованості в одних і розчаклованості в інших.
Якщо музика найкраще дає можливість прослідкувати переживання світу,
якщо музичність літератури — те, що переносить нас туди, куди не сягає
жодне слово чи образ, якщо ми починаємо писати і читати внаслідок якогось
непоясненого прагнення робити це і часто не можемо уявити, що зможемо
далі бути без цього, — то чи не є акт нашого читання, писання, слухання
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музики і тому подібне спробою сягнути єднання і усвідомити це, спробою ще
раз пережити світ?
Ми усвідомлюємо, що єднання було, коли його вже немає, коли інтенсивність
згадки про нього зменшується. Відчуваємо ту зменшуваність, і хочемо повернути
стан, який був раніше. Той хто пише починає складати докупи слова, музичні звуки
або різні кольори фарб — і відтворює музику, якої не хоче втрачати. Не створює, а
відтворює, бо ж музика народжується як музика всередині, як внутрішнє звучання,
як те, що з’явилося, тобто, що ми усвідомили, в чому ми опинилися після єднання.
Ця музика — результат його втрати. Але водночас вона те, що нагадує про єднання,
те, що ми, як ми, можемо осягнути як найдосконаліше. Виникає потреба повернення
до єдиного. Той хто пише тим, що він пише, намагається повернути музику. І в міру
того, як вона повертається, народжуються цілі світи. Народжується твір.
Усі справжні світи, усі справжні творіння народжуються з туги за праєдиним.
Але як відбувається таке народження, коли ні слова, ні звуки, ні образи, ні все інше
не є його необхідністю, коли музика — те, що між звуками? Це таємниця, яка не може
бути розкритою, таємниця єдиного. Музичність — те, що хоча б частково відтворює
єдність втраченого абсолюту, те, що з’єднує його роз’єднані частинки, — дух, який є тим,
що тримає усе інше і не зводиться до усього іншого.
Це таємниця, яка не може бути розкритою, однак до якої можна торкнутися, бо
ми вже знаємо, що вона є. А коли так, то ми могли б помітити, що здатне викликати
її присутність або коли і в чому вона викликає свою присутність.
Музичність літератури — те, що між словами, і слова зовсім не є тим необхідним,
з чого народжується музика. Те, що породжує музику, — є невимовним. Але можна
спробувати осмислити, чому все ж між одними словами вона народжується, а між
іншими ні. Аналіз змісту, звучання слів, їх вигляду на папері, інших структурних
елементів буде марним. Бо все перераховане — лише скринька, куди поклали
коштовності, лише місце, де народжується музика, але коштовності поклав
хтось зовсім інший, і народження музики виникає зовсім не з цього. Тому треба
розглядати те в літературі, дії чого ми не бачимо і не розуміємо, але яку відчуваємо на собі й існування якої нам здається самоочевидним і не потребує доведень.
Але що це? І як взагалі можна його розглядати? А також, як може бути
самоочевидним те, чого ми не розуміємо? Я пропоную повернутися до початку
цього есе, до входження того хто читає у твір.
Маленькі чорні цятки букв на білому папері подразнюють уяву, і вона створює
образи, здатні поглинути свідомість.
З одного боку, звідси не можна нічого виснувати, окрім існування духу,
народження музики — і це не дає нічого нового щодо того, чому ж вона
народжується. Але з іншого — перед нами постає уява, яка створює образи, що
поглинають свідомість. Поглинають свідомість, бо відбувається повернення до
єднання, якщо так можна висловитися, переживання світу навпаки, у зворотно
му напрямі. Чим більше наближаємося до єднання, тим більше втрачаємо свою
свідомість, тим більше вона розчиняється у єдиному, поглинається ним. Водночас
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нам видається, що саме образи поглинають свідомість, тобто спричиняють до
поглинення свідомості. А ці образи створює уява, наша уява, тобто ми самі, наче
бажаючи того поглинення. З наближенням до єднання образи зникають так само,
як і зникає наша свідомість, здатна сприймати їх та поглинатися ними.
Чим є це подразнення уяви, внаслідок якого вона створює образи, що здатні
поглинути свідомість? Як краще назвати провалення у невимовне? Майже
ідеальним тут є слово метафора. Однак воно обросло значеннями, які є лише
тьмяним відблиском його внутрішньої сили. Але, незважаючи на усі незручності
попередніх значень цього слова та можливі непорозуміння, пов’язані з цим,
вибране саме воно, оскільки містить величезну потенцію осягнення того, що я
ним називаю.
Метафора — грецьке metajora — перенесення, переміщення, обертання. В
літературі під цим словом розуміють перенесення властивостей одного предмета
чи явища на інший на основі загальної або схожої для обох ознаки; також вжи
вання слова в переносному значенні. Це спрощення метафори і зведення її до
чогось малого та незначного. Хоча навіть у такому вживанні проглядається частина
її внутрішньої сили. Тут завданням метафори є якимось чином описати те, що важко
піддається опису. Вона ніби робить натяк на щось, намагається прокласти місток
до чогось. Але вона не може вимовити невимовне. Так розглядувана метафора —
лише троп, стилістична фігура. Тут немає народження музики. Немає того, що між
нотами, між словами, тропами чи стилістичними фігурами.
Первісне значення метафори — перенесення. Музичність — те, що пере
носить нас туди, куди не сягає жодне слово чи образ. Саме переносить туди,
а не переносить якусь властивість чогось одного на щось інше. Бо коли так, то
ми приречені постійно блукати поміж предметами та явищами, асоціативно
переходячи від одного до іншого, що нічого нам не дає. Для перенесення туди, куди
не сягає жодне слово чи образ, має бути прорив, вихід за межу. Перенесення — є
перенесення у єдине.
Латинським відповідником metajora є translatio — перенесення. Може
здатися дивним, що метафора і трансляція означає одне і те ж, але таке
здивування, якщо воно виникло, краще ніж будь-що долає звичність розуміння
метафори і дає змогу схопити всю силу, що міститься у ній. Тут метафора аж ніяк
не троп чи стилістична фігура. Це народження музики, те, чого не бачимо, дії чого
не розуміємо, але існування і дія чого настільки самоочевидні, що не потребують
жодних доведень.
Ми не знаємо, чого хочемо, проте це незнання означає лише прагнення
орієнтуватися в тому, що і як є ми, що і як є навколо нас — воно означає пошук
смислу, який відбувається в ситуації нестійкого хитання між єднанням та
розумінням. Саме тому будь-яке розуміння себе і світу завжди видаватиметься
неповним і недостатнім. Єднання завжди означає зникнення себе як індивідуації,
а отже, зникнення світу як потребуючого для нас розуміння або єднання з ним.
Хотіння єднання і розуміння водночас — означає хотіння водночас бути і не бути.
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Це може сприйматися як рівноцінне незнанню, чого хочемо, або як таке хотіння,
яке не знає свого хотіння, можна сказати, хотіння, яке не має завершення, яке не
хоче свого припинення, водночас роблячи все можливе для свого припинення. Це
ситуація, в якій і тільки в якій ми можливі. Врешті, це наша сутність, це ми самі,
тобто те, що окреслюється нами і світом для нас, який не існує без нас так само, як
і ми без нього.
Ми, тобто ми і світ для нас, могли з’явитися тільки з єдиного. Той хто пише чи
той хто читає робить намагання орієнтуватися, намагання знаходження смислу,
який мав би виявитися у збігові єднання та розуміння, що, однак, неможливо.
Можливим є лише переживання світу, досягнення єднання і його втрата. Тому на
перших ступенях втрати єднання виникає ілюзія, що ми наче розуміємо, бо єдині,
або єдині, бо розуміємо, хоча тут немає ні розуміння, ні єднання.
Той хто пише — пише, бо з’явившись з єдиного, втратив єднання і відчуває
зменшення інтенсивності згадки про нього. Той хто пише намагається відтворити
музику, якої не хоче втрачати. В міру того, як він складає докупи слова, звуки чи
кольори, збільшується інтенсивність музики, відбувається єднання, яке не має ні
часу, ні простору, і після втрати якого здається, що воно було мізерну мить, бо
здається, що його й не було.
Те, що створено, і акт творення — є метафорою, бо переносить у єдине і
викликає переживання світу. Цього не можна пояснити, не можна вивести із
структури тексту, не можна віднайти правила, створюючи за якими відбудеться
перенесення та переживання. Це таємниця, яка не може бути розкритою і до якої
ми все ж торкаємося.
Отже, в літературі метафора — опис, тобто перенесення властивостей одного
на інше заради кращого його опису. Це намагання якось описати те, що важко
описати. Це троп, стилістична фігура й не більше. Метафора ж, про яку йдеться, —
те, що покликане вимовити невимовне, вона не переносить властивостей чогось
на єдине, щоб якось можна було осягнути єдине, а переносить у єдине, вона не
описує переживання світу, а переносом у єдине викликає його. Щоб відрізнити
цю метафору від спрощеного її розуміння, можна назвати її досконалою метафо
рою. Хоча справедливіше було б залишити за нею назву метафори, а ту іншу
називати: метафора як троп чи метафора як стилістична фігура.
В міру того, як той хто пише складає докупи слова, звуки чи кольори, відбу
вається повернення до єднання, відбувається переживання світу, створюється
метафора. Будучи нерозкривною, а лиш відчутою таємницею, вона манить за
собою того хто пише. Наближення до єднання є його орієнтиром. Той хто пише
слідує за збільшенням інтенсивності музики, а коли та інтенсивність починає
зменшуватися — шукає іншого шляху. Звісно, він використовує тропи, стилістичні
фігури, дбає про структуру твору, але цього всього недостатньо, з цього не
народжується музика, в цьому не твориться метафора. Бо музика — те, що між
звуками. Метафора — твір і акт творіння — те, що передбачає музику, те, що
переносить у єднання. Між одним поєднанням букв і звуків народжується музика,
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а між іншим не народжується, бо одне таке поєднання з’єднане музикою, воно є
метафорою, а інше — ні.
Той хто вчитується, вслухається, вдивляється — переживає світ, бо той хто
пише пишучи, слідував за своєю внутрішньою музикою, що існує внаслідок його
правідколу від єдиного, — створював метафору, яка переносила у єдине його і
здатна переносити у єдине інших.
Оце і є притягуюча сила літератури, та й взагалі мистецтва, те, заради чого
ми витрачаємо час і прирікаємо себе на самотність. Так, ми відсторонюємося від
цілого світу, але той світ є лише нашим світом, який без нас не існує, як не існує
нас без нього, отже, відсторонюємося ми лише від нас самих заради поєднання
з єдиним. І водночас таке відсторонення є саме нашим відстороненням, а самот
ність саме нашою самотністю. У переживанні світу, у втраті єднання ми найбільш
ясно і чітко усвідомлюємо, що ми є, хай навіть як частина сновидіння єдиної істо
ти, якій наснилася власна шизофренія або на мить примарилось, що бавиться у гру
свого розпаду на безкінечність частинок, які вона врешті всупереч їх бажанням
чи небажанням позбирає назад. Але ми є, і хай то лише ілюзія, сон чи марево, для
нас це не має жодного значення. Бо відчуваючи тугу за праєдиним, бо шукаючи
шляху до єднання із ним, ми хочемо залишатися собою, хочемо бути. Крім того, так
само, як переживання світу передбачає втрату єдиного і неможливість постійного
єднання, так само, як наша сутність є перебування між єднанням і розумінням, —
так і читання не може бути перманентним і герой літературного твору ніколи
не знищить нашу можливість, навіть приреченість бути героєм справжнього
нелітературного світу.
Будучи лише частинкою єдиного, що отримала чи здобула ілюзію власної
свідомості та власного існування, будучи лише друзкою чогось, яка не осягає ні
того, від чого відкололася, ні себе, будучи тим, що ми є, одним словом, залишаючись
бути, — ми залишаємося позбавленими жодної визначеності. Пошук смислу,
який відбувається у ситуації нестійкого хитання між єднанням і розумінням, є
намаганням віднайти визначеність, спробою відшукати хоч щось, за що можна
вхопитися і триматися, щось міцне та непохитне, від чого хай малими кроками, але
можна впевнено продовжувати свій рух. Однак, будучи тим, що ми є, кожного разу
наша рука хапає лише повітря і кожного разу бурхливий потік відносить нас від
примарного берега, який, являючись навіть найтвердішим ґрунтом, стає примарою
хоча б тому, що ми завжди його втрачаємо.
Визначеність лишається лише у тому, що ми завжди хапатимемо повітря і що нас
завжди відноситиме від берега. Єдина визначеність, яка нам може бути доступна,
на яку ми можемо розраховувати — визначеність несталості. Річ не в тім, що ми
не знаємо, чого хочемо, не в тому, що знаходимося у стані нестійкого хитання між
єднанням і розумінням, не в тому, що все, чого торкаємося, загрожує перетворитися
на примару, не в тому, що не можемо збагнути, куди йти і не маємо жодної твердої
точки, від якої можна починати рух, — а в тому, що ми все ж йдемо і всупереч усьому
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сподіваємося кудись прийти. Нас несе невідомо куди бурхливий потік несталості,
але ми здатні зважитися на вибір орієнтиру, буде то якась мета, ідея, світогляд чи
інша людина. Вони перебувають у тому ж потоці, що і ми, але, знаючи, що вони
також хиткі та нестійкі, як і все у ньому, ми все ж можемо вибрати їх, а вибравши,
слідувати за ними. І хай мета може виявитися недосяжною, ідея спаплюженою,
світогляд безглуздим, а людина потопає так само, як і ми, — але, намагаючись
рухатися до них у цьому стрімкому потоці, ми здобуваємо визначеність, навіть коли
це визначеність несталості й існує величезний ризик, що чергова спроба доторку
завершиться нічим, потік віднесе нас у різні боки, а те, чого ми хотіли торкнутися,
потоне. Але коли вже ми зважилися, знаючи, що немає нічого твердого і сталого,
вибрати щось як орієнтир, то значною мірою від нас залежить, щоб він не потонув,
і тільки ми, рухаючись до нього, здатні зробити його вагомим. Хай то лиш дві
потопаючі людини, які протягують руки одна одній, але поки вони це роблять —
вони ще не загублені, поки вони це роблять — існує світ, де ще можна орієтуватися,
і думка, що в цьому світі немає місця ще одній людині, стає безглуздою. Навіть коли
наступної миті вони опиняться у зовсім іншому місці і потопаючі декорації навко
ло них зміняться, це не матиме жодного значення, адже орієнтування визначається
нічим іншим, як відстанню між ними. Бо єдине, в чому ми можемо бути певні у
цих бурхливих водах, — що робимо все, щоб схопити протягнену нам руку. Ми
позбавлені жодної визначеності, але коли ми все ж зважуємося хоча б на цю
певність, з’являється смисл, а далі тільки від нас залежить, наскільки він міцний
та непохитний. Той смисл означає, що навіть коли нам краще було б не бути, ми є і
робитимемо все можливе, щоб бути далі.
Але якщо ми — друзка, яка відкололася від єдиного і яку вабить повернення
у нього, то звідки в нас береться сила не повертатися? І водночас це питання
безглузде, бо коли переживання світу — єдиний спосіб нашого існування,
то наша сутність у тому, що ми просто не можемо повернутися. Це викриває
нестерпність нашого існування: з одного боку, повстаючи проти туги за
праєдиним, ми робимо величезні зусилля, щоб бути далі, з іншого — не
можемо не слідувати за нею і намагаємося досягнути єднання, внаслідок чого
виявляється, що нездатні припинити робити ці зусилля, і що, незважаючи на
безмірний потяг повернутися у єдине, нам треба зробити ще більше зусилля,
щоб хоч на трохи наблизитися до нього. Тож питання «Що дає змогу не просто
потопати у стрімкому потоці, а пливти крізь усі його несталості до вибраного
нами орієнтиру, породжуючи смисли?» є питанням «Що є такого в нас, що
дозволяє нам витримувати свою нестерпність?»
Єдиний наш спосіб бути — переживати світ, найвдаліше це можна назвати
музикою переходу від єднання до його втрати. Це музичність нашого існування —
народження нас як внутрішнього звучання і неможливість нас інакше, як тільки
так. Тому саме музика найкраще виявляє нам нашу сутність, яка проявляється
у переживанні світу. І саме музика своєю нестерпністю викриває перед нами
нашу.

17

18

PROVOCAT IO: ЗАРОДЖЕННЯ

Ми хочемо зупинити музику, щоб зникло виснажливе, незадоволене бажання
переходу за межу; але ми хочемо її подальшого тривання, бо вона все ще надто
прекрасна, щоб її можна було покинути.
Для того, щоб ми могли витримати свою нестерпність — вона має бути
прекрасною! Саме таким має видаватися нам світ, який сам по собі для нас
ніякий, і здатність сприймати який є нічим іншим, як нашим способом бути. Ми
відкололися від єдиного, а розкол означає біль. Для того, щоб витримати той біль,
ми витворюємо марево, яке називаємо світом. Чим більший біль того розколу,
тобто чим більшою мірою ми є — тим прекрасніше марево мусимо витворити. Це
і є те, що дозволяє витримувати власну нестерпність. Це ми самі, і ми не можемо
себе не витримати, бо інакше нас просто не було б, водночас ми не можемо не
відчувати нестерпності й з останнього не спромагатись на величезні зусилля,
що дозволяють витримувати її, бо тільки так можемо бути. Але прекрасне — не
красиве, миле, гарне і тому подібне, хоча і це теж, воно також увесь бруд, гидота та
страждання, як і все, що передбачає наше існування. Прекрасне — те, що дає нам
силу на визначеність, коли немає жодної визначеності; те, що дає силу лишатися,
коли хочеться вийти, водночас знаючи, що вихід є неможливим, і роблячи все
можливе, щоб пробитися до нього; те, що ми є в той час, коли нам краще було б
не бути.
Можна заперечити, що переживання світу, єдине, друзка, яка відкололася від
нього, — лише породження уяви, яке можна було б назвати брехнею. Але ми є
такі, які ми є, і навіть якби єдиному видавалось, що воно сновидіння, яке бачимо
ми, для нас це не має ніякого значення, якщо нам видається, що ми — сновидіння,
яке бачить єдине. Можна навіть припустити, що так само, як нам важко витримати
свою неповноту, так і єдиному важко витримати свою довершеність. І для єдиного
його існування таке ж марево, як для нас наше. Але навіть коли наше існування —
марево, то саме воно найбільш справжнє. І те марево є прекрасне, інакше ми б
просто не витримали його.
Усі справжні світи, усі справжні творіння народжуються з туги за праєдиним.
Це означає, що ми намагаємося протистояти тій тузі, намагаємося бути, і водночас
означає, що не можемо не слідувати за нею. Справжнє творіння, будучи метафо
рою, переносить нас у єдине, і ми, навіть не помітивши єднання, занурюємося у
марево його втрати. Справжнє творіння — і є те марево, яке ми витворюємо, щоб
подолати біль розколу і могти бути. Тому переживання світу — є ніщо інше, як
його творення. Ніби наближення до розгадки заворожливого видовища втрати
єднання, яке виникло внаслідок правідколу від єдиного і давало поштовх до
творення міфів, поставши перед першою істотою, яка зачаровано осягала власне
існування.

НАРОДЖЕННЯ ПОЕЗІЇ

Павло Малкович

Народження поезії

Щ

о таке світ для людини? Що таке людина у світі? Ці питання означено
як одвічні. Означено і забуто. Разом з тим — це питання, на які, нехай
приховано чи опосередковано, але постійно даються відповіді. Все, що творить
людина, чого вона торкається, якимось чином відповідає на ці питання.
Трудність цих питань полягає у тому, що неможливо сказати, чи правильну
знайдено на них відповідь, неможливість відповіді через те, що питання вима
гають особистої включеності у відповідь. Ми відповідаємо на них цілим своїм
життям. Зрештою, коли світ показується нам своєю темною стороною, — розум
виявляється безсилим. Всі його громіздкі побудови повертаються проти нього
ж. Так, саме зараз сукупність знань про світ громіздка як ніколи: якщо людина
ХІХ століття з острахом помічає, що їй одній не під силу охопити накопичені
знання про світ, то людина ХХІ століття мусить визнати, що їй не під силу охопити
навіть невелику ділянку цих знань. Знання з кожним днем далі від людини,
вузька спеціалізація, можливо, й вирішує проблему, але це, очевидно, тимчасове
і непевне вирішення. Сила ж світу у його нерозумності (з лат.: irrationalis): не
в тому, що світ не володіє розумом, а в тому, що природа — завжди поза раціо
нальним, і приписування їй законів, хай навіть успішне, здатне існувати лише
завдяки вірі. Вірі в те, що десь таки існує Закон, якому природа підкорена, і якому
підкорений розум, і саме тому можливим і потрібним стає пошук цього закону.
Зрештою, все, на що здатний тут розум — будувати химери, всі його спроби —
лише накинені ззовні уявлення і кожна наука приречена знайти свою межу, межу,
яка її ж заперечить. Таким чином програє все, що “від розуму” — наука, релігія
(раціоналізована) — наштовхується на свої межі і прямує до кризи.
Людина здатна помітити у буденності свого життя, що для “цього всього”
насправді Її не потрібно: дні народження, виховання дітей, добування шматка
хліба, будування осель, міст, мостів, подорожі, навчання — все це виявляється
зайвим. Більше того, зайвим двобічно: з одного боку, ця зайвість у тому, що
коли людина стикається з істотами менш розумними і після цього дивиться на
себе, вона розуміє, що вся її діяльність у світі не потребує свідомості — навіщо
усвідомлювати, коли потрібно продовжувати і підтримувати життя свого роду,
досить керуватись здоровим глуздом і, більше того, — людська діяльність від
того стане успішнішою. З іншого боку, будь-кому в певний момент життя, коли він
озирнеться на своє минуле, може спасти на думку, що для того всього, що з ним
трапилось, власне Його насправді не було потрібно, його міг замінити будь-хто
інший. Звісно, доля цієї людини, можливо, і була б іншою, але справедливе питання:
Чому саме Я і навіщо ця здатність розуміти? Адже можна про це не думати, а якщо
вже подумав — одразу чимшвидше забути. Тут відкривається щось надзвичайно
важливе, щось, що ставить під питання самих нас, — людина розуміє, що Її, як
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схоплення цього життя, як хапання існування самої себе, як свідомості, яку не
окреслиш іменем і досвідом життя, насправді Не потрібно! Ця думка приголомшує,
вона може ввести в депресію або щонайменше стати причиною стресу, але цього
вже просто так не викинеш із голови, думки вимагають продовження: Людина —
це надлишок світу і ця надлишковість людини у всесвіті не може не відчуватись.
Надлишковість скрізь: все, чого торкається людина, містить надлишковість.
А деякі види людської діяльності нічим як чистою надлишковістю пояснити
неможливо: живопис, музика — яке виправдання можна застосувати, щоб
пояснити їх присутність у людській культурі? Дивлячись практично, утилітарно,
ми помітимо, що це зайвий надлишок, але у цьому надлишку сама людина, її
доля — бути надлишком світу.
***
Таємниця міститься у феномені людського мислення, яке не вписується у
світ, так як і світ не вписується в мислення. І, оскільки світ протистоїть розуму
(з лат.: ratio), є речі, які завжди залишаються за стіною людського пізнання.
Це не означає, що найкраща відповідь — стояння (неходіння за стіну).
Зрештою, в самих нас закладене якраз не стояння — сама сутність людини
вимагає діяльності, людина — актор світу (з лат.: actor, oris [ago] — діючий,
той, що призводить до руху). Людина не може бути бездіяльною тому, що
вона як існування, що передує своїй сутності, перетворює та змінює сутність
бездіяльності вже самим своїм існуванням, будь-яка бездіяльність людини
завжди обертається дією.
Зрештою, людство вже надто старе, щоб не мати способів пізнання світу,
які все ж дозволяли б зазирнути за стіну видимого, побачити світ цілісно, адже
“видиме” — це завжди “видиме кимось”, а це вже “видиме мною” і “лише видиме
нами”. Такі способи є — це шляхи, які дозволяють торкнутися того, що стоїть поза
світом, який ми бачимо, осягнути його загалом, нехай і ненадовго, але відчути
його сутність. Таке пізнання схоже на інсайт, осяяння, або ілюмінацію (з лат.:
illuminatio — осяяння, освітлення, блиск). У самому слові, яким ми позначаємо
все, що нас оточує, місце у просторі і сам той простір невипадково криється багато
відповідей “світ — світ-тло — все-світ”.
Адже, так! Для людини все, що її оточує, видиме виключно завдяки осяянню
світлом, видно лише те, що світло змогло вихопити. Відвоювати у темряви.
Відвоювати у темряві. В середньовіччі уявлення про світло було відмінне
від сучасного: світло і темряву протиставляли одне одному, уявляли навіть
чорне сонце, антипод світила, яке програє останньому за своєю силою. Бути
осяяним — означає вирвати у темряви буття істину і це виривання, ця крадіжка
має здійснитись тільки через себе, адже осяяний саме ти і ти як частина буття, а
осяяне — завжди осяяне для тебе, бо якщо немає очей, то хто скаже, чи є світло?
А якщо немає кому сказати про світло, то яким би яскравим воно не було — його
не існує.

НАРОДЖЕННЯ ПОЕЗІЇ

Тут народжується автор. Автор як той, хто помітив осяйність. Можна скільки
завгодно користуватись очима, ними з успіхом користуються тварини, та чи здатна
тварина усвідомити, що вона бачить? Чи здатна вона усвідомити, що її позбавили
зору? Для тварини немає різниці, чи ви її осліпили, а чи просто вимкнули світло
в кімнаті. Автор народжується в платоновій печері, вийшовши з неї. Отже, він
народжується із певною необхідністю, адже, усвідомивши непомітне іншим,
осяяний не зупиняється. Творчість виникає з бажання осяяти інших.
Проблема, яка постає перед автором мистецького твору, — донести світло до
інших. Воно стає твором, твором для інших і через інших — для себе. Його дія
подібна до дії ліхтаря, що робить помітним без нього непобачене.
***
Автор — заклинач слова. Певно, тисячі років тому брудний волохатий дикун, що
більше схожий до мавпи, ніж до людини, вперше ставши на ноги, вперше проказав
слова. Слова, що стали прамовою, матір’ю усіх мов. І не важливо, якою вона би зда
лась нам. Але серед німого белькоту природи, пташиного галасу та гарчання звірини.
О! Це була воістину поезія! Перша поезія, прапоезія, поезія усіх поезій. Жоден поет,
жоден майстер рим чи ритор ще не сягнув вище, адже велике не в тому, скільки і як
ти написав чи висловив, справді велике у тому, як ти прислужив життю.
У ту мить, першу мить людської мови уся природа здригнулась: “Сталося!”,
ця мить стала моментом народження чогось величного, досі незнаного. Чи може
ще якийсь поет, яким би великим, яким би генієм він не був, досягти слави того
брудного волохатого дикуна?
Це не було просто ставання на ноги, це було створення людини, так можна
описувати народження богів, і не важливо як, але ця мова — вже тоді стала
чимось якісно новим, справді новим, без домішку отрути заперечення старого. Ця
істота, яка тоді народилася, була першою людиною, Адамом, що вдихнув дух Бога
і вдихнув його на повні груди, людина, яка сягнула вище від неба, людина, вище
від якої не стали всі наші цивілізації. Увесь наш людський світ і досі тупочеться
навколо досягнення тієї людини, увесь світ — це невдале відтворення величі
дикуна, який одного разу став янголом.
Мова янгола — це мова, відмінна від природи, це мова, від якої завмирає увесь
світ, коли її чуєш — знаєш, ось справжня поезія, яка приносить осяяння і ти сам
стаєш осяяним, сам вириваєш, відвойовуєш буття з темряви, вириваєш буття у нього
ж самого. Цей момент величі і досі озивається у нашій крові, коли ми чуємо мову
поезії.
***
Слова “мова — дім буття” є одним із інсайтів. Справді, описуючи світ чи
намагаючись сягнути за стіну пізнання, ми в мові, ми не здатні по-іншому передати
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те, що знаємо, те, чого досягнули власним розумом. Всі можливі відповіді містяться
в мові і тільки в ній і якщо так, то слова — інструмент для видобування істини.
Образи картин надто багатозначні і не володіють широтою мови, музика —
взагалі позамовний і позазоровий шлях — рідко може передати щось іншому,
окрім настрою, і пояснити цей вплив неможливо, поза тим, що він просто є.
Так народжується поезія — те, що за посередництвом словоформ, ритму,
рим та образів, увібравши силу музики та потугу метафори, міць образу —
здатне зробити майже неможливе, здатне дати людині те, що вона часом не
здатна прийняти, дати відчути істину на смак і, можливо, колись піднестись над
дикуном, який вперше зробив історичний прорив, піднявшись над собою, почав
історію.

НАРОДЖЕННЯ ПОЕЗІЇ

Платонові (“Держава”) та Арістотелю (“Поетика”) відомо було, що від ритму пісні,
поетичного твору залежить те, що ним можна передати людині, отже, не тільки від
слова, а й від ритму залежить поетичний твір. Сила, яку набувають слова, огорнені
мелосом, впорядковані ритмом та римою, незбагненно переносить нас за стіну
пізнання, дозволяє відчути невисловлюване, робить осяяними.
Отже, стає зрозумілим, що незграбна поезія невігласа неспроможна викликати
подібний стан у читача, такий поет — всього лише упорядник рим. Упорядництво
рим — це відбиток, симптом хвороби, єдиної для всього сучасного мені людства,
присутньої у всіх сферах людського життя — імітація, підміна справжнього,
видавання видимого за явне. Те, на що звернув увагу ще Хосе Ортега-і-Гасет у
“Бунті мас”, актуальне як ніколи зараз, не справжнє, а видиме керує зараз світом,
не справді цінні речі, а підмінні — позолота на всьому, і вже не лишається
справжнього золота, бо все воно витрачається на пил позолот.
Поезія — так чи інакше — доля людини. Вірне її призначення — серед німого
лепету природи співати пісню Всесвіту. Співати може тільки осяяний, поезія — це
те, що не терпить невігластва. Сучасне становище поезії у світі промовляє до нас про
щось важливе. Поезія перестала займати важливе місце у житті людини, під сумнів
можна поставити потребу її існування у сучасному світі — це означає, що або лю
дина стала надто нерозвиненою, щоб спромогтись на розуміння поезії (звісно,
вона не викличе осяяння у неосвіченої людини), або поети стали надто далекі від
поезії, їх мова стала надто бідною, надто обмеженою і нездатною дати змогу відчути,
що таке світ, примусити завмерти все навколо. Такі поетики будуть бавитись римами,
віршовими розмірами, але їх вправляння не сягне вище від німого белькоту,
спроможного викликати лише відразу і нудоту. Ті, хто називатимуть себе поетами,
в таких умовах — хто вони? Їх відношення до справді поетичного — мізерне,
шукаючи успіху — надавати ваги зовнішнім ознакам, забуваючи про сутність. Чи
не ознака це найбільшої втрати, втрати відчуття особливої долі людини.
Колись поети створювали світи. Зараз поети не здатні навіть на казку.
Невже сталось те, що від того дикуна ми стали значно нижче, деградували до
мавпи, забувши свою долю у світі?
Що ж таке поезія, як не шепіт світу до тебе без посередництва законів, які твій
розум намагається нав’язати йому…
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Ні риба ні м’ясо
або “Сьомга” Софії
Андрухович

У

просторі, де м’ясо є синонімом
слова “тіло”, а риба позбувається
християнського тлумачення, перетво
рюючись на символ жіночих статевих
губ, залишається можливість пірнати у
текст, не шукаючи протиставлень, не ши
куючи виправдань, — просто пірнати.
Там, де фізичне здоров’я, їжа, перцепція, секс висуваються на найвищі
щаблі, квазідбайлива тітка годує
дівчинку салом, маслом і смальцем, і
дрібно порізані шматочки м’яса замі
нюють усі звиклі ласощі, проте до риби
росте огида. Мабуть тому на перехресті
духовного і фізичного залишається ні
риба ні м’ясо: не проникаємо насправді
глибоко у сутність жодного з цих понять.
Залишаємось у цій дуже відвертій книзі
зовнішнім спостерігачем, підглядачем,
який багато чого не знає, і йому таки
заборонено знати.
“Сьомга” — це книга про вуаєризм,
бо бачимо ми переважно вчинки, без
того, що твориться всередині особи, за
якою підглядаємо, і як би спокусливо
не виглядали ті кинуті на вселюдський
осуд клапті думок, все ж більшість з

них залишаються для нас захованими.
Ми майже нічого не знаємо про
освіту та професію головної героїні,
її зацікавлення і вподобання. Роман
орієнтований на пасивного підглядача,
який цікавиться виключно досвідом
тіла. Ми ніколи не втрутимося, не
наблизимося, не співвідчуємо — ми
лишень дивимося в шпарину.
Риба, що стає м’ясом... “Крім слизу,
який на очах висихав, перетворюючись
у напівпрозору луску, їхні стегна були
вимащені кількома мазками крові.
(...) Він подав їй кухонний рушник,
покурив, відвернувшись, поки вона
витиралась і натягала штани, і відвіз
додому, навіть жодного разу не
запитавши, холодно їй чи нормально”.
Народження м’яса — втрата невинності,
що часто дорівнюється до смерті,
якій в цьому випадку не надають
жодного значення. ...до смерті
риби — до втрати шансу на справді
щире нестримане емоційне кобітяче
переживання. Незахищена дівчинка
стає глядачем, нездатним утотожнити
себе з особою, яка провокує і виконує
дії. Вона підглядає за собою збоку,
хтось підглядає за ними збоку, він
підглядає за нею у її ж щілину.
Порушення навіть неусвідомле
ного табу потребує кари, що полягає
у виповіданні куштування всіх най
огидніших страв. Бажання бути
відвертою до болю, хоча й виглядає
так, ніби сорому нема і больові
відчуття атрофовані, змушує показати
найтравматичніші
моменти.
Але
відвертість продемонстрована тіль
ки в подіях, героїня не будує діалогу
з підглядачем, вона навіть боїться
зазирнути йому в очі, коли той, нахабно
вилізши на драбину, зазирає у кватирку.
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Рівень відвертості: риба, що передсмертно танцює на столі, прагнучи спокусити
того, хто стоїть з ножем, ...своєю зимною вологою байдужістю. Без грайливої
посмішки і без істеричних сліз вона витягає свої найболючіші спогади і розкла
дає їх навколо себе так, наче вони чужі, глумливо насміхається з них, ніби вони
її не торкаються, і тоді створюється ілюзія, що вони й справді нічогісінько не
торкають, і героїня вислизає з них, наче риба з води.
Як наслідок, в уяві не залишається жодного цілісно промальованого
зображення. Героїня наче ховалася за колонами своїх спогадів, за деревами
абзаців, що описують речі дуже інтимні, але дуже вульгарно, так, щоб не можна
було прискіпатись до жодного сентименту, жодного натяку на дитинність,
закоханість, слабкість. Усі свої знесилені сторони було випнуто вперед і
висунуто напоказ, приправлено дрібно розтертим висміюванням. Я, мовляв,
дівчинка сильна і свій сексуальний досвід сприймаю безестетично, безболісно
і так само, як чужий, не вирізняючи себе з-поміж інших як кращу хоч чимось.
“...п’ятдесятирічна розлучена матір думає, чи слід їй голити сьогодні волосся
на лобку, чи тридцятидворічний сусід цікавиться нею винятково як жінкою,
котру можна час від часу просити доглянути за котом. (...) І продавщиця
магазину жіночої білизни заспокоює себе, що ще три хвилини, всього-на-всього
три хвилини, і вона відчинить двері і вийде у темряву приміщення, де поки ще
нікого немає, і тоді зможе спокійно поправити труси, які перекосилися і тепер
неприємно муляють. (...) І пес задирає лапу”.
Бавлячись із вуаєристом, Софія, як і її батько, застосовує в прозовому тексті
поетичні прийоми: “...можливо, я стану швачкою, або торгуватиму жвачкою, чи,
може, займатимусь жрачкою, або керуватиму тачкою, або працюватиму срачкою,
і гроші складатиму в пачку я, чи стану якоюсь співачкою, або перелітною качкою,
або мандрівною морячкою, або твоєю козачкою (пане полковнику мій синьоокий),
або звернуся калачиком — і мене можна буде якийсь час використовувати як
подушку або шпаківню”. Але тут знову ж антиестетика, розчленовані тельбухи
реальності без жодних прикрас. Некрасивість визирає крізь щілину посмішки.
“А ще він не міг сховати дрібненької посмішечки, яка вилазила зі щілини між
його губами, як картопля з вареників” — Софія використовує колоритні етнічні
метафори, які додають олії у вогонь, на якому готуються страви, чи то пак паляться
відьми.
Псевдоочищення, завдяки якому вегетаріанкою (або цнотливицею, черницею,
загорнутою в сіті лише для рибної ловлі) стає та, якій з дитинства були притаманні
гріхи м’ясоїдів. Колишня блудниця вкривається лускою, яка блищить, немов
натерта салом.

Альбіна Позднякова
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Оксана Луцишина
“Не червоніючи”

М

ала жіноча проза — і апрі
орно бачиться якась її неспро
можність, неповносправність, апосте
ріорно — достатня довжина речень,
достатня кількість оздоблювальних
прикметників перед кожним з означу
ваних слів і коріння проблем, що ся
гає найбільшої глибини й імплементує
біль у ті місця, де чоловікові годі його
відшукати. “Бо чи не кожна розповідь
переносить його в дуже незатишне
поле, в якому “побут” (назвемо
його так) і “дівчинка” намагаються
провести лінію між собою — як по
шкільній парті в першому класі, коли
одне одному постійно підбивають
лікоть, і лінія виходить розмита й
хвиляста, а потім хтось підходить ззаду
й нагороджує потиличниками обох”
(“Дзеркало тижня”).
Чи мала? Ця дівчинка, що тримає
таткову руку (“Тато, таточко, любий

коханий татко”), дівчинка, що їсть
смачнючу здобу, задираючи голову,
“тому що столик був високий, призна
чений для дорослих”, яка визирає у
“бліде, високе, із пташиними криками
у ньому” небо з подвір’їв-колодязів...
дівчинка, яка лякає молодшу сестру
тортурами на м’ясокомбінаті.
Законна дружина, що кухонним но
жем впертими рухами відрізає шматки
м’яса. Пахне минулим; традиційними,
а тому завжди прийнятними формами
неважкої прози; провінційністю з при
таманними їй рисами конформізму:
“Їхні життя от уже століть зо три існують тільки у граматичній формі минулого часу, у тому первісно-міфоло
гічному було, яке своїм позірним
утвердженням буття сприяє щонай
запеклішій консервації ідеї власної
винятковості”. З одного боку, втис
каючись у інкрустоване крісло
класика (“...буде, як у Сванновій сто
роні — зара, тільки-но відкушу від
мадленки, і все повернеться і накриє
з головою, напівсолодкий чай, смак
чогось незникомого у роті, смак,
сипучий, ніби пісок”), з іншого — в
те, що мало б змушувати червоніти,
те, що відчуваєш, “коли лізе в голову
мимохіть неконтрольоване, згнічене,
утробне незадоволення”. Жінка — це
неминучий тягар власного тіла, яке
входить у нестійкий стан, вічна потреба
заповненого простору.
Коли починає хитатися підлога і мама,
поглядаючи скоса на надкушений кусень
шоколаду, каже: “Залиш на завтра”, —
і оце “нічого буде їсти” в пам’яті за
лишається недосмоктаною цукеркоюльодяником, що його в найстійкіший
момент насолоди слід вийняти, аби
підготуватись як слід до майбутнього.
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Вона ще більше розхитується, коли ти, вбираючи мамині підбори, квацяєш виклич
ним кольором губи, і ви біжите наввипередки, причому вона каже тобі “стій”, а ти ж
бачиш сама, що все одно менше зростає, а більше зменшується, і бачиш, як їй прикро з
цього приводу. Коли підлога так підло хитається, що ти не знаєш, чи фарбувати її, чи ти
залишишся тут назавтра, чи не прийде хтось, хто здатний вигнати тебе з твоєї власної
начебто каруселі. І все ж ти миєш ту карусель, щодня проходячи ганчіркою те саме коло.
Ти зустрічаєш віддавна знаних казкових принців на штучних конях, щоб потім вони мали
змогу перетворитись на малесеньких чоловічків, як із “Цвіркуна”. Ти маєш всотувати,
як твоя ганчірка, — свій щоденний бруд, життя, яке ніщо інше як “втома, ще раз втома,
да, дорогуша, ти ще не знаєш, що це таке, ти ще нічого не знаєш (втома і заздрість), от
поживеш на світі (втома і зловтіха), тоді й будеш із себе корчити (втома і огида) ...
принцесу… а потім — її коронне, її незмінне “о-ой!”, у якому звучить найгрізніша нота
цілої симфонії — відверте, уже нічим не масковане звинувачення, знущальна, холодна
материнська зненависть до істоти, яка випила до денця чашу її життя”. Бо далі прийде
дитина на карусель, яку до блиску вимито. “Любиш кататись — люби і саночки возить,
хоч катання того було два сантиметри, а від саночок тепер до скону не відчепишся”.
Дитина Розмарі. Ти відчуваєш материнський інстинкт, але навпаки, бо тобі
гади бачаться гадами, а плазуни — плазунами. Чому, власне, за що мали б ми
їх любити? Так, перед неминучими любощами він, “заспокійливо торкаючись
приреченого тіла”, готує до встромляння ножа екзистенції і вже не бачить по
тому, які “ці жінки у гробах, худі, хворі, отруєні своїми немовлятами, із випнутими
животами, в яких, наче у целофанових пакетах, вистигають невилюблені діти”.
Далі переповнюється страху інтимнощів (“жінка — то міфічна зубаста вагіна”),
заповнює кошторис, щоб ти сяк-так животіла, а ти не можеш вичавити із себе
зразкової вдячності, зацементована в “трикутнику сім’ї”.
Ти відчуваєш, наче крізь тебе проклали новий торгівельний шлях, яким
валки чумаків возитимуть сіль, новий автобан, по якому на височезних
швидкостях проноситимуться фури, продовбано отвір у скелі, новий тунель або
й просто отвір, крізь який виповзають змії, і від цього в будь-якому випадку
стає страшно. Твоє тіло перестає бути твоїм, в ньому живе ще хтось, кого ти не
знаєш, і найімовірніше не захочеш знати. Ти прагнеш, щоб він принаймні тобі
не заважав, Ти проголошуєш рівність і свободу, незалежність і самодостатність,
але він п’є твій сік, відвойовує більшість спожитих тобою поживних речовин і
продовжує все в тобі перевертати.
Або в тобі плаває велика риба. Риба росте і починає тебе зсередини їсти, бо
поз’їдала навколо вже всіх маленьких рибок, які колись там жили. Тобі незручно,
бо чуєш, як вона б’є хвостом і бовтається всередині. Ти не звикла до внутрішніх
риб такого розміру, боїшся, що вона ростиме й надалі, в тебе напинатимуться
м’язи і шкіра, і котрогось дня ти вибухнеш.
Чи досить жіноча? Чи не занадто мала? Чи готова до того, щоб за допомогою
копіювальних пристроїв розмножитись?

Альбіна Позднякова
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Райнер Вернер Фасбіндер:
“Я ТІЛЬКИ ХОЧУ,
ЩОБИ МЕНЕ
ЛЮБИЛИ”

Ф

асбіндер — один із найталановитіших і найпродуктивніших режи
серів та сценаристів післявоєнної Німеччини. За свій короткий
творчий шлях (1968–1982), передчасно обірваний смертю, він встиг
створити 41 фільм, де часто виступав в ролі актора, в тому числі зняв
2 телесеріали, створив низку теле- і театральних постановок, написав
17 п’єс, а також знявся у кількох фільмах інших режисерів.
Юнацька пристрасть до кіно була настільки сильною, що прагнення стати
режисером лише чекало першої, бодай найменшої, нагоди реалізації. У 1967
році Фасбіндер вступає в Munich Action Theater, але через рік кидає його і
створює експериментальну театральну трупу “Anti-Theater” (“Анти-театр”), де
разом з групою однодумців намагається виробити нові театральні практики
глибокого психологізму, розгляд людських драм через призму національного
духу, нонконформізм певних соціальних елементів, які пізніше знайдуть
місце в його ранніх фільмах. Спроба виявилась невдалою, постановки були
аматорського рівня та не мали успіху. Проте під впливом цього досвіду
сформувались основні принципи роботи з акторами та визначились теми, що
згодом стали лейтмотивами чи не в усіх його фільмах: інакшість та неприйняття
тих, хто виходить поза стандартні загальновизначені норми, жорстка критика
основних соціальних інституцій та усього “священного” для сучасного йому
суспільства, нонконформізм.
Тут буде розглянуто лише три фільми, які умовно можна віднести до раннього
періоду творчості, — входження у творчість Фасбіндера не може бути поспішною.
Він знімав фільми з дивовижною, як на той час, швидкістю та мінімальними
затратами, проте вони вимагають неквапливого осягнення та максимального
вживання.

Katzelmacher
Катцельмахер
1969
Перший фестивальний успіх. Знятий всього за дев’ять днів фільм отримує
“Приз міжнародної критики” на фестивалі в Мангеймі. Фасбіндеру на цей момент
виповнюється лише двадцять п’ять років.
Група німецьких підлітків безцільно проводить час. Вони грають у карти,
відвідують бари або взагалі нічого не роблять, сидячи на якійсь лавці в скверику.
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Їм нудно. Наприклад, це яскраво демонструє кадр, коли вони сидять на перилах
біля будинку: зйомка усіх разом середнім планом, при цьому камера зовсім не
рухається, глядач має змогу одним поглядом охопити їхні рухи, міміку, байдужі
вирази облич, якась дівчина малюється, її сусід просто дивиться на перехожих,
хтось не витримує, шле всіх до біса і втікає додому... Стиль фільму — довгі статичні
плани, цілковита нерухомість камери, інертні обличчя героїв — прекрасно
відповідає сюжету фільму. Такий стан триває до того часу, поки в дворі не
з’являється грецький заробітчанин Йоргос, у ролі якого знявся сам Фасбіндер.
Але саме лиш зображення інертного становища німецької молоді є другоряд
ним, режисера цікавлять проблеми глибшого характеру.
Йоргос з’являється в компанії молодих людей, інколи проводить з ними час у
барі чи на вулиці, потім одна з дівчат починає з ним зустрічатися. Їй, як і іншим,
просто цікаво. Йоргос не є красивим, майже не вміє говорити німецькою, але
викликає її інтерес, бо бодай відрізняється від решти. Саме в такому повільному
темпі фільм непомітно і вступає у фазу розв’язки: зацікавлення поступово
переростає в агресію до яскраво вираженої інакшості грека.
Структура фільму, попри певне пожвавлення дій персонажів, не змінюється,
все ті ж довгі кадри та середні плани. І в цьому також виграш. Фільм починає
контрастувати з тим, що відбувається у ньому. Флегматична манера зйомок
ніби підкреслює всю безглуздість бурхливої агресії героїв, адже їхнє життя
у своїй суті залишається тим самим, вони знову змушені повернутися до
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того ж безглуздо-нудного способу проведення часу, з тою лиш різницею, що
усвідомлення вчиненого буде інколи докучати, вриваючись у їхні спогади.
Пізніше виявилося, що манера зйомок — не режисерський прийом, і
зумовлена економічним фактором. Райнер приступив до фільмування, не маючи
необхідних коштів для цього, економити довелося на всьому, в тому числі й
на камері. Знімальна група не змогла наймати щось краще, ніж стару, велику,
незграбну камеру, і саме це змусило вигадувати виходи із ситуації та детальніше
продумувати, яким чином знімати кінокартину в таких умовах.
Фасбіндер проявляє себе тим, що гостро відчуває відгомін часу. Фільм
репрезентує те, як Німеччина тридцятих років відображається у внутрішньому
світі режисера: незадоволеність життям виливається у пошуки легких шляхів
вирішення цієї проблеми та пошуки винуватців. Це переростає в расову ненависть,
яка закінчується масштабним кровопролиттям.
“Катцельмахер” — один із перших фільмів Фасбіндера, тож можна пробачити
йому певну спрощеність такого підходу до проблеми. Але манера зйомок, хай
навіть вимушена внаслідок грошових проблем, змусила експертів уважніше
придивитися до молодого режисера.
Warnung vor einer heiligen Nutte
Остерігаймося святої блудниці
1971
Фільм-сатира про знімальну групу, що, нудьгуючи у готелі, чекає на режисера
та гроші. Це відсторонений погляд на процес зйомок фільму. Також його можна
розглядати як проекцію життя Фасбіндера та тих, хто його оточує, — так званий
“фасбіндерівський клан”. Саме фасбіндерівським кланом зараз називають різних
людей, схильних до депресій та неврозів, котрих об’єднав його геній для спільної
творчості.
Порівняно з “Катцельмахером” режисер робить значний крок уперед. До
роботи над “Блудницею” залучається високопрофесійний оператор Міхаель
Бальгауз, завдяки якому камера, що постійно рухається, дивовижним чином
перетворює замкнутий простір готелю на широке поле почуттів, пристрастей та
надій. Задум дуже хороший, хол готелю уособлює собою спільність інтересів
усіх учасників, що становили єдине ціле на час зйомок фільму. Але кожен з них
вважає себе особистістю, і всі вони мають схильність до депресій та неврозів.
Щоб показати внутрішній світ кожного, камера і робить такі дивовижні траєкторії,
вихоплюючи із всього цього натовпу то одного персонажа, то іншого. Беручи
когось у фокус, зразу відсікається простір інших, і ми маємо змогу споглядати
глибинну свідомість героя. Потім простір розширюється, і знову видно майже
всю групу. Зайняті лише собою, вони поводяться по-різному, але їхні думки лише
про одне: “Чи привезуть все ж таки обіцяні гроші?”
У цьому проекті Фасбіндер втілює свої спостереження під час знімання
попередніх фільмів, а також окреслює ще один лейтмотив своєї творчості —
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людьми керують пристрасті, саме вони визначають характер поведінки та мотиви
вчинків. Персонажі “Блудниці” у порівнянні з персонажами “Катцельмахеру”
точно знають, чого хочуть і що їм приносить задоволення, вони всі пов’язані між
собою невидимими нитками спільності жадань та інтересів. Вони намагаються
маніпулювати одне одним — саме це глядач і спостерігає протягом фільму. Камера
лише слугує інструментом показу реальності. Режисер чи інший митець — така
ж людина, як решта, але без нього вся ця різнобарвна когорта людей миттю б
розсипалась під тиском протиріч та амбіцій. І саме сильна воля режисера та його
здатність вселити віру в можливість створення шедевру тримає їх разом.
Варта уваги також величезна кількість напівнатяків у фільмі, які стають
зрозумілими лише за обізнаності з історією творчості Фасбіндера і його “клану”.
Так, очевидним є, що персонаж режисера, якого грає Лу Кастель, є самим втілен
ням Райнера: улюблений фасбіндерівський шкіряний піджак, схильність до
різких перепадів настрою, диктаторські претензії, а також секс із жінками та
чоловіками впереміш.
“Кінозірка” Еді Константен надзвичайно схожий на образ Леммі Коушена з
Годарівського “Альфавіля”, і слід зазначити, що Годар був одним із улюблених
режисерів Райнера. Сюжет фільму явно визрів під час зйомок попереднього
фільму режисера “Вайті (Whity)”, де його також спонукали фінансові проблеми
та сварки всередині “клану” — це був останній фільм із колективом його “Антитеатру”.
Фільм про життя творчих людей вводить кіноглядачів у внутрішню кухню
створення шедеврів кіно. Виглядає вона надто непривабливою, і залишається
тільки дивуватись, як режисеру вдається з усього цього створити дійсно щось
варте.
Die Bitteren Tranen der Petra von Kant
Гіркі сльози Петри фон Кант
1972
Знятий так само швидко, як і майже всі попередні фільми — всього за десять
днів. Цього разу світ постає як такий, де одні домінують над іншими, а будьякі почуття приречені на садомазохістські катування власної душі. У фільмі
всього шість епізодів, кожен з яких задля економії часу на фільмування знятий
одним шматком, хоча і з застосуванням внутрішньокадрового монтажу. Нерідко
застосовується глибокий фокус.
У фільмі небагато персонажів, але всі органічно вплетені в дію. Петра — це
владна жінка, що досягла успіху, ставить свої інтереси вище за інтереси решти
та вміє вправно маніпулювати людьми задля досягнення своєї мети. Вона —
основна дійова особа, а вся дія фільму відбувається в одній кімнаті. Квартира
Петри — її внутрішній світ, і все, що там відбувається, усі порухи та емоції, ми
маємо змогу дослідити завдяки камері. Квартира чудово оздоблена в бароковому
стилі, тут вже немає мінімалізму в декораціях попередніх фільмів. Утворюється
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контраст прекрасного помешкання та життя власниці. Фасбіндер наче дає нам
змогу зазирнути в душу і побачити сокровенне. Петра не виходить зі свого
довершено декорованого світу, її рідко можна побачити навіть поза своїм
ліжком. Вона почувається нещасливою і, врешті, сама стає жертвою маніпуляцій
та меркантильних розрахунків жінки, в яку закохалася. Здавалось, вихід дуже
простий — треба лише відкрити двері, вийти з цього замкненого простору, і життя
зміниться. Але героїні це навіть не спадає на думку.
Іншим цікавим персонажем є Марлен, служниця Петри, яка виступає у ролі
своєрідної тіні господині. У фільмі це підкреслюється неодноразово. Один із
найяскравіших прикладів — момент, коли Петра розмовляє з матір’ю по теле
фону: камера спочатку великим планом показує міміку Петри, те, як змінюється
її обличчя і як вона пристосовується до обставин залежно від того, що говорить
їй мати. Потім плавно відбувається застосування глибинного фокусу, передній
план розмивається і на задньому ми чітко бачимо Марлен — вона спостерігає.
Вона — німий свідок усіх подій, і впродовж усієї картини не каже жодного
слова. Господиня звикла до неї, і в самому кінці фільму, коли Петра залишається
розбитою та спустошеною, служниця буде останньою, хто її покине, не сказавши
ні слова… Залишається лише самотність. І немає навіть того, хто, наче тінь,
спостерігає за тобою. Відчуття порожнечі та самотності, що не полишають глядача
ні на мить, у фіналі Фасбіндер доводить до найвищої межі.
І коли з’являються титри, глядач залишається один на один із тим відчуттям.
Один на один із чітким усвідомленням, як раніше чітким зображенням на задньому
плані, що Марлен вже не повернеться ніколи, один на один із Петрою, яка так
і не відкриє дверей її замкненого простору. Один на один зі своїми власними
дверима, до яких він робить ще один крок.

Kolin
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Я не англієць.
Я ірландець — а це геть інше!
Оскар Вайлд

Ж

иття Оскара Фінґела О’Флагерті Віллза Вайлда розпочалося 16 жовтня
1854 року в будинку № 21 на Вестленд-Роу в Дубліні. Батько майбутнього
естета і видатного драматурга — Вільям Роберт Віллз Вайлд — до 28 років устиг
отримати диплом лікаря після тривалого і успішного навчання в лондонській
офтальмологічній клініці Мурфілда, здійснити подорожі до Мадейри, Тенеріфе,
Північної Африки і на Середній Схід, написати дві книги про історію ірландського
народу (археологічні та фольклорні студії). У 1841 році Вільяма Вайлда призначили медичним радником ірландського перепису, а зібрані ним дані для
статистики виявилися в своєму роді унікальними на теренах тогочасного
західного світу, що дозволило йому обійняти посаду асистента спеціального
уповноваженого з перепису та перебувати на цьому шанованому пості більше
десяти років. У 1864 році Вільяма Вайлда удостоїли дворянського титулу за
заслуги перед Батьківщиною. Одначе він завжди примудрявся поєднувати
державну роботу з лікарською практикою в Дубліні. Будучи провідним фахівцем
у галузі вушних та офтальмологічних захворювань, Вільям на власні кошти звів
у ірландській столиці офтальмологічний шпиталь св. Марка, в якому запровадив
безкоштовне медичне обсуговування міської бідноти.
До офіційного шлюбу з Джейн Франческою Елджі Вільям Вайлд визнав своє
батьківство щодо трьох дітей: Генрі Вілсона (нар. 1838 р.), Емілі (нар. 1847 р.) та
Мері (нар. 1849 р.). Усім їм надавалася неабияка фінансова підтримка: батько
навіть оплатив освіту та медичні дослідження Генрі, а згодом найняв його
на роботу в шпиталь св. Марка. Мері та Емілі, котрих виховував брат Вільяма,
загинули під час пожежі у віці 22 і 24 років відповідно. Сам Вільям Вайлд помер
19 квітня 1876 року, залишивши родину у фінансовій скруті. Опісля обов’язки
глави сім’ї перебрав на себе Генрі, проте щойно він устиг виплатити закладну на
родовий будинок, як і його, в 1877 році, спіткала раптова смерть.
Мати Оскара, вже згадувана Джейн Франческа Елджі, вперше привернула до
себе увагу 1846 року, коли почала писати революційні вірші для щотижневої
ірландської газети “Нація”, підписуючись псевдонімом “Speranza”. Цим словомсимволом, що означає “надія”, вона виражала свою любов до Ірландії та підтримку
визвольного руху рідного народу. Коли 1848 року “Нація” припинила своє
існування, Джейн, котра була також обдарованим лінгвістом зі знанням основних
європейських мов, латини та грецької, взялася за переклад готичного роману
жахів Вільгельма Майнґольда1 “Сидонія-чарівниця” (Оскар пізніше читатиме
Â³ëüãåëüì Ìàéí´îëüä (1797–1851) — í³ìåöüêèé òåîëîã, ñâÿùåíèê òà àâòîð ê³ëüêîõ
ð³çíîæàíðîâèõ ë³òåðàòóðíèõ ïðàöü.
1
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цей переклад з утіхою і звертатиметься до нього за готичними елементами для
власних творів).
Першим у сім’ї Вільяма та Джейн Вайлдів народився Вільям “Віллі” Чарльз
Кінгзбері Вайлд, про подальшу долю якого відомо мало, потім — Оскар, а 2 квітня
1857 року — дочка, про яку віддавна мріяла леді Вайлд, — Ізола Емілі Франческа.
Та, не проживши й десяти років, дівчинка померла од раптового нападу лихоманки.
Втрата сестри дуже вплинула на Оскара, і впродовж цілого життя він постійно носив
при собі пасмо її волосся, запечатане у декорований конверт.
У червні 1855 року родина переїхала в будинок № 1 на площі Меріон — у
престижний район Дубліна. Там Джейн Вайлд створила регулярний суботній
салон, гостями якого були переважно дуже відомі й шановані персони, тож пер
ші дев’ять років життя Оскара минули у цьому вишуканому інтелектуальному
середовищі, розвинувши в хлопчику пристрасть до літератури, вищого світу, до
рогих ресторанів, новомодних, іноді аж надто екзальтованих убрань, позірного
ексцентризму. Коли Оскару виповнилося десять, він приєднався до свого брата
і став учнем Королівської школи Портора в ірландському місті Еннізкіллен.
Учень із Вайлда вийшов посередній, адже замість слухати псалми та проповіді,
хлопець зачитувався романами і нетерпляче чекав чергових канікул, які зазви
чай проводив разом з іншими членами родини в сільській місцевості графства
Вексфорд або в родинному гнізді Вільяма Вайлда в Мейо. У шкільні роки Оскар
не користувався у своїх однолітків ні популярністю, ні повагою. Майбутньому
світочу англійської драматургії часто давали уїдливі прізвиська, насміхаючись
то над його неймовірною рославістю, то над незграбністю та нечепурством.
Але, попри все, передвипускний і випускний класи в Порторі хлопець завершив
із найвищими відзнаками за досягнення у вивченні класичних дисциплін, а
також другим призом із малювання. У 1871 році Оскара удостоїли стипендії для
навчання у коледжі Трійці в Дубліні. Там наполегливе штудіювання принесло
Вайлду золоту медаль Беркелі за літературознавчу розвідку фрагментів творів
грецьких комедіографів і стипендію на навчання у коледжі Маґдалени в Окс
форді. Отож 1874–1878 роки юнак провів у привілейованому університетському
середовищі. Тут його цілком захопило мистецтво. Він багато читав, зокрема
поетів-романтиків, захоплювався прерафаелітами2, слухав лекції Джона Раскіна3,
переймався індивідуалістською філософією насолоди мистецтвом і життям
Ïðåðàôàåë³òè — ãðóïà àíãë³éñüêèõ ìèòö³â (Ì³ëëå, Ãîëüìàí Ãàíò, Äàíòå ¥àáð³åëü Ðîçåòò³),
ÿê³ ó 1848 ðîö³ óòâîðèëè Ñï³ëüíîòó ïðåðàôàåë³ò³â ³, çâèíóâàòèâøè ñó÷àñíå ¿ì ìèñòåöòâî ó
íàäì³ðí³é ³íäóñòð³àë³çàö³¿ òà óðáàí³ñòè÷íîñò³, çàäåêëàðóâàëè ïîâåðíåííÿ äî ñïðàâæíüî¿
“÷èñòîòè ³ ïðîñòîòè” òâîð÷îñò³, ïðèòàìàííèõ ³òàëіéñüêèì õóäîæíèêàì-ïðåðàôàåë³òàì.
Ìèñòåöòâî àíãë³éñüêèõ ïðåðàôàåë³ò³â ïîçíà÷åíå äóõîâí³ñòþ, íàòóðàë³ñòè÷íîþ äåòàë³çàö³ºþ,
ñóá’ºêòèâí³ñòþ òà ìð³éëèâ³ñòþ. Äåÿê³ äîñë³äíèêè äåòåðì³íóþòü ¿õ ñòèëü ÿê “äåêîðàòèâíå
íåîñåðåäíüîâ³÷÷ÿ”.
3
Äæîí Ðàñê³í (1819–1900) — àíãë³éñüêèé ïèñüìåííèê, ÿêèé çäîáóâ íàéá³ëüøå âèçíàííÿ
ÿê ìèñòåöüêèé ³ ñîö³àëüíèé êðèòèê. Åñå¿ Ðàñê³íà ïðî ë³òåðàòóðó òà àðõ³òåêòóðó ñïðàâèëè
âåëè÷åçíèé âïëèâ íà àíãë³éñüêå ñóñï³ëüñòâî â³êòîð³àíñüêî¿ òà åäâàðä³àíñüêî¿ åïîõ.
2
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Волтера Патера4, яка знайшла вираження у його збірці есеїв “Дослідження історії
Ренесансу” (1873 р.).
Продовживши вивчення класичних дисциплін, Оскар досяг у цій сфері неабияких
успіхів, про що свідчить бодай той факт, що професор Меґаффі, ректор коледжу Трій
ці та президент Королівської ірландської академії, в передмові до власної праці про
культуру Греції виразив Вайлду подяку за допомогу. Згодом він оддячить юнакові,
взявши його зі собою в подорож Італією та Грецією. У 1878 році Оскар отримав
Ньюдіґейтську відзнаку за вірш “Равенна”, який посмертно опублікують під назвою
“Походження історичного критицизму” (The Rise of Historical Criticism, 1909 р.).
Приблизно в той же період Вайлд намагався здобути визнання ще і як есеїст, однак
престижна нагорода Chancellor’s English Essay Prize дісталася іншому.
Університетські товариші й особисті вподобання призвели до того, що юнак із
непересічним знанням історії та культури античного світу став адептом естетизму,
на втілення однієї із засад якого — перетворення буття на мистецтво — поклав
усі свої творчі сили. Вайлд відпустив волосся, звичка чудернацько вдягатися
(штани до колін, довгі чорні панчохи, золотистий піджак, прикрашений зазвичай
соняхом) набрала принциповішого значення, а відкрите висміювання так званих
“суто чоловічих справ”, як стверджував дехто, коштувало йому “омовіння” в ріці
Чірвел та розгрому в помешканні. Але здатність і бажання виділятися з-поміж
інших, а також блискуче вміння навдивовижу влучно застосувати парадокси та
іронію здобула Вайлду прихильність багатьох молодих людей. Захоплене юнацтво
частенько влаштовувало посиденьки у квартирі свого ідейного натхненника, яку
Оскар зумів обставити розкішно та ексцентрично: килими, вази, різнофактурні
драперії цілком мирно сусідували з портретами знаменитих актрис і оголених
натурниць, увесь вільний простір заповнювало павичеве пір’я, лілії, соняхи,
блакитна порцеляна тощо. Відтак за Вайлдом закріпився образ такого собі
дивакуватого генія, примхливого та самовпевненого любителя носити маски. Їх у
житті Вайлда й справді було чимало: невіглас, добропорядний сім’янин з нахилом
до драматургії, гомосексуаліст, епатажний митець, вульгарний блудень і т. д.
Прекрасний актор чи, як сказали б тепер, шоумен, Оскар Вайлд виявився однією з
найпомітніших постатей свого часу, а його парадокси та дотепи, хоч і висміювалися
надміру манірною вікторіанською публікою, проте звучали на кожному кроці.
Вайлду-естету приписують навіть відому фразу “Мистецтво заради мистецтва”,
але в жодному тексті, авторство якого доведено, вона не зустрічається. Як би там
не було, але образ той не потьмянів і понині.
Після закінчення коледжу Маґдалени Вайлд повернувся у Дублін, де зустрів і
покохав Флоренс Белкомб. Вона ж, у свою чергу, небавом заручилася із Бремом
Стокером5. Оскар, дізнавшись про заручини, написав їй, що має намір покинути
Âîëòåð Ïàòåð (1839–1894) — àíãë³éñüêèé ìèñòåöòâîçíàâåöü òà åñå¿ñò.
Àáðàãàì “Áðåì” Ñòîêåð (1847–1912) — ³ðëàíäñüêèé ïèñüìåííèê, ÿêèé çäîáóâ ñëàâó,
íàïèñàâøè ðîìàí æàõ³â “Äðàêóëà”, ³ â ÷åñòü ÿêîãî íàçâàíî îäíó ç íàéïðåñòèæí³øèõ ïðåì³é ó
ö³é ãàëóç³ ë³òåðàòóðè.
4
5
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Ірландію навіки. І він таки дотримав даного слова: виїхавши з країни у 1878 році,
повертався на батьківщину тільки двічі, але й ті візити були дуже і дуже короткими.
В британському переписі 1881 року адреса Вайлда вказана так: “Тайт Стріт, 1,
Лондон; глава дому Френк Майлз”6. Тогоріч Оскар, ймовірно за власний кошт,
видав свою першу книгу під назвою “Поезії” і почав публічно викладати естетику.
Збірка отримала різнопланові відгуки критиків, але зажила бурхливого успіху в
читачів, а отже, допомогла просунути письменницьку кар’єру Вайлда.
На ту пору естетизм як явище, висміяний в опереті Ґілберта і Саллівана7
“Терпіння”, зажив такої популярності не лише на теренах Британії, а й в Америці
(особливо в Нью-Йорку), що Річард Д’Ойлі Карт8 запропонував Оскару Вайлду
прочитати курс лекцій з естетики у США. Про все швидко домовились, і 3 липня
1882 року епатажний митець висадився на іноземному березі. Вважається, що
під час проходження митного контролю він сказав офіцеру: “Мені нічого декла
рувати, окрім власного генію”, однак цій легенді бракує підтверджень. Д’Ойлі
Карт планував використати лекційний тур Вайлда як привабу для створення ще
більшого ажіотажу довкола американських гастролей “Терпіння”. Початково
йшлося про 50 лекцій, розрахованих на чотири місяці, але, зрештою, Вайлд за
260 днів прочитав 140 лекцій. Під час виконання “обов’язкової програми” Оскар
устиг викроїти мить для зустрічі з Генрі Лонґфелоу та Волтом Вітменом, а також
домовився про те, щоб його п’єсу “Вера” поставили у Нью-Йорку наступного року.
Проте, був ще й інакший, менш привабливий бік цієї вельми пізнавальної поїздки.
Дослідник творчості Вайлда Я. Парандовський зазначає: “У шахтарському міс
течку Лідвіль, Колорадо, після лекцій Оскара забирали на пиятики, і його міцна
голова зажила йому такої слави, якої не змогла завоювати проза. Ще внукам
розповідали про англійського поета, котрий, перепивши дюжину гірників,
розносив їх по домівках, взявши в оберемок одразу двох”.
Хоча публіка прекрасно сприймала Вайлда і під час лекції, незалежно від розмірів
зали, ніде було яблуку впасти, критики буквально розривали його на шматки, а одна
із газет Сан-Франциско навіть опублікувала глумливий комікс про британського
дивака й естетизм. Інше видання зафіксувало такий-от опис-враження:
Ôðåíê Ìàéëç (1852–1891) — ïîïóëÿðíèé ó âèùîì³ ñâ³ò³ õóäîæíèê, ÿêèé ñïåö³àë³çóâàâñÿ
íà íàïèñàíí³ ïàñòåëüíèõ ïîðòðåò³â âåëèêîñâ³òñüêèõ äàì. ²ç Âàéëäîì ïîçíàéîìèâñÿ 1876,
à çãîäîì é ñàì ïðåäñòàâèâ éîãî Ðîíàëäó ×àðëçó Ñàçåðëåíäó-Ëþ¿ñîíó-¥àâåðó, êîòðîãî
ââàæàþòü íàé³ìîâ³ðí³øèì êàíäèäàòîì íà ðîëü æèâîãî ïðîòîòèïà ñëàâåòíîãî ëîðäà Ãåíð³
Âîòòîíà — ãåðîÿ Âàéëä³âñüêîãî ðîìàíó “Ïîðòðåò Äîð³àíà ¥ðåÿ”. Æèòòÿ Ìàéëçà çàê³í÷èëîñÿ
òðàã³÷íî — â³í ïîìåð ÷è òî â³ä ïñèõ³÷íîãî âèñíàæåííÿ, ÷è â³ä ïíåâìîí³¿ ó ïðèòóëêó äëÿ
áîæåâ³ëüíèõ ïîáëèçó Áð³ñòîëÿ.
7
¥³ëáåðò ³ Ñàëë³âàí — òâîð÷å îá’ºäíàííÿ ë³áрåòèñòà Â. Ñ. ¥³ëáåðòà (1836–1911) òà
êîìïîçèòîðà Àðòóðà Ñàëë³âàíà (1842–1900). Ðàçîì âîíè ñòâîðèëè áëèçüêî 14 êîì³÷íèõ îïåð,
íàéâ³äîì³øèìè ñåðåä ÿêèõ º “Ì³êàäî” òà “Ï³ðàòè Ïåíçàíñè”.
8
Ð³÷àðä Ä’Îéë³ Êàðò (1844–1901) — àíãë³éñüêèé òåàòðàëüíèé ³ìïðåñàð³î, êîòðèé
ïðîñëàâèâñÿ ïðîäþñóâàííÿì “Ñàâîéñüêèõ îïåð” ¥³ëáåðòà ³ Ñàëë³âàíà òà ùå òèì, ùî çáóäóâàâ
ñëàâíîçâ³ñí³ Òåàòð Ñàâîé ³ Ãîòåëü Ñàâîé.
6
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Найдивовижніше у поетовій зовнішності — це зріст, який становить більше
ніж шість футів. Наступне, що привертає увагу, — волосся каштанового
кольору аж до плечей... Коли він сміється, губи широко розтуляються і
показують блискучий ряд верхніх зубів, які приголомшують білизною. Шкіра
обличчя, замість бути рожевого відтінку, такого звичного для англійців,
видається настільки безбарвною, що нагадує шпаклівку. Очі, блакитні або
ж світло-сірі, дуже рухливі та ясні, замість бути, як стверджують деякі
шанувальники, “мрійливими” — абсолютно нетипові для людини, котрій
приписують схильність до розмірковування над невимовно прекрасним,
правдивим і вічним. Руки у нього міцні, з довгими пальцями. Їх важко уявити
коло тендітних лілей, зате, складені в кулак, вони, цілком очевидно, згодяться
для добрячого удару, якщо їх власнику випаде нагода застосувати аргументи
такого штибу... Мова характеризується тим, що Вайлд наголошує слова
без огляду на зміст, через майже рівні проміжки, дуже ритмічно, певне,
намагаючись уподібнити буденне мовлення до віршів.
“New York Tribune”, 3 січня 1883

Після повернення з Америки Оскар три тижні провів у Парижі, пишучи трагедію
в білих віршах на прохання актриси Мері Андерсон9. Одначе, коли він надіслав
готовий твір замовниці, та повернула його автору без будь-яких пояснень (у 1904
році ця п’ятиактна трагедія, названа “Герцогиня Падуї” (The Duchess of Padua)
буде опублікована в Берліні у перекладі Макса Меєрфельда). Потому Вайлд
вирушив у ще один лекційний тур, цього разу рідними Британією та Ірландією.
Але для багатьох співвітчизників він залишився всього-на-всього блазнем од
літератури, здатним на усе заради самореклами. Мало хто вірив, що Вайлд уміє
по-справжньому трудитися, вкладаючи у зроблене дуже і дуже багато.
Після ретельного вивчення французької літератури Вайлд дійшов висновку,
що істинною цінністю літературного твору є “лінгвістична майстерність” —
досконалість, музичність, вишуканість мови. Так виникла поема “Сфінкс” (Sphinx),
де символістичні образи жахів, древніх легенд і героїв змінюють один одного,
мовби у сновидінні. Фінансова скрута не дозволила Вайлду опублікувати цей
твір. Однак жодні спокусливі фінансові пропозиції не могли штовхнути його на
створення того, до чого не лежало серце. Так, коли один американський видавець
запропонував йому за кругленьку чотиризначну суму написати роман на сто
тисяч слів, Оскар відповів, що в англійській мові немає ста тисяч слів, а тому
це — неможливо.
29 травня 1884 року в Падінґтоні тридцятирічний Оскар одружився з Констанс
Ллойд, дочкою відомого і багатого королівського радника Гораціо Ллойда. Вона
була на чотири роки молодшою від Вайлда і вперше зустрілася з ним у Дубліні, коли
Ìåð³ Àíäåðñîí (1859–1940) — àìåðèêàíñüêà òåàòðàëüíà àêòðèñà. Ïî÷àëà ñöåí³÷íó êàð’ºðó
ç ðîë³ Äæóëüºòè â îäíîìó ç òåàòð³â Ëó¿çâ³ëÿ, øòàò Êåíòóê³. 1883 ðîêó ïåðå¿õàëà äî Ëîíäîíà ³
âïðîäîâæ øåñòè ðîê³â áóëà îäí³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ âèêîíàâèöü øåêñï³ð³âñüêèõ ðîëåé.
9
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той читав лекції з естетики в “Театрі веселості”. Констанс не поступалася чоловіку
кількістю прочитаних книг, говорила кількома європейськими мовами, мала гострий,
незалежний розум і була нестямно закохана в свого “прекрасного принца”.
Люба і кохана!
Ось я, а ось ти по той бік землі. Огидна реальність, що стримує вуста од
цілунків, хоч душі наші навічно злилися в єднанні.
Що розповість тобі лист? Ех! анічогісінько з того, що розповів би я. Боги
не послуговуються листами, ба навіть твоя тілесна присутність тут не
зробила б тебе життєвішою: адже я відчуваю дотик твоїх пальців на своєму
волоссі, дотик твоєї щоки на своєму обличчі. Повітря сповнене музики
твого голосу; душа і тіло, здається, більше мені не належать, бо у якомусь
дивному вишуканому самозреченні вони змішалися з твоїми. Без тебе я
незавершений.
На віки вічні твій,
Оскар

Лист до майбутньої дружини, 1883 рік

Один по одному в родині з’явилося двоє синів: Сиріл народився 1885, а
Вівіан — 1886 року.
Вівторок, 3 березня 1891
Hotel de l’Athenee, Париж
Мій найдорожчий Сиріле,
Надсилаю тобі листа, аби повідомити, що мені вже значно краще. Я кожного дня
виїжджаю на прогулянки до прекрасного лісу під назвою Bois de Boulogne, щовечора
зустрічаюся з другом, а потім відсиджуюся за маленькими столиками у кафе,
дивлячись, як проїжджають повз екіпажі. А сьогодні йду відвідати великого поета,
котрий дав мені чудесну книгу про Ворона. Коли повернуся, привезу вам із Вівіаном
шоколаду. Сподіваюся, ти добре дбаєш про любу Матусю. Передавай слова любові
й поцілунки їй, а також Вівіану. Цілую тебе.
Люблячий Тато,
Оскар Вайлд

Лист Сирілу від 3 березня 1891

Щомісячне утримання Констанс та непогані заробітки самого Вайлда (він
спочатку працював оглядачем у “Пел Мел Газетт” (1887–1889 рр.), а потім став
редактором журналу “Жіночий світ”) дозволили родині жити у відносній розкоші.
Тож наступні шість років стали найбільш плідним періодом творчого життя
Оскара. Він видав збірку дитячих творів “Щасливий Принц та інші казки” (The
Happy Prince and Other Tales, 1888р.), проілюстровану Волтером Крейном10. Небавом
10

Âîëòåð Êðåéí (1845–1915) — àíãë³éñüêèé õóäîæíèê-ïðåðàôàåë³ò. Ðîçðîáëÿâ îñíîâè
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з’явилася інша подібна книжка “Гранатовий будинок” (The House of Pomegranates,
1892р.), про яку сам автор казав, що “вона не призначена ані британській малечі,
ані британській публіці загалом”. Його перший і єдиний роман “Портрет Доріана
Ґрея” (The Picture of Dorian Gray) спочатку, 1890 р., опублікував один американський
журнал, та навіть скорочена версія твору викликала безліч критичних протестів. У
відповідь Вайлд розширив сюжет і вже наступного року видав “Портрет” окремою
книгою. Вікторіанська публіка сприйняла роман як літературне розбещення,
адже певні “знавці” стверджували, що книга містить надто прозорі натяки на
тему одностатевої любові. Оскар усіляко протестував проти спроб оголосити його
роман аморальною книгою. В основу протесту він закладав принцип незалежності
мистецтва й моралі. “Немає моральних чи аморальних книжок. Книжки бувають
добре або погано написані. Це все”, — стверджував митець у передмові до цього
твору. Як би там не було, під час подальших судів над Вайлдом уривки з роману
досить вдало використовувалися адвокатом звинувачення проти його автора.
“Портрету” передували і роботу над ним супроводжували роздуми Вайлда про
мистецтво, його сутність, стан і перспективи. У 1889–1890 рр. він опублікував
декілька критико-теоретичних етюдів, які 1891 р. вийшли окремою книгою під
назвою “Наміри” (Intentions). Найповніше творче кредо Вайлда викладене у двох
текстах: “Занепад брехні” (Decay of Lying, 1889 р.) та “Критик як митець” (Critic as Artist,
1890 р.). Наслідуючи традицію, започатковану в Англії “Есеєм про драматичну
поезію” Драйдена, Оскар виклав свої естетичні принципи у формі діалогу, що
стало провісником жанру “драми ідей”, який небавом посяде неабияке місце
в англійській драмі. Деякі дослідники розглядають “Портрет Доріана Ґрея” як
практичне втілення теорії мистецтва, викладеної у “Намірах”, однак більшість
одностайні у тому, що саме ця добірка есеїв здобула Оскару славу одного з
найвпливовіших мистецьких критиків тогочасся.
Першу п’єсу, “Віяло леді Віндермер” (Lady Windermere’s Fan), Оскар написав на
замовлення керівника і за сумісництвом актора лондонського театру Сент Джеймс
Джорджа Алекзендера. Вона з’явилась на сцені в лютому 1892 р. Сам Вайлд
описав цей драматичний твір як “одну з тих сучасних п’єс, що призначені для
вітальні з рожевими абажурами”. Однак, драма здобула шалений успіх у глядачів.
Усі квитки були розпродані на багато вистав уперед, аплодисменти і захоплені
вигуки публіки супроводжували кожен виступ, а Вайлд заробив нечувану на
той час для англійського театру суму в 7 тис. фунтів. У ніч прем’єри Оскар мав у
петлиці зелену гвоздику, а 1894 р. вийшов друком роман Роберта Гіченса11 “Зелена
ñó÷àñíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà (çîêðåìà îçäîáëåííÿ øïàëåð), àëå íàéâ³äîì³øèé ñâî¿ìè
àêâàðåëÿìè òà ³ëþñòðàö³ÿìè äèòÿ÷èõ êíèæîê.
11
Ðîáåðò Ñì³ò Ã³÷åíñ (1864–1950) — àíãë³éñüêèé æóðíàë³ñò ³ ïèñüìåííèê. Ãîëîâíèìè
ãåðîÿìè éîãî ïðîãðàìíîãî ðîìàíó “Çåëåíà ãâîçäèêà”, îïóáë³êîâàíîãî àíîí³ìíî, áóëè ÿâíèìè
êîï³ÿìè Âàéëäà òà Àëôðåäà Äó´ëàñà. Ã³÷åíñ íàâìèñíå îøèâàâñÿ â ¿õ êîìïàí³¿, àáè ïîò³ì
âêëàñòè â óñòà ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â ëåãêî âï³çíàâàí³ ôðàçè. Êíèãà ñïðè÷èíèëà ôóðîð ïî îáèäâà
áîêè Àòëàíòèêè. 1895 ðîêó ¿¿ âèëó÷èëè ç îá³ãó, àëå ñïðàâó âæå áóëî çðîáëåíî. 2006 ðîêó â
Áðèòàí³¿ êíèãó áóëî ïåðåâèäàíî.
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гвоздика”, який наступного року
послугував доказом обвинувачення на
лихозвісному суді над Оскаром.
Особливе місце в творчості
Вайлда посідає одноактна драма
“Саломея” (Salomé, 1892 р.), написана
французькою мовою. Сюжет її базу
ється на відомому євангельському
епізоді: під час бенкету, влаштованому
Іродом на честь свого дня народження,
дочка танцює для нього і випрошує
як нагороду за танець голову Іоанна
Хрестителя. Наслідуючи бельгійського
драматурга Метерлінка, Вайлд і в своїй
версії легенди проставив символістські

акценти, використавши для цього
уривчасту, здебільшого архаїчну мову
й тло місячної ночі, яка вочевидь
сприяє вивільненню підсвідомих
сексуальних бажань і страхів. Бри
танська цензура забороняла п’єсу
аж до 1931 року; театральна ж
прем’єра відбулася 1896 року в мецці
символістів — на сцені театру де
л’Увре в Парижі (постановка ЛюньеПо). Її автор на той час уже був
в’язнем Редінґської тюрми.
Театральна цензура, одначе, не забо
ронила друкованої версії п’єси, тож
Вайлд уповноважив лорда Алфреда
Дуґласа перекласти її англійською, а
Обрі Бердслі12 — проілюструвати ви
дання. Але переклад не задовольнив
Оскара, тож він розробив власні поправки до англійського тексту. Ілюст
рації ж Бердслі, на думку видавців,
дуже наголошували сексуальну сторону
п’єси, тому три з п’яти малюнків теж не
пройшли цензури. Багатостраждальну
“Саломею” врешті-решт опублікували
французькою в 1893 році, англійською
— в 1894 році. Проте після смерті
Вайлда п’єса набула дійсно шаленої
популярності, про що свідчить бодай
той факт, що в 1903 році її поставив
славетний режисер Макс Рейнгардт13,
а в 1905 році за її мотивами створив
оперу Ріхард Штраус.
Наступна п’єса — “Жінка, не варта
уваги” (A Woman of No Importance) —
вважається класичним поєднанням

Îáð³ Â³íñåíò Áåðäñë³ (1872–1898) — âïëèâîâèé àíãë³éñüêèé ³ëþñòðàòîð ³ ïèñüìåíнèê,
íàéá³ëüøî¿ ñëàâè çàæèâ çàâäÿêè ñâî¿ì åðîòè÷íèì ìàëþíêàì.
13
Ìàêñ Ðåéíãàðäò (1873–1943) — í³ìåöüêèé ðåæèñåð, àêòîð ³ òåàòðàëüíèé ä³ÿ÷. ßê ðåæèñåð
уïåðøå âèñòóïèâ íàïðèê³íö³ 90-õ ó Áåðë³í³. Ìèñòåöòâî Ðåéíãàðäòà ìàëî âåëèêèé âïëèâ íà
ðåæèñåð³â ªâðîïè òà Àìåðèêè ïåðøèõ äâîõ äåñÿòèð³÷ ÕÕ ñò. Çà ÷àñ³â äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
åì³ãðóâàâ äî ÑØÀ, äå çàïî÷àòêóâàâ ó Ãîëë³âóä³ òåàòðàëüíó øêîëó òà çíÿâ äåê³ëüêà åêðàí³çàö³é
Øåêñï³ðà.
12
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соціальної сатири і мелодрами. Вона з’явилася на сцені театру Хеймаркет
19 квітня 1893 року в постановці Герберта Бірбома Трі14 й повторила успіх
“Віяла леді Віндермер”, закріпивши за Вайлдом славу найкращого автора
комедії звичаїв од часів Річарда Брінслі Шерідана15.
Трохи більше серйозних ноток прозвучало в “Ідеальному чоловікові” (An Ideal
Husband), поставленому на сцені того-таки лондонського театру 3 січня 1895 р.
У цьому творі, на відміну від попередніх, основною темою є політика, прекрасно
охарактеризована за допомогою суто Вайлдівських епіграм, соціальних
коментарів, комедійних елементів та вкраплень романтики. В огляді Джорджа
Бернарда Шоу зазначено, що “...містер Вайлд, на нашу думку, єдиний серйозний
англійський драматург. Він грається абсолютно з усім: з дотепами, з філософією,
з драмою, з акторами, з аудиторією, з цілісіньким театром...”
Не минуло й місяця, коли на сцені театру Сент Джеймс з’явився драматичний
шедевр Вайлда — “Наскільки важливо бути серйозним” (The Importance of Being
Earnest). Він спричинив справжній фурор. Значно пізніше один із акторів розповів
біографу Вайлда, що за 53 роки своєї роботи в театрі не пригадує більшого успіху,
ніж зажила ця п’єса у ніч прем’єри.
На противагу трьом комедіям, написаним раніше, позбавлена мело
драматичності “Наскільки важливо бути серйозним” внесла в англійську драму
іронію, сатиру та мовні дотепи. Ця п’єса є досконалим утіленням Вайлдівської
теорії Мистецтва: Брехня, розповідання прекрасних неправдивих історій — ось
справжня мета Мистецтва. Існує щонайменше два різні варіанти цієї п’єси.
В оригіналі вона мала чотири дії, але Джордж Алекзендер запропонував дещо
скоротити її задля зручності постановки.
У проміжку між “Ідеальним чоловіком” та “Наскільки важливо бути серйозним”
Вайлд написав іще сценарій до п’єси, центральною подією якої є адюльтер; однак
вона так і залишилася незавершеною через скандал із маркізом Квінзберрі,
судову тяганину та подальше ув’язнення.
Припускають, що 1894 року Вайлд написав для свого друга Чана Туна ще одну
маловідому п’єсу (у вигляді пантоміми), яка, ймовірно, називалася “Задля любові
Короля” або ж “Бірманська маска”. Цей твір не видавався для широкого читаць
кого кола, тим паче, що єдиний його примірник в університетській бібліотеці
Лідза (зібрання Фей та Джефрі Еліотів) має надпис: “Це — фальшивка, яку приписує авторству Вайлда без належного на те права місіс Чан Тун, ув’язнена за кра
діжку грошей своєї землевласниці А. Дж. А. Саймонз”. Рукописи “Флорентійської
трагедії” (The Florentine Tragedy) та есея про сонети Шекспіра були викрадені з
дому письменника у 1895 році, невдовзі після його арешту.
Ãåðáåðò Á³ðáîì Òð³ (1853–1917) — àíãë³éñüêèé àêòîð, àíòðåïðåíåð, ðåæèñåð. Ïîñòàâèâ
áëèçüêî 20 ï’ºñ Øåêñï³ðà. 1904 ðîêó çàñíóâàâ äðàìàòè÷íó øêîëó â Ëîíäîí³, ùî ïîò³ì áóëà
ïåðåòâîðåíà ó Êîðîë³âñüêó àêàäåì³þ.
15
Ð³÷àðä Áð³íñë³ Øåð³äàí (1751–1816) — àíãë³éñüêèé äðàìàòóðã, àâòîð ñàòèðè÷íèõ êîìåä³é
çâè÷à¿â, ïîë³òè÷íèé îðàòîð.
14
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Твори творами, але найбільше
зацікавлення
пересічного
шану
вальника літератури, як тоді, так і
тепер, викликає сексуальна орієн
тація Оскара Вайлда. Залежно від
джерела інформації його вважали
то бісексуалом, то гомосексуалістом,
то навіть педерастом. Сам Вайлд
стверджував, що належить до культури,
натхненної грецькою педерастичною
традицією, і вживав щодо своїх
уподобань термін “сократова любов”.
Найзначніші сексуальні стосунки (в

хронологічному порядку) пов’язували
його з такими людьми: Френк Майлз
(ймовірно), Констанс Ллойд (дружина),
Роберт Болдвін Рос16, лорд Алфред
Дуґлас. Вайлд також мав чисельні ста
теві зв’язки з молоддю, приналежною
до робочого класу, так званими найма
ними хлопчиками.
Зазвичай біографи одностайні у
тому, що Вайлд дізнався про свою
“нетрадиційну” орієнтацію у 1885
році (через рік після одруження) за
допомогою Роберта Болдвіна Роса.
Нейл Маккенна у своїй версії біографії
письменника “Таємне життя Оскара
Вайлда” (2003 р.) робить припущення,
що Вайлд цілком усвідомлював
свої гомосексуальні нахили значно
раніше, з часів першого поцілунку
з іншим хлопчиною приблизно у
шістнадцятилітньому
віці.
Якщо
вірити цьому автору, прибувши в
Оксфорд, Вайлд методом навмисного
спокушання досліджував межі своїх
сексуальних можливостей і так з’ясу
вав, що “ясночолі, стрункі хористи
можуть викликати романтичні почуття,
однак дійсно непереборний потяг збу
рює смаглява юнь грубішої породи”.
Наприкінці 1870-х Вайлд зацікавився
культурно-філософськими аспектами
одностатевої любові й подружився
з групою “уранічних” поетів17 та
сексуальних реформаторів. Як уже

Ðîáåðò Áîëäâ³í Ðîñ (1869–1918) — àíãë³éñüêиé ë³òåðàòóðíèé êðèòèê, äðóã ³ ðîçïîðÿäíèê
ë³òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè Âàéëäà.
17
“Óðàí³éö³” àáî “Óðàí³÷íà øêîëà ïîåç³¿” — íåâåëèêà ãðóïà àíãë³éñüêèõ ïîåò³â, êîòð³ òâîðèëè
ïîì³æ 1858 (êîëè Â³ëüÿì Äæîíñîí Êîð³ îïóáë³êóâàâ ñâîþ “²îí³êó”) òà 1930 ðð. Ââàæàºòüñÿ, ùî
íàçâà ¿¿ ïîõîäèòü îä í³ìåöüêî¿ êàëüêè ãðåöüêîãî òåðì³íа é îçíà÷àº “æ³íî÷à äóøà â ÷îëîâ³÷îìó
ò³ë³”. Îäíàê äåÿê³ äîñë³äíèêè ñïðîñòîâóþòü öå. Óðàí³÷íà ïîåç³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàäì³ðíîþ
³äåàë³çàö³ºþ ö³ííîñòåé Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿, ñåíòèìåíòàëüíîþ ïðèñòðàñòþ äî þíàê³â ³
æ³íêîíåíàâèñíèöòâîì, ïîäàíèì ó ðàìêàõ êëàñè÷íèõ â³ðøîâàíèõ ôîðì. Ïðàêòè÷íî â óñ³õ òâîðàõ
ö³º¿ ãðóïè ïðèñóòí³é ìîòèâ ³äåàëüíîãî õëîï÷èêà-êîõàíöÿ ³ ïðàãíåííÿ â³äðîäèòè грецьку
16
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говорилося, Оскар був знайомий і з
Волтом Вітменом (1882, США). В од
ному з листів він писав, що анітрохи не
сумнівається у сексуальній орієнтації
найвизначнішого американського пое
та, адже “його поцілунок досі палає на
моїх устах”. Однак підхід Маккенни до
цього питання різко критикують деякі
дослідники, посилаючись на його
надмірну спекулятивність, хоча й не
заперечують категорично ймовірності
саме такого розвитку подій.
Незалежно від того, був чи ні Вайлд
“незайманим”, коли вперше зустрів
Роса, цей чоловік відіграв неабияку
роль у становленні сексуальності пись
менника. До особистого знайомства
Рос дуже багато читав поезій, належних
перу Оскара, і його навіть за це побили.
Крім того, Роберта зовсім не лякала вік
торіанська заборона гомосексуалізму,
і декотрі з його близьких знайомих
стверджували, що Рос “...такий юний і
такий обізнаний, поставив собі за мету
звабити Вайлда”. Згодом власне Рос
вихвалявся перед лордом Алфредом
Дуґласом, що саме він був “найпершим
хлопчиком у житті Оскара”, та й узагалі
вони виказували чимало ревнощів
один до одного. “Зваблений” естет
починає вести регулярне статеве життя
зі служками та рознощиками газет 15-19
років, котрих найчастіше спіткає у барах
чи борделях для осіб з нетрадиційними

уподобаннями. За словами Вайлда,
ці стосунки уподібнювалися до “бен
кету з пантерами”, де “небезпека скла
дала велику частку задоволення”.
Найвідоміший, широко оприлюднений
твір, у якому Вайлд уславлює роман
тичні стосунки між чоловіками та
юнаками, — “Портрет містера В. Г.” (The
Portrait of Mr. W.H.) — розповідає про
те, що Шекспірівські сонети народилися
з любові до юнака на ймення Вільям
Г’юз — актора єлизаветинського театру.
На початку літа 1891 року поет
Лайонел Джонсон18 познайомив Оскара

ïåäåðàñòè÷íó òðàäèö³þ ÿê “âèùó ôîðìó ïðèõèëüíîñò³ ì³æ ãëèáîêîäóõîâíèìè ³ñòîòàìè”.
Îñíîâíі ïðåäñòàâíèêè “øêîëè”: ëîðä Àëôðåä Äó´ëàñ, Äæîí Ôðåíñ³ñ Áëîêñåì, ×àðëç Êåéíç
Äæîíñîí, Åäìóíä Äæîí, Ôðåäåð³ê Ðîëô òà ³íø³. Ñëàâó ³ äîñòóïí³ñòü ¿õ òâîð³â îáìåæóâàëè çàêîíè
é ìîðàëüí³ òàáó ï³çíüî¿ â³êòîð³àíñüêî¿ òà åäâàðä³àíñüêî¿ åïîõ. Êíèãè áóëè ãàðíî îôîðìëåí³,
ïðîòå âèäàâàëèñÿ íåâåëèêèìè íàêëàäàìè ïåðåâàæíî ó ïðèâàòíèõ äðóêàðíÿõ. Äîñ³ îïóáë³êîâàíî
ëèøå äâ³ ´ðóíòîâí³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ ïðàö³ ïðî óðàí³éö³â: “Ëþáîâ ï³ä çàñòàâó” Ò³ìîò³ ä’Àðê Ñì³òà
(1970 ð.) òà “Ïîòàºìí³ áàæàííÿ àáî Íàéâ³äîì³ø³ óðàí³éö³: Ãîïê³íñ, Ïàòåð ³ Âàéëä” Ìàéêëà Ìåòüþ
Êåéëîðà (2006 ð.)
18
Ëàéîíåë Ï³´îò Äæîíñîí (1867–1902) — àíãë³éñüêèé ïîåò, åñå¿ñò ³ êðèòèê.
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з 22-річним лордом Алфредом Дуґласом, старшокурсником з Оксфорда. Поміж
обома чоловіками одразу виникла інтимна дружба, в якій, одначе, початково
переважала цілком платонічна єдність.
Січень 1893, Бабаккомбе Кліф
Мій рідний хлопчику,
Сонет просто чарівний, і це диво, що сі червоні трояндовопелюсткові твої
губи створені однаковою мірою як для божевілля музики і пісні, так і для
божевілля цілунків. Тендітна, золотава твоя душа лине поміж пристрастю
і поезією. Я переконаний, Гіацинтом, котрого Аполлон любив неймовірно
шалено, був у своїй грецькій подобі не хто інший, а ти.
Чому ти сам у Лондоні? Коли поїдеш до Солзбері? Таки поїдь туди, аби занурити
руки в прохолодну сутінь готичних витворів, а далі, щойно схочеш, завертай
до мене. Тут гарно і бракує тільки тебе; але поїдь спершу до Солзбері.
Навічно з невмирущою любов’ю,
Твій Оскар
Лист лорду Алфреду від січня 1893.
Використовувався як основний доказ
на другому суді Вайлда

Будучи у поважному віці сам Алфред, котрого Вайлд пестливо кликав Босі
(це прізвисько, дане Алфреду матір’ю ще в ранньому дитинстві, буквально стало
його другим ім’ям), зізнався, що впродовж перших шести місяців знайомства їх
стосунки перебували на інтелектуально-емоційному рівні, незважаючи на те,
що “вже під час другої зустрічі, подарувавши мені примірник “Портрета Доріана
Ґрея”, який дещо пізніше я забрав у Оксфорд, Вайлд мене домагався. Проте, доки
за шість місяців практично безперервних зустрічей і нетривалого співмешкання
у мене в Оксфорді, я не пізнав його більш-менш добре, то не поступався. Але
й поступившись, я робив з ним і дозволяв йому робити із собою лише те, чим
зазвичай займалися хлопчиська в Оксфорді та Вінчестері... Содомії між нас не
було ніколи, про це навіть не йшлося. Вайлд ставився до мене так, як ставиться
старший до молодшого у шкільні роки”. Після того, як Оскар зрозумів, що Алфред
поступається наполегливим вимогам близькості, тільки аби зробити йому приємне,
і що насправді його теж приваблюють значно молодші юнаки, Вайлд назавжди
припинив фізичні стосунки з ним.
Кілька років вони прожили разом, майже не криючись, часто відвідуючи свої
улюблені місця. Вайлд та інші знаменитості його соціальної групи почали потроху
виступати за реформу в царині сексуальної свободи і заснували надзвичайно
таємну організацію “Орден Харона”. Оповідання про гомосексуальну любов
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“Телені або Зворотній бік медалі” (Teleny or The Reverse of the Medal) з’явилося на
світ приблизно в той же час, 1893 року, і приписується Вайлду, хоча, ймовірно,
це була колективна творча спроба кількох однодумців за редакцією славетного
ірландця. Однак і сам Вайлд час од часу публікував свої “нетрадиційні” речі в
журналі ураністичної поезії “Хамелеон”.
Старший брат Алфреда, Френсіс Дуґлас, ймовірно, теж мав певні стосунки з
прем’єр-міністром Арчибальдом Філіпом Праймроузом, 5-им графом Роузбері, які
закінчилися наглою смертю Френсіса (вважається, що він наклав на себе руки).
Батько ж Босі, Джон Шолто Дуґлас19, 9-ий маркіз Квінзберрі був переконаний, що
обидвох його синів розбестили старші гомосексуалісти, або, як він висловився у
котромусь із своїх листів, “дивакуваті сноби на кшталт Роузбері”. Використавши
попередній досвід “спілкування” з вищезгаданим графом, Квінзберрі спробував
утнути те ж саме й щодо Вайлда та Алфреда, але кожного разу Вайлду вдавалося
утихомирити його.
Алфреде.
Твоя близькість із цим чоловіком, Вайлдом... Це мусить або припинитися, або
я відмовлюся від тебе і позбавлю навіть найменшої фінансової підтримки. Ні
аналізувати ваші стосунки, ані висувати жодних звинувачень я не збираюся.
Однак вважаю, що прикидатися скотиною настільки ж погано, як бути
нею...
З огидою твій так званий батько,
Квінзберрі

Лист маркіза Квінзберрі до сина від 1 квітня 1894

У прем’єрну ніч п’єси “Наскільки важливо бути серйозним” Квінзберрі здійснив
нову спробу зачепити Вайлда, разом із поплічниками засипавши письменника
“букетом овочів”. Вайлд стерпів і цю образу, а от маркізу відтоді входити до
театру стало зась. Тоді він, 18 лютого 1895 року, залишив у одному з улюблених
клубів Вайлда, “Албермарлі”, візитку з написом на звороті “Оскару Вайлду, що
позиціонує себе як сомдоміт” (описка від “содоміт”, мимовільна чи навмисна —
невідомо).
Хоча друзі радили Вайлду зігнорувати черговий вибрик неврівноваженого
джентльмена, лорд Алфред напоумив його подати на батька в суд за наклеп.
Квінзберрі заарештували у квітні 1895, Корона розпочала проти нього справу
за звинуваченням у наклепництві. Суд тривав три дні. Адвокату звинувачення —
Едварду Кларку — не було відомо про статеві зв’язки Вайлда з іншими чоловіками,
тож він прямо запитав у Оскара, чи були в маркіза Квінзберрі підстави для обмови.
Äæîí Øîëòî Äó´ëàñ (1844–1900) — øîòëàíäñüêèé äâîðÿíèí, êîòðîãî ³ñòîð³ÿ ïàì’ÿòàº ÿê
“íèùèòåëÿ ãåí³àëüíîãî æèòòÿ” Îñêàðà Âàéëäà ³ óêëàäà÷à “Ïðàâèë ìàðê³çà Êâ³íçáåðð³”.
19
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Той відповів, що ні. Однак адвокат Квінзберрі — Едвард Карсон — найняв
приватних детективів, які спромоглися простежити, де, коли, з ким і чим займався
Вайлд, зокрема з шістнадцятилітнім рознощиком газет Волтером Ґрейнджером
та відомим проститутом Чарльзом Паркером, представленим на суді як один із
головних свідків.
Першого дня Вайлд саркастично і дотепно парував запитання Карсона під
час перехресного допиту, викликаючи регіт у залі. Для прикладу, на питання
чи захоплювався він коли-небудь юнаками, Вайлд відповів, що ніколи не
захоплювався ніким, окрім себе самого. Другого дня перехресний допит Карсона
видався успішнішим: він зумів піймати Вайлда на неправдивому свідченні.
Третього дня Кларк порекомендував Оскару відкликати позов і справу закрили.
Проте влада не захотіла облишити все як є. На підставі свідчень Квінзберрі та
Карсона 6 квітня 1895 року Вайлда заарештували у лондонському готелі “Кадоґан”
за звинуваченнями “у вчиненні непристойних дій з іншими особами чоловічої
статі” згідно зі Статтею 11 Поправки до британського Кримінального кодексу від
1885 року. Друзі радили письменнику негайно тікати з країни, але він вирішив
принести себе в жертву справі реформування моралі. Кларк запропонував
захищати його pro bono на новому суді.
Хоча Вайлд у залі засідання і не говорив одверто про гомосексуальну любов,
проте захищав її якомога пристрасніше.
“Любов, яка не сміє себе називати” — ось на що у нашому столітті
перетворилася славетна прихильність старшого чоловіка до молодшого:
прихильність Давида до Йонатана, прихильність, яку Платон зробив самою
суттю своєї філософії, прихильність, описану в сонетах Мікеланджело і
Шекспіра. Глибока духовна тяга, однаково чиста і досконала, вона диктує
і одухотворює величні твори мистецтва, як то сонети Шекспіра і Мікелан
джело, чи два мої листи, якщо сприймати їх без викривлення. У цьому століт
ті її не розуміють, не розуміють настільки, що їй годиться іменуватися хіба
“любов, яка не сміє себе називати”, і що за неї мене поміщено туди, де я зараз
є. Вона прекрасна, вона чарівна, вона — найблагородніша форма прихильності
без дрібки неприродності, що зароджується на рівні інтелекту й періодично
вибухає поміж розумним старшим чоловіком і юнаком, котрий стоїть на
порозі радості, надії та блиску подальшого життя. Світ не розуміє такого
стану речей. Світ насміхається над нею і часом приставляє її послідовників
до соромітницького стовпа.
Із промови Оскара Вайлда на суді, 26 квітня 1895

Другий суд завершився тим, що присяжні просто не змогли дійти згоди щодо
вироку. Проте третій і останній судовий процес очолював сам верховний суддя сер
Алфред Вілз. Отож, 25 травня 1895 року Вайлда прирекли на два роки каторжних
робіт.
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Не бачу сенсу звертатися до вас. Подібні люди глухі до настанов і безсоромні,
тому сподіватися вплинути на них — марна справа. Це найгірший процес за
час мого суддівства... Немає сумнівів, що ви, Вайлде, стали осередком дуже
обширного кола розбещення найбридкішого штибу. Тож за таких обставин
від мене чекають проголошення найсуворішого з-поміж дозволених законом
вироку. Хоч, як на мене, він є цілком неадекватним у такій справі. Вирок суду:
вас покарано ув’язненням і двома роками каторжних робіт.
Проголошення вироку Вілзом після остаточного суду
над Вайлдом, 25 травня 1895

Настільки суворий вирок обурив деяких спостерігачів, і один з них у відкритому
листі висловився так: “Чому б Короні в такому разі не притягти до суду кожного
другого хлопчака з приватних і громадських шкіл, а заразом — і половину юнаків
з університетського середовища?” (ідеться про те, що педерастичні нахили були
досить поширеним явищем у верхах англійського суспільства тих часів).
Спочатку Вайлда ув’язнили в Пентонвільській, а потім у Вандсвортській тюрмі
Лондона, але зрештою, того ж року в листопаді, перевели до в’язниці у Редінґу
за якихось 30 миль на захід од столиці. Це містечко письменник знав віддавна:
у добрі старі часи катався там на човні Темзою, відвідував родину Палмерів, а
також славнозвісну бісквітну фабрику, розташовану неподалік од тюрми.
В’язень С3.3 (С — кодова назва блоку, а цифри позначають відповідно номер
поверху та камери) — ось ким був тепер славетний драматург.
Жахливе завершення блискучого життя... Окрім як виразити глибокий жаль
із цього приводу, дозволимо собі зробити ще тільки-но два коментарі. Поперше, якби цей судовий процес не скінчився винесенням достатньо суворого
щодо подібних правопорушень вироку, то регламентуючий такі випадки
закон можна було б без жодної шкоди викинути зі статуту. Тож суддю та
присяжних варто привітати із неухильним виконанням покладеного на
них обов’язку. По-друге, директори та інші відповідальні за моральність
працівники громадських шкіл повинні добре зважити на безжальний урок.
Адже саме на них, більше ніж будь-кого іншого, покладаються надії на
викорінення цієї зарази.
“The Star”, Лондон, 27 травня 1895

У понеділок уранці Вайлда огляне лікар, і якщо його визнають здоровим
і придатним до першорозрядної каторжної роботи, то перший місяць
ув’язнення Вайлд відбуватиме при топчаку: шість годин щоденно,
підйом на 6 тис. футів; режим праці — двадцять хвилин роботи, а потім
п’ятихвилинний відпочинок...
Впродовж першого місяця, працюючи на топчаку, Вайлд спатиме на
нарах — голих дошках, піднятих на кілька дюймів над підлогою і вкритих
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простирадлами (чисті простирадла видаються кожному в’язню), але без
матраца. Режим харчування буде наступним:
• Сніданок о 7:30; какао і хліб.
• Обід опівдні; бекон і квасоля, або суп, або холодне м’ясо по-австралійськи,
або ж коричневі пудинги із нутряного сала. Останні три повторюватимуться
двічі на тиждень, картопля подаватиметься з кожною стравою.
• Вечеря о 17:30; чай.
Після відбуття терміну на топчаку, Вайлда приставлять до виробничої
праці (не драматургії, хоча, можливо, з цього поліційному відділку було б
якнайбільше користі) на кшталт виготовлення поштових сумок, кравецтва
чи збирання паклі. Впродовж години Вайлд гулятиме на відкритому повітрі,
йдучи із рештою засуджених в єдиному ланцюгу, без розмов.
Ось так завершилося блискуче життя людини, котра колись могла б
дорівнятися величності Шекспіра чи Бекона. Однак слабкодухе потурання
аморальності перекреслило все. Якщо пересторогою у вигляді краху
Вайлда не буде знехтувано і доля утримає інших од наслідування, то закон
восторжествує і громадськість нарешті задовольниться.
“The Illustrated Police Budget”, Лондон, 1 червня 1895

А тим часом над Оскаром Вайлдом вершився суд отієї поки що невдоволеної
громадськості: книготорговці припинили продаж його творів, п’єси вилучили
з репертуару театрів, обоє синів змушені були покинути школу, рятуючись од
нападок вчителів та однолітків. Констанс забрала дітей до Швейцарії і прибрала
собі давнє родинне прізвище Голланд. 1898 року, невдовзі після складної операції на спинному мозку вона померла і похована на цвинтарі Стаґлено в Генуї,
Італія. Сиріл загинув у Франції під час Першої світової війни. А Вівіан пережив
війну і став досить відомим британським письменником та перекладачем.
1954 року він видав свої мемуари, а його син, Мерилін Голланд, відредагував і
опублікував кілька праць про свого діда, в тому числі оприлюднив 2000 року
повну версію листа-сповіді “Із глибини”.
Із тюрми Вайлд вийшов 19 травня 1897 року хворим, приниженим, без будь-яких
засобів до існування. Решту життя провів у добровільному вигнанні під іменем
Себастьяна Мельмота (псевдонім пояснюється так: ім’я запозичене в улюбленого
святого гомосексуалістів, а прізвище — у головного персонажа готичного роману
“Бурлака Мельмот”, написаного прадідом митця). Як стверджував лорд Алфред,
Роберт Рос “навернув Оскара до “пікантної любові” іще тогоріч влітку, яке вони
провели разом”.
До творчості Вайлд більше не брався, якщо не враховувати кількох статей з
критикою британської судово-в’язничної системи. Останнє творіння — “Балада
редінґської в’язниці” (The Ballad of Reading Gaol) — своєрідна літературна відповідь
агонії, яку митець перетривав у тюрмі, написане класичною мовою англійських
балад. Вона вийшла друком незадовго після смерті Констанс у 1898 році.
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Руан, серпень 1897
Мій рідний Дорогий Хлопчику,
Отримав твою телеграму зо півгодини
тому, і посилаю у відповідь бодай
кілька рядків. Знай, що єдина моя
надія знову почати писати прекрасні
твори — це перебування опріч тебе.
Колись було не так, але тепер усе
змінилося, і лише ти здатен відновити
мою енергію і відчуття радісної сили,
од яких залежить мистецтво.
Усіх обурює наше зближення, але
вони не розуміють нас. Я-бо почуваю,
що тільки з тобою зможу хоч щось
робити. Відбудуй моє понівечене
життя, і тоді наша дружба та любов
набудуть іншого значення для цілого
світу.
Добре було б, якби, зустрівшись в Руані,
ми більше й не розлучались. Адже нині
нас розділяють такі безодні простору
і землі. Але ми любимо один одного.
Добраніч, любий. Завжди твій,
Оскар
Лист Алфреду, серпень 1897

Попри все, Вайлд і Босі, хоча й не
одразу, проте знову об’єдналися на
короткий час у Руані. Цю подію вороже
зустріли друзі та родичі обох чоловіків,
тож вони змушені були розлучитися.
Однак наприкінці 1897 року вкотре
зійшлися і мешкали разом поблизу
Неаполя. Але й цей період примарного
щастя тривав недовго — причиною
розриву стали фінансові незгоди поміж
коханцями. За різними даними: то
Алфред відмовлявся призначити Оска
ру пожиттєве утримання, то Вайлда
не влаштовували гроші на “кишенькові
витрати”, то й сам Босі лишався ні з

чим, позаяк жодного з них аж ніяк не
можна назвати ощадливим. Врештірешт вони розлучилися остаточно.
Оскар провів три наступні роки
головно в Парижі або мандруючи
Європою. Босі ж у 1898 році повер
нувся в Англію. Живучи в паризькому
Hôtel d’Alsace, Вайлд, за словами тоготаки Алфреда, не відмовляв собі у
задоволенні, “знав усіх хлопчаків на
Бульварі й навіть не намагався це
приховати”. Дехто твердить, що за
місяць до смерті він казав приблизно
таке: “У нас зі шпалерами смертельна
дуель. Котресь обов’язково мусить
піти”. Або що на смертному одрі
Вайлда прийняла в своє лоно римокатолицька церква, хоч достеменно
невідомо, чи було це свідомим рі
шенням самого митця, а чи даниною
традиції з боку Роберта Роса.
30 листопада 1900 року від важкої
форми менінгіту Оскар Вайлд помер.
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Щодо причин захворювання існують
різні версії. Один із біографів твердив,
ніби до цього призвів сифіліс, однак
Мерилін Голланд опротестував такий
“діагноз”, навівши свою причину —
ускладнення після хірургічного втру
чання; лікарська версія — задавнене
нагноєння правого вуха. Хай там як, але
більшість сучасних медиків та науковців
виключають сифіліс з можливих причин
розвитку менінгіту.
Головним розпорядником прощаль
ної процесії був Алфред Дуґлас, який
примудрився, не відходячи від труни,
посперечатися з Робертом Росом за
те, кому з них належала більша частка

серця померлого. Поховали Вайлда
на цвинтарі Cimetière de Bagneux поза
межами Парижа, але потім могилу
перенесли на паризьке кладовище Père
Lachaise. Надгробок на прохання Роса
створив відомий тогочасний скульптор
сер Якоб Епштайн. Рос попросив також,
аби десь у ньому зробили спеціальну
нішу для його власного праху і в 1950
році спочив поруч зі своїм коханим.
Пам’ятник зображує модерністського
янгола20, тіло якого досі вкрито слідами
напомаджених губ — знаками пошано
вування, зоставленими людьми обох
статей.

Öåé àíãåë áóâ ñòâîðåíèé âèðàçíî “÷îëîâ³÷èì” — ìàâ â³äïîâ³äí³ ñòàòåâ³ îðãàíè, ÿê³ çãîäîì
çíèùèëè âàíäàëè ³ ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ çáåð³ãàëèñÿ ó âèãëÿä³ ïðåñ-ïàï’º â íàãëÿäà÷³â öâèíòàðÿ.
Ïîäàëüøà ¿õ äîëÿ íåâ³äîìà. Îäíàê âë³òêó 2000 ðîêó òàêèé ñîá³ Ëåîí Äæîíñîí âëàøòóâàâ íà
ìîãèë³ ñîðîêàõâèëèííó öåðåìîí³þ âñòàíîâëåííÿ ñð³áíèõ â³äïîâ³äíèê³â “çíèêëèõ ö³ííîñòåé”,
ïðèóðî÷èâøè вñå ïàì’ÿò³ Îñêàðà Âàéëäà.
20

ОСКАР ВАЙЛД. ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ

Оскар Вайлд

Поезії в прозі
Митець
Одного вечора прийшло в його душу бажання створити образ Вдоволення, що
триває Мить. І він попрямував у світ шукати бронзу. Бо думки свої міг утілювати
тільки в бронзі.
Однак бронза начеб зникла із цілого світу, й ніде у цілому світі не можна
було відшукати анітрохи бронзи, крім хіба бронзового образу Скорботи, що
продовжується Вічність. Але ж цей образ він власними руками зваяв і поставив
на могилі єдиної любові всього свого життя. На гробі своєї мертвої найбільшої
любові він встановив оцей образ власної роботи, щоби той слугував знаком
любові людської, яка не згибає, та символом жалоби людської, яка продовжується
вічність. І у цілому світі не було іншої бронзи, крім оцього бронзового образу.
І він узяв власноручне творіння, і поставив у величезне гóрно, і розплавив у
полум’ї.
І з бронзового образу Скорботи, що продовжується Вічність, він витворив
образ Вдоволення, що триває Мить.

Добротворець
Була ніч, і Він був сам.
І Він побачив оддалік стіни великого міста, і пішов у напрямку міста.
І коли Він наблизився, то з міста долинув шелест кроків насолоди, сміх
уст радості й звучний гомін багатьох лютень. І Він постукав у ворота, і один з
охоронців одчинив Йому.
І Він уздрів мармуровий будинок, а перед ним — прегарні мармурові колони.
Колони ті були обвиті вінками, а зсередини й ззовні стриміли кедрові факели. І
Він увійшов у будинок.
І коли Він минув залу із халцедону та залу з яшми й дістався довгої бенкетної
зали, то застав лежачим на ложі кольору пурпурового моря того, чиє волосся
вінчали червоні троянди, а губи червонілись од вина.
І Він зайшов позад нього, і торкнув за плече, і сказав йому:
— Чому ти живеш так?
І юнак обернувся, і впізнав Його, і дав відповідь, сказавши:
— Я ж був колись прокаженим, а ти зцілив мене. То як інакше повинен я
жити?
І Він вийшов із будинку, і пішов знову на вулицю.
І небавом Він побачив ту, чиє обличчя було нарум’янене, убрання барвисте, а
ступні окрашені перлами. І за нею простував повільно, наче мисливець, юнак у
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двоколірній масці. Прекрасним, наче ідольське, було жіноче обличчя, а очі юнака
блищали жагою.
І Він кинувся навздогін, і торкнув руку юнака, і сказав йому:
— Чому ти дивишся ось так на цю жінку?
І юнак обернувся, і впізнав Його, і сказав:
— Я ж був колись сліпцем, а ти повернув мені зір. На що інше повинен я
дивитися?
І Він побіг уперед, і торкнувся барвистого убрання жінки, і сказав їй:
— Хіба немає іншого шляху, щоб іти ним, окрім дороги гріха?
І жінка обернулася, і впізнала Його, і засміялась, і сказала:
— Але ти простив мені мої гріхи, а дорога ця — приємна дорога.
І Він вийшов із міста.
І коли Він покинув місто, то побачив юнака, котрий сидів на узбіччі та
плакав.
І Він підійшов до нього, і торкнувся довгих пасем його волосся, і сказав
йому:
— Чому ти плачеш?
І юнак подивився вгору, і впізнав Його, і дав відповідь:
— Я ж був колись мертвим, а ти воскресив мене. Що інше повинен я робити,
як не плакати?

Учень
Коли Наркіс помер, ставок, побіля якого він шукав утіхи, перетворився із
солодководої чаші на чашу солоних сліз, і ореади перейшли, ридаючи, крізь
лісисті місцини, аби заспівати ставку і заспокоїти його.
І коли побачили, що ставок перетворився із солодководої чаші на чашу
солоних сліз, то розпустили зелені кучері волосся і заголосили, і промовили:
— Не дивує нас така твоя туга за Наркісом, адже він був прекрасним!
— Хіба Наркіс був прекрасним? — перепитав ставок.
— Кому, як не тобі, знати це? — відповіли ореади. — Нас він завжди проминав,
а до тебе прагнув. І лягав на твоїх берегах, і зазирав у тебе, і люстерко твоїх вод
віддзеркалювало його красу.
І ставок відповів:
— Я-бо любив Наркіса за те, що коли він лежав на моїх берегах і зазирав у
мене, люстерка його очей завжди віддзеркалювали мою власну красу.

Учитель
І от, коли темрява зійшла на землю, Йосип з Аріматеї, запаливши сосновий
смолоскип, спустився з пагорба в низовину. Бо мусив ще залагодити власні
справи.
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І він побачив юнака, котрий голий-голісінький стояв навколінки на кремінні
Долини Відчаю та ридав. Юначе волосся було кольору меду, а тіло нагадувало
білоцвіт, але він обвив тіло своє тернинням, а на волосся, мовби корону,
припасував золу.
І власник чималих володінь сказав юнакові, котрий голий-голісінький
плакав:
— Не дивуюся величі твого страждання, адже Він достеменно був справедливою
людиною.
І юнак відповів:
— Не Його я оплакую, а себе. Я-бо теж перетворив воду на вино і зцілив
прокаженого, і повернув зір сліпому. Я ходив по хвилях і вигнав дияволів із
мешканців гробниць. Я нагодував зголоднілих в пустелі, де не було ані крихти
поживи, і воскресив померлих, і за моїм наказом на очах у людного натовпу
безплідне фігове дерево вичахло. Все, що зробив цей чоловік, я зробив також.
Однак вони не розіп’яли мене...

Дім Вироків
І була тиша у Домі Вироків, і нага Людина постала перед Богом.
І Бог відкрив Книгу Життя Людини.
І Бог сказав Людині:
— Життя твоє було лихим, бо ти виявляла жорстокість до тих, котрі в тяжку
хвилину потребували підтримки, до тих же, яким допомоги забракло, ти була
злою і твердосердою. Убогі волали до тебе, а ти їх не чула, і вуха твої оглухли
до криків Моїх нещасливців. Спадок безбатченків ти забирала собі, й ти таки
засилала лисиць у виноградники на сусідському полі. Ти відбирала хліб у дітей
і віддавала собакам на потраву, а Моїх прокажених, котрі мирно жили собі у
болотах, Мене вихваляючи, вивозила на биті шляхи, і на Моїй землі, з якої Я
сотворив тебе, проливала невинну кров.
І Людина дала відповідь, і сказала:
— Саме так чинила я.
І знову Бог відкрив Книгу Життя Людини.
І Бог сказав Людині:
— Життя твоє було лихим, бо ти побажала заволодіти Красою, яку Я показав,
а на Добро, яке Я припас, не зважила. Стіни твого покою розписані образами,
і з ложа огид ти підводилася на згуки флейт. Ти звела сім вівтарів гріхам,
од яких Я страждав, і їла те, що не годиться споживати, і багрянець своєї
одежі помережила трьома знаками сорому. Твої ідоли не були ні золотими, ні
срібними (бо й те, й інше — довговічне), але зі смертної плоті. Ти змащувала
їх волосся парфумами і клала гранати їм у руки. Ти змащувала їхні ступні
шафраном і просилала перед ними килими. Сурмою ти змащувала їхні повіки,
а тіла намазувала миром. Ти вклонялася їм доземно, і трони ідольські встановила на сонці. Ти показувала сонцю свій сором, а місяцю — своє божевілля.
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І Людина відповіла, і сказала:
— Саме так чинила я.
І втретє Бог відкрив Книгу Життя Людини.
І Бог сказав Людині:
— Життя твоє було лихим, бо злом ти відплачувала за хороше, злочинством —
за доброту. Руки, які годували тебе, ти скалічила; груди, які напували тебе, ти
зневажила. Той, хто приходив до тебе з водою, ішов геть спраглий; розбійників,
котрі вночі давали тобі сховок у наметах, ти зраджувала на світанні. Ворога, який
пожалів тебе, ти підстерегла і піймала у пастку, а друга, котрий тебе супроводжу
вав, продала за срібняки; тим же, хто йшов до тебе з Любов’ю, ти завжди, в свою
чергу, віддячувала Хіттю.
І Людина відповіла, і сказала:
— Саме так чинила я.
І Бог закрив Книгу Життя Людини, і сказав:
— Я притьмом відправлю тебе до Пекла. Прямісінько до Пекла відправлю Я
тебе.
І Людина вигукнула:
— Ти не зможеш!
І Бог сказав Людині:
— Чому Я не зможу відправити тебе до Пекла, з якої причини?
— Тому що я завжди жила у Пеклі, — відповіла Людина.
І була тиша у Домі Вироків.
І через деякий час Бог заговорив, і сказав Людині:
— З огляду на те, що Я не можу відправити тебе до Пекла, Я притьмом відправлю
тебе до Раю. Прямісінько до Раю відправлю Я тебе.
І Людина вигукнула:
— Ти не зможеш!
І Бог сказав Людині:
— Чому Я не зможу відправити тебе до Раю, з якої причини?
— Тому що ніколи й ніде я не здатна була його бодай уявити, — відповіла Людина.
І була тиша у Домі Вироків.

Навчитель мудрості
Ще з дитинства його неначе переповнювало досконале божественне знання,
а щойно ставши отроком він дуже дивував багатьох святих і праведних жінок,
які мешкали у вільному місті, де він народився, статечною мудрістю своїх
відповідей.
І коли батьки обдарували його убранням та перстенем зрілості, він поцілував
їх і покинув, і пішов у світ, щоби говорити світові про Бога. Адже було в ту пору
на світі багато таких, котрі чи то не знали Бога зовсім, чи то мали неповне знання
про Нього, чи поклонялися фальшивим богам, які мешкали у дібровах і не дбали
про своїх поклонників.

ОСКАР ВАЙЛД. ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ

І він звернув обличчя своє до сонця, і мандрував без сандалів, бо так, він
бачив, святі ходили, і ніс при поясі шкіряний гаман та плящину для води із
випаленої глини.
І, йдучи битим шляхом, він був сповнений радістю, породженою досконалим
божественним знанням, і неперервно співав похвали Богу; і по якомусь часі
дістався дивної землі, де було багато міст.
І він пройшов одинадцятьма містами. І деякі з цих міст були в долинах, а інші —
на берегах великих річок, а ще інші були воздвигнуті на пагорбах. І в кожному місті
він знаходив учня, котрий сповнювався до нього любов’ю і йшов слідом, і силасиленна людей також ішла слідом за ним із кожного міста, і божественне знання
поширювалося цілою землею, і багато правил було змінено, і жреці в ідольських
храмах зрозуміли, що половини їх наживи не стало, і коли забили в полуденні
барабани, то ледве діждали кількох людей із павичами та жертвоприношеннями,
як було в тім краю заведено до його приходу.
Однак що більшав натовп його послідовників, і що більше ставало учнів, то
більшала і його скорбота. І він не знав, чому скорбота його така велика. Бо завжди
говорив про Бога, виходячи з повноти досконалого божественного знання, яке
сам Бог дав йому.
І одного вечора він вийшов із одинадцятого міста, міста вірменського, а учні й
великий натовп людський пішли слідом за ним; і він зійшов на гору, і сів на камінь,
що був на тій горі, й учні стали довкруж нього, а юрба вклякла навколішках у долині.
І він схилив голову на руки і заплакав, і сказав своїй Душі:
— Чому сталося так, що жаль і страх переповнюють мене, а кожен із учнів —
неначе ворог, який підкрадається опівдні?
І Душа відповіла йому, сказавши:
— Бог наповнив тебе досконалим божественним знанням, а ти віддав його
іншим. Розділив многоцінну перлину, володіння безмежне розчленував на
частини. Той, хто ділиться мудрістю, обкрадає самого себе. Він мовби власноручно
віддає скарб грабіжнику. Хіба Бог не мудріший од тебе? Хто ти такий, щоби
переповідати таємниці, які Він повідав тобі? Була я колись багатою, але ти обід
нив мене. Колись я бачила Бога, але ти заховав Його від мене.
І він заплакав знову, бо знав, що Душа його правду говорить, і що він оддав
іншим досконале божественне знання, і що хапається за одіж Господню, і що
впевненість покидає його, бо багато людей увірували в нього самого.
І він сказав собі: “Не говоритиму більше про Бога. Той, хто ділиться мудрістю,
обкрадає самого себе”.
І через кілька годин підійшли до нього учні, поклонилися доземно, і сказали:
— Учителю, говори нам про Бога, бо ти маєш досконале божественне знання,
що його жодна інша людина не має.
І він відповів їм, сказавши:
— Говоритиму вам про будь-що існуюче на землі й на небесах, але про Бога не
говоритиму. Ні тепер, ні іншого разу, я не говоритиму вам про Бога.
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І вони розгнівались, і сказали:
— Ти привів усіх в пустелю, щоби ми могли слухати тебе. Чи ж відішлеш голодними
геть нас і той великий натовп, який ти примусив іти слідом за собою?
І він відповів їм, сказавши:
— Не говоритиму вам про Бога.
І натовп почав ремствувати, і сказали йому люди:
— Ти привів нас у пустелю і не дав нам їжі, щоби насититись. Говори нам про
Бога, і це вдовольнить нас!
Але він не відказав їм ані слова. Бо знав, що коли говоритиме про Бога, то
віддасть свій скарб.
І посмутнілі учні пішли геть, а велелюдна юрба розбрелася по домівках. І
багато вмерло дорогою.
І залишившись на самоті, він підвівся, звернув обличчя до місяця і мандрував
упродовж семи ночей, не заговорюючи до жодної людини та не відповідаючи.
А коли зайшов сьомий місяць, він досяг тієї пустелі, що є пустелею Великої
Ріки. І надибав печеру, в якій колись мешкав Кентавр, і вирішив там оселитися.
І зробив килимок із очерету для лежання, і став пустельником. І кожну годину
Пустельник возносив похвалу Богу за те, що Він дозволив йому зберегти бодай
частку божественного знання про Нього і Його дивовижну велич.
І от якось увечері, коли Пустельник сидів перед печерою, у якій вирішив
оселитися, він уздрів юнака зі злостивим й прекрасним обличчям, котрий
проходив повз по-бідняцькому вбраний та з порожніми руками. Щовечора
той юнак минав його із порожніми руками, а щоранку повертався з оберемком
порфір та перлів. Бо він був Грабіжником і обкрадав каравани торговців.
І Пустельник дивився на нього, і шкодував його. Але не казав ані слова. Адже
він знав, що з кожним вимовленим словом втрачатиме певність.
І якось уранці юнак, повертаючись із оберемком порфір та перлів, спинився і
спохмурнів, і тупнув ногою по піску, і сказав Пустельнику:
— Чому ти дивишся так на мене щоразу, як тут проходжу? Що то я бачу в твоїх
очах? Бо жодна людина раніше так не дивилася на мене. Твій погляд допікає мені,
наче скіпка.
І Пустельник відповів йому, сказавши:
— У моїх очах ти бачиш жаль. Жаль — от що позирає на тебе з моїх очей.
І юнак засміявся зневажливо, і люто крикнув Пустельнику, кажучи:
— Я тримаю в руках порфіри та перли, а ти маєш тільки очеретяний килимок
для лежання. Як ти можеш жаліти мене? У чім причина того жалю?
— Я жалію тебе, — сказав Пустельник, — бо ти не маєш божественного
знання.
— Хіба божественне знання — то щось дорогоцінне? — запитав юнак і при
ступив ближче до входу в печеру.
— Воно цінніше за порфіри та перли цілого світу, — відповів Пустельник.
— Чи ти маєш його? — сказав юний Грабіжник, підходячи ще ближче.
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— О, так, — відповів Пустельник, — колись я володів досконалим божественним
знанням. Але по глупоті своїй втратив, розділивши його поміж іншими. Однак зараз
навіть рештки того знання для мене вартують більшого, ніж порфіри чи перли.
І коли молодий Грабіжник почув це, то відкинув геть порфіри та перли, які
тримав у руках, натомість вихопив кривий гострий меч і сказав Пустельнику:
— Негайно віддай мені божественне знання, що ним володієш, або я не вага
ючись уб’ю тебе. Чого б то мені лишати живим того, чий скарб значніший од мого?
І Пустельник простяг руки й сказав:
— Краще піду до найдальших обійсть Господніх, вихваляючи Його, ніж
зостанусь на цьому світі без знання про Нього. Убий мене, коли бажаєш. Але я не
віддам свого божественного знання.
І юний Грабіжник опустився на коліна і вмовляв його, але Пустельник не
говорив йому про Бога, ані віддавав свого Скарбу, і молодик підвівся, і сказав
Пустельнику:
— Хай буде по-твоєму. А я-бо подамся до Міста Семи Гріхів, котре за три дні ходи
звідси, і за порфіри дадуть мені там задоволення, а за перли продадуть радість.
І він підняв порфіри та перли, і хутко подався геть.
І Пустельник скрикнув, і пішов за ним слідом, і вмовляв його. Впродовж
трьох днів він ішов дорогою за юним Грабіжником і благав його повернутися, не
вступати у Місто Семи Гріхів.
І час од часу юний Грабіжник озирався на Пустельника і гукав йому, кажучи:
— Чи віддаси мені божественне знання, цінніше од порфір та перлів? Як
віддаси, то я не вступлю в місто.
І щоразу Пустельник відказував:
— Усе, що маю, віддам тобі, крім оцього єдиного. Бо не дозволено мені
віддавати це.
І третього дня з настанням сутінок вони наблизилися до великої ясно-червоної
брами Міста Семи Гріхів. І звідти долинув голосний сміх.
І юний Грабіжник засміявся у відповідь, і зажадав постукати в браму. І в ту ж
мить Пустельник кинувся до нього і вхопив за поли одежі, й сказав йому:
— Простягни вперед руки і обійми мене за шию, і прихили своє вухо близько
до моїх вуст, бо я віддам тобі те, що залишилося мені від божественного знання.
І юний Грабіжник зупинився.
І, віддавши своє знання про Бога, Пустельник упав на землю і заплакав, і
велика темрява заховала його від міста і юного Грабіжника так, що він не бачив
їх більше.
І лежачи там, заплаканий Пустельник усвідомлював, опріч себе, присутність
Когось; і той Хтось опріч нього мав ступні латунні й волосся, схоже на густе руно.
І Він підвів Пустельника, і сказав йому:
— Дотепер ти мав досконале божественне знання. Тепер же матимеш
досконалу любов Господню. Чому-бо ти плачеш?
І Він поцілував Пустельника.
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Сфінкс без загадки
Якось по обіді я сидів за вуличним столиком Кафе де ля Пе, споглядаючи
розкіш і нікчемність паризького життя та розмірковуючи за склянкою вермуту
над чудернацькою панорамою гордості й голоти, що розгорталася переді мною.
Аж раптом почув чийсь оклик. Я обернувся і побачив лорда Мерчісона, з яким
не стрічався років із десять (приблизно відтоді, як разом навчалися в коледжі).
Я, отож, радів, що наші шляхи знову перетнулися. Ми привітно потисли один
одному руки, адже в Оксфорді були щирими друзями. Тоді лорд Мерчісон
безмірно мені подобався: такий вродливий, високодуховний і благородний.
Пригадую, в нашому товаристві говорили, що коли б не його правдолюбство, то
він був би найкращим у світі друзякою; проте насправді, думаю, його відвертість
змушувала нас захоплюватися ним іще більше. Як виявилося, мій знайомець
дуже змінився. Виглядав стурбованим та спантеличеним, і здавалося, ніби
його поглинули сумніви. Я відчував, що це не данина сучасному скепсису, бо
Мерчісон був найстійкішим із торі й вірив у П’ятикнижжя так само твердо, як
вірив у палату перів. Отож напрошувався висновок, що тут не обійшлося без
жінки, і я запитав лорда, чи він жонатий.
— Я не достатньо добре розумію жінок, — відповів він.
— Любий мій Джералде, — сказав я, — жінок потрібно любити, а не
розуміти.
— Я не можу любити, коли не довіряю, — відказав Мерчісон.
— Думаю, в твоєму житті є таємниця, Джералде, — вигукнув я, — повідай-но
її мені.
— Давай проїдемось, — відказав він, — тут надто людно. Ні, тільки не жовтий
екіпаж! Будь-який інший колір — ось, той темно-зелений цілком підходить, — і
за кілька митей ми вже рушили бульваром у напрямку Маделейн.
— Куди поїдемо? — запитав я.
— О, куди забажаєш! — відповів він. — Їдьмо до ресторану в Буа; там
пообідаємо, і ти розповіси геть усе про себе.
— Я хочу спершу послухати про тебе, — сказав я. — Розкажи мені свою
таємницю.
Він дістав із кишені маленьку сап’янову скриньку зі срібною застібкою і
вручив мені. Я відкрив її. Всередині була фотографія жінки — високої і тендітної,
навдивовижу живописної завдяки великим невиразним очам та розпущеному
волоссю. Вона нагадувала clairvoyante1, і була загорнута в багаті хутра.
— Що ти думаєш про це обличчя? — запитав Мерчісон. — Воно гідне
довіри?
Я уважно придивився. Лице, здалося мені, належало комусь загадковому,
але криється у тій загадці добро, а чи зло, я сказати не міг. Його краса була
1
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наче виформуваною із багатьох таємниць — краса радше психологічна, ніж
пластична — і примарна усмішка, ледь граючи на вустах, видавалася аж надто
невловимою для справді приємної.
— Отже, — він нетерпляче скрикнув, — що скажеш?
— Та це Джоконда у соболях, — відповів я. — Розкажи мені геть усе про неї!
— Не тепер, — сказав він, — після обіду, — і перевів розмову на інше.
Коли офіціант приніс нам каву і сигарети, я нагадав Джералду про його
обіцянку. Він встав зі свого місця, пройшовся двічі або тричі туди-сюди кімнатою,
і, опустившись у м’яке крісло, розповів мені наступну історію.
— Одного вечора, — почав він, — десь коло п’ятої години, я ішов по Бонд Стріт.
Екіпажі спричинили страшенну тисняву і рух майже припинився. Неподалік од
тротуару стояв маленький жовтий фіакр, який з тієї чи іншої причини привернув
мою увагу. Коли я саме проходив повз, із нього виглянуло те личко, котре я
тобі сьогодні показував. Воно миттєво зачарувало мене. Я думав про нього
впродовж ночі й увесь наступний день. Я бродив туди-сюди тією бісовою
вулицею, зазираючи до кожного екіпажу і чекаючи на жовтий фіакр, однак не
зміг відшукати ma belle inconnue2 і врешті почав думати, що вона мені тільки
наснилася. Десь через тиждень я вечеряв у мадам де Рестейл. Вечерю було
призначено на восьму, проте о пів на дев’яту ми все ще чекали у вітальні.
Нарешті слуга рвучко прочинив двері й оповістив про прихід леді Елрой.
Жінки, яку я шукав. Вона увійшла дуже повільно, схожа на місячний промінь
у сірому мереживі, і, на превелику радість, мені випало провести її до столу.
Коли всі розмістились, я цілком невинно відзначив: “Здається, мені нещодавно
випало зустріти вас на Бонд Стріт, леді Елрой”. Вона дуже зблідла і сказала,
понизивши голос: “Молю, не говоріть так голосно; вас можуть підслухати”.
Почуваючись нікчемою через настільки невдалий початок, я відчайдушно
поринув у обговорення французьких п’єс. Леді Елрой розмовляла мало, завжди
тим самим низьким музичним голосом, ніби боялася, що хтось підслуховує. Я
пристрасно, по-дурному закохався, і непевна атмосфера таємничності навколо
неї розпалювала в мені жагучу цікавість. Щойно вона, ледь не одразу після
закінчення вечері, зібралася піти, я запитав, чи можна її відвідати. Жінка
хвильку вагалася, роззираючись, чи є хто поблизу, а тоді сказала: “Так, завтра
за п’ятнадцять п’ята”. Я благав мадам де Рестейл розповісти мені про неї; але
довідався лише, що вона вдова і володіє прекрасним будинком на Парк-Лейн,
і оскільки якийсь науковий зануда розпочав усний трактат на тему вдів як
прикладу виживання найбільш пристосованих у межах шлюбу, я відкланявся
і пішов додому.
Наступного дня прибув на Парк-Лейн акурат в призначений час, але дворецький
повідомив, що леді Елрой щойно пішла. Я подався до клубу, цілком нещасний і
дуже збентежений, та, добряче все обмізкувавши, написав їй листа, прохаючи
2
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дозволу випробувати свою удачу іншого дня. Відповіді не було кілька діб, та
зрештою я отримав маленьку записочку (де говорилося, що вона буде вдома в
неділю о четвертій) з дивним постскриптумом: “Будь ласка, не пишіть мені більше
сюди; поясню при зустрічі”. В неділю вона прийняла мене і була абсолютно
чарівною; та коли я вже збирався йти, попросила, щоб наступного разу при нагоді
адресував свої листи “місіс Нокс, наглядачці бібліотеки Віттакерз, Грін Стріт”. “Я
не можу отримувати листи у власному домі, — сказала вона, — на те є певні
причини”.
Впродовж сезону ми часто бачилися, проте атмосфера таємничості довкола
неї так і не розвіювалась. Іноді здавалося, ніби вона підвладна якомусь
чоловіку, проте її неприступний вигляд робив це малоймовірним. Дійти якогонебудь висновку було надзвичайно важко, адже вона нагадувала один із тих
чудернацьких кристалів, що їх показують у музеях: в одну мить прозорих, а вже
у наступну — тьмяних. Зрештою, я постановив запропонувати їй одружитися:
мені остогидла безперервна загадковість, якою вона оточувала всі мої візити і
кілька надісланих їй листів. Я написав до бібліотеки, щоб запитати, чи може вона
зустрітися зі мною наступного понеділка о шостій. Отримавши у відповідь згоду,
я опинився на сьомому небі від насолоди. Я був одержимий нею, незважаючи
на жодні містерії, як вважав у той час (завдяки їм, розумію тепер). Ні, я любив
власне жінку. Таємничість хвилювала мене, доводила до божевілля. Навіщо
випадок звів мене на її манівці?
— Ти з’ясував це, еге ж? — вигукнув я.
— Боюся, що так, — відповів Мерчісон. — Вирішуй сам. У понеділок я ходив
обідати до свого дядька і десь коло четвертої години опинився на МарілебоунРоуд. Як ти знаєш, мій дядечко живе на Регент-Парк. Я ж хотів потрапити на
Піккаділі й подався коротшим шляхом через незграбні маленькі вулички. Аж
зненацька побачив перед собою леді Елрой, котра йшла поквапцем, запнута
густою вуаллю. Діставшись останнього на цій вулиці будинку, вона піднялася
сходами, дістала ключ-відмичку і увійшла. “От вона, таємниця”, — сказав я собі;
тоді поспішив оглянути будинок. Він, подумалося мені, був з розряду тих споруд,
де винаймають помешкання. На ґанку лежала упущена леді Елрой хустинка. Я
підняв її і поклав у кишеню. Потім почав розмірковувати, як повинен вчинити.
Дійшовши висновку, що не маю права шпигувати за нею, я поїхав до клубу. О
шостій зайшов до прекрасної вдови із візитом. Вона лежала на дивані у вечірній
сукні зі сріблястої тканини, прикрашеній кількома дивними місячними каменями,
які були невід’ємною частиною її вбрання. Виглядала просто чарівною. “Дуже
рада бачити вас, — сказала вона. — Цілісінький день не виходила з дому”. Я
зиркнув на неї збентежено і, витягши з кишені хусточку, подав їй. “Ви упустили
це на Камнор-Стріт сьогодні пообіді, леді Елрой”, — сказав я дуже спокійно. Вона
глянула на мене з жахом, але не зробила бодай спроби забрати хустинку. “Що ви
там робили?” — запитав я. “Яке ви маєте право допитувати мене?” — відповіла
вона. “Право чоловіка, котрий любить вас, — відказав я. — Я прийшов сюди,
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щоб запропонувати вам одружитися”. Вона закрила обличчя руками і зайшлася
нестримним риданням. “Ви мусите розповісти мені”, — продовжував я. Вона
підвелася і, дивлячись просто мені в обличчя, сказала: “Лорде Мерчісон, мені
нема чого розповідати”. “Ви ходили на зустріч із кимось, — скрикнув я, — ось
у чому ваша таємниця”. Вона страшенно побіліла й сказала: “Я не ходила на
зустріч”. “Невже ви не можете сказати правду?” — вигукнув я. “Я й сказала”, —
відповіла вона. Я сказився, осатанів; не знаю, що я там наговорив, але напевне
то було щось жахливе. Врешті, кинувся геть із будинку. Вона написала мені листа
наступного дня; я відіслав його назад нерозпечатаним і відбув до Норвегії з
Аланом Колвілем. За місяць повернувся і перше, що побачив у “Монін Пост” —
повідомлення про смерть леді Елрой. Вона застудилася в опері й за п’ять днів
сконала від застою легень. Я замкнувся і нікого не впускав. Я кохав її так сильно,
я кохав її так шалено. Святий Боже, як же я кохав оту жінку!
— Ти ж ходив на ту вулицю, до того будинку ? — запитав я.
— Так, — відповів Джералд. — Одного дня я пішов-таки на Камнор-Стріт.
Не зміг стриматися; мене замучили сумніви. Постукав у двері. Мені відчинила
пристойна з вигляду жінка. Я запитав, чи здає вона кімнати. “Як вам сказати,
сер, — відповіла вона, — вітальні нібито здані; проте я не бачила тієї леді
місяців зо три, а оскільки плату за них заборговано, то вони ваші”. “Оцієї леді?” —
запитав я, показуючи фотографію. “Авжеж, її! — вигукнула вона. — Коли ж
вона повернеться, сер?” “Ця леді померла”, — відказав я. “О, ні, сер, сподіваюся,
ні! — сказала жінка. — Вона була моїм найкращим наймачем. Платила три гінеї
в тиждень тільки щоб посидіти у моїх вітальнях час од часу”. “Вона зустрічалася
тут із кимось?” — поцікавився я. Жінка, однак, запевнила мене, що вона завжди
приходила сама і ні з ким не бачилась. “Що ж, на Бога, вона тут робила?” —
викрикнув я. “Сиділа собі у вітальні, сер, читаючи книги, й інколи пила чай”, —
відповіла жінка. Я не знав, що казати, тож дав їй соверен і пішов геть. Ну, і як це,
по-твоєму, розуміти? Ти ж не вважаєш, ніби та жінка говорила правду?
— Вважаю.
— У такому випадку, навіщо леді Елрой туди ходила?
— Любий мій Джералде, — відповів я, — леді Елрой просто була жінкою із
нездоланним потягом до таємничості. Вона знімала ці кімнати заради задоволення
ходити туди, запнувшись вуаллю і уявляючи себе героїнею. Вона обожнювала
загадковість, але сама була тільки-но Сфінксом без загадки.
— Ти дійсно так думаєш?
— Я певен цього.
Він дістав сап’янову скриньку, відкрив її і подивився на фотографію.
— Невже й справді так? — сказав нарешті.
1881 рік
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З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

К

ожна антологія ірландської поезії, укладена за хронологічним прин-ципом,
неминуче розпадається на дві частини: ірландськомовну й англомовну
(якщо лишити осторонь зразки середньовічної латини). Умовна межа про
лягає десь наприкінці ХVІІІ ст. (найближча переломна історична дата — 1798
рік, поразка повстання проти англійської корони, організованого товариством
Об’єднаних ірландців, яких надихали республіканські ідеї Французької
революції). До того більшість населення говорила по-ірландськи (поґельськи). Виходить, ірландська мова опиралась англійській шість століть —
від часу англійського вторгнення під проводом Річарда, графа Пемброка, на
прізвисько Стронґбоу — “Міцний лук” (1170 р.)
Втім, поодинокі ірландські поети вдавались до мови метрополії задовго до
тотальної англізації, а сьогодні, на черговому витку кельтського відродження,
окремі ентузіасти віршують по-ірландському.
Але, попри втрату рідної мови, англомовні поети-ірландці (навіть такі
космополіти, як Оскар Вайлд) зберегли у своїх віршах ті риси, які чарують нас
у давньоірландській поезії класичної доби: вільний політ уяви, тонке відчуття
краси природи, екстатичну релігійність, музичність.
Не мені належить думка, що українці й ірландці — нації споріднені: й
історичною долею, й ментальністю. Не останнє місце в цьому спорідненні
належить і проблемі мовного диктату держави-колонізатора та — як наслідок
— відмирання корінної мови (лише в ірландців цей процес зайшов набагато далі,
ніж у нас).
“Ґельська — моя національна, але не рідна мова” — ці слова Вільяма Батлера
Єйтса, що передають біль багатьох поколінь ірландських письменників, звучать
для нас як пересторога.

Олена О’Лір

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

АНОНІМ (ХІV ст.)

З ІРЛАНДІЇ РОДОМ Я
З Ірландії родом я,
Зі святої землі на ім’я
Ірландія.
Боже, молю про єдине:
Заради ласк благостині,
Потанцюй зі мною нині
В Ірландії.
Wentworth Dillon, Earl of Roscommon
ВЕНТВОРТ ДІЛЛОН, ГРАФ РОСКОММОН
(1634–1685)

З “ЕСЕЮ ПРО ПОЕТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД”
На ґрунті певному твоя будова
Хай зводиться, велична і чудова,
Й не штучністю вража, а навзамін
Стрункою симетрією частин,
Що непомітно б охопила ціле
Й життєвим жаром одухотворила –
Бурхливим, чистим, благосним вогнем,
Ясним, як небо, звідки ласки ждем;
Та небагато душ, богів родина,
Покликані зійти на ту вершину,
Титанів же блюзнірство бунтівне
Туди, здвигнувши гори, не сягне.
Харон не брав Енея до Аїда,
Допоки не впізнав, хто з ним за ґіда;
Тож буде тільки справедливо, як
З небес впаде непроханий гордяк!
Найнебезпечніша із вад, гординя, –
Від браку відчуття чи розуміння;
Ті, хто працює й проникає в суть,
Скоріше в розпач, ніж в пиху, впадуть;
Якщо бо автор твій талановитий,
Його нелегко буде зрозуміти.
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Верґілій як давно уже помер!
Як мало хто збагне його тепер!
Його олтар шануй побожно й щиро,
Це не вульґарного житло кумира;
Сильніш, ніж поки в Зевса — небеса,
Поетів мантуанський бог стряса.
Привіт, Мароне! це святе імено
Небесний твій вогонь хай вселить в мене;
Ідей і слів піднесених навій,
Я вчуся в Музи, ти ж даєш натхнення їй!

Thomas Moore
ТОМАС МУР
(1779–1852)

НІМЕ ЗАЛИЦЯННЯ
(З перської)
Є власна мова у любови –
В серцях вона –
Містичний тон її вимови
Любов лиш зна.
Той лотос, що до вуст у тиші
Я притулив,
Моє обожнення опише
Тобі без слів.
Чи дзеркало, що повертаю
До себе, де
Відбилась ти, і пригортаю
До цих грудей,
Не здатне понад мадриґали
Розповісти,
Як глибоко мені запала
У серце ти?

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

* * *
Коштовності дивні були на ній,*
На її жезлі — обідок золотий;
Та її краса яскравіша була
За блиск самоцвітів і білість жезла.
— Леді! Хіба не боїшся ти,
Самотня й гарна, цим шляхом іти?
Хіба в ірландців така душа,
Що ні жінка, ні золото не спокуша?
— Ніщо мені, Лицарю, не страшне,
Жоден ірландець не скривдить мене,
Бо хоч любі жінки і золото їм,
Та честь і цнота — понад усім.
Усміхаючись, далі пішла вона
Зеленим островом, вся осяйна;
І блаженна та, надії чиї –
На гордість Ерін і честь її.

ФЕЯ ГІР
У тій долині — там жив, сам-один,
Юнак у тиші повільних годин,
Та наслано чари на нього, й з тих пір
Йому стала являтися Фея Гір.
Коли узбережжям піщаним якось
Йому при місяці йти довелось,
Відбиток ноги засліпив його зір –
То слід зачарований Феї Гір!
Сонячним днем, коли край джерела
Він лежав, схилившись до водного скла,
Зблиснули очі над ним, як сапфір,
І в тім люстрі побачив він Фею Гір.
* В основу поезії лягла легенда: коли верховним королем Ірландії став Браєн Бору (999 р.),
там запанував такий мир, що прекрасна дівчина у розкішному одязі та коштовних прикрасах
могла безпечно подорожувати з півночі на південь.
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Він озирнувся, та дух відлетів,
Мов зляканий птах! — лиш солодкий спів
Юнакові почувся тоді, на взір
Пташиного, — голос Феї Гір.
Однієї ночі, марячи знов,
Збентежений, він олівець знайшов
І, з пам’яти все, переніс на папір
Раз побачені обриси Феї Гір.
“О ти, закоханий в тінь, — оклика
Шепіт слабкий з-за плеча юнака, –
Обернись і дивись”, — тут у захвату вир
Він поринув з цілунком Феї Гір.
“Серед Духів моря й землі не знайти, –
Він захоплено мовив, — таких, як ти,
Тож світло відвідин своїх пошир
На житло це самотнє, о Феє Гір!”

Jeremiah Joseph Callanan
ДЖЕРЕМАЯ ДЖОЗЕФ КАЛЛАНАН
(1795–1829)

ІЗГОЙ З ЛОХ ЛЕНЕ
О, не день і не два добрий ель я в долині варю,
Ллю не воду й не солод, як личить в людей броварю.
Мій дах — верховіття зелене, ложе — земля,
А скарб, що шукав я, — коханої погляд здаля.
Якось коней із поля я гнав — і в ніч ту лиху
Звіддалік мого ангела я не вберіг від страху.
Вона руки простерла — плаща підхопив вітровій –
І в Лох Лене — уплав до ізгоя-коханця — мерщій.
Налетіла б хай буря тоді, крижана заметіль,
І з моєю любов’ю удвох ми були серед хвиль!
Не молив би про човен я — вітер мене не зляка,
Ані хвиля, як стан мій її обвиває рука.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Вниз по озеру, де край води — дрімучі ліси,
Мого серця панна живе неземної краси, –
Як надвечір обходить його лабіринти вона,
Певно, птаство під пісню примхливу її засина.

Aubrey de Vere
ОБРІ ДЕ ВЕР
(1814–1902)

НА РУЇНАХ ПРИМИРЕНІ
Здавалось, жінка голосила
За дюнами, де моря мла:
Повз мене птиця зголодніла
В безмежжя тьмяне пропливла.
За дальніми торф’яниками
Видніла Скеля крізь туман;
Схід розколов залізні брами,
Й могильний я впізнав Курган.
Напівлежать на тлі заграви
Фігури царствені двох жон:
Удвох серед руїн держави –
Нормандка й Ґелка — без корон.

Denis Florence McCarthy
ДЕНІС ФЛОРЕНС МАККАРТІ
(1817–1882)

ІРЛАНДСЬКИЙ ВОВКОДАВ
З балади “Набіг Кона О’Доннелла Р. Б. 1495”
Високий, витягнутий він,
Весь чорний, груди — ніби сніг,
Передні ноги — без кривин,
І форма лука — в задніх ніг;
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Найвитонченіша з голів,
Кругленькі вушка, шерсть густа;
Пес Фінна Бран би не затьмив
Макдоннеллового хорта.
Як тінь над травами майне,
Так легко мчить він без вагань,
Він вовка в Тросстані жене,
А біля Лісанура — лань.
Не так недільний передзвін –
О, Коне! Любо доліта –
Як гавкіт посеред долин
Макдоннеллового хорта.

‘Speranza’ (Jane Francesca Wilde)
СПЕРАНЦА (ДЖЕЙН ФРАНЧЕСКА ВАЙЛД)
(1821–1896)

БЛАГАННЯ*
De profundis clamavi ad te domine.
Зором розпачу німого,
Звуком віддиху важкого,
З вуст, що молитись їм незмога,
Киріє елейсон.
Нашим стогоном останнім,
Вітру, мов луна, зітханням,
Край доріг, де тхне вмиранням,
Киріє елейсон.
Від знеможеної зграї,
Що в віддаленому краї
За хлібом руки простирає,
Киріє елейсон.

* Поезію написано під враженням від жахіть Великого голоду, який лютував в Ірландії у
1845–1848 рр.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Жалюгідні ми заброди,
Парії людського роду,
Гнані з кожної господи,
Киріє елейсон.
Дзвін не дзвонить за мерцями,
Саванів нема так само –
Заростають бур’янами,
Киріє елейсон.
Золоте жнемо ми збіжжя,
Повні клуні, повні діжі,
Та у нас немає їжі,
Киріє елейсон.
Вдома на межі загину,
Борозним солону піну,
Та смерть ніде нас не покине,
Киріє елейсон.
Де не ступим, позад себе
Ми лишаєм просто неба
Наших мертвих без погребу,
Киріє елейсон.
Ми згрішили в очманінні:
Занеслись брати в гордині, –
В попелі ми тужим нині,
Киріє елейсон.
Без ладу в країні рідній,
Ми боролись, жалюгідні,
У ненависті безплідній,
Киріє елейсон.
Хай же не грішать, як доти,
Християни-патріоти,
Щоб пролились на край щедроти,
Киріє елейсон.

69

70

PROVOCAT IO: ЗАРОДЖЕННЯ

Піднесімо слізні зори
До престолу Бога, вгору, –
Він зглянеться на наше горе,
Киріє елейсон.
Нумо Бога вдвох, мій брате,
За Ірландію благати,
Бо в скорботі наша мати,
Киріє елейсон.

William Allingham
ВІЛЬЯМ ОЛЛІНҐГЕМ
(1824–1889)

РУЇНИ ПРИ ЗАХОДІ СОНЦЯ
Там, де сіда осіннє сонце, мис,
Відбитий в озері, дерев підніс
Корону темну і, якщо ви певні,
Як їх знайти, руїни церкви древні,
Де з черепами і кістьми навпіл
Каскади кам’яні замшілих брил;
І, ніби в забутті віків окрема
Велична й неушкоджена поема, –
На Круглій Вежі гостроверхий дах
Темнів у пишнобарвних небесах.

СОН
Завили пси у місячну ніч;
Я з вікна подивився, у чому річ;
Усі Мерці, що я знав будь-коли,
Поодинці й попарно валкою йшли.
Все йшли вони і все йшли вони,
Перші й останні міста сини,
Виникаючи в просвіті на шляху,
Поринаючи знов у тінь глуху.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Однокласники — маршем, як грались колись
У війну, — та поважніші всі якісь;
Ті найбільше вражали мене,
Що взяло їх, знав я, море жахне.
Гарні й стрункі, але й згорблені, втім;
Ті, що любив я й німів перед ким;
Ті, що лиш день, як лягли до труни;
Ті, що не знав я, що вмерли вони.
Довжелезна низка, де кожен — мов сам,
Та була одна, одна лиш там,
Що голову в бік повертала мій;
Ледь барилась — не можна спинятись їй.
Як давно це обличчя я бачив бліде!
Ах, мамо! Припасти б тобі до грудей,
Спочити мить, а твоя рука
Хай заплакану щоку мою торка!
Все далі, мов міст рухомий, ішли
Через місячний струмінь, від мли до мли,
Юні й старі, мужчини й жінки;
Ті, кого я забув і згадав-таки.
І спершу гіркий пролунав там сміх;
Звук ридань, коли він затих;
А потім піднесена музика та,
Що день у день, коли світа,
Пригадати її — моя мета.
Oscar Wilde
ОСКАР ВАЙЛД
(1854–1900)

СОНЕТ
Написано на Страсному тижні в Ґенуї
Блукав я по Скольєтто в самоті.
‘
Палали всюди помаранчі в гіллі
На сором дню, як лампи золоті,
А спурхнув птах — і знявся в заметілі
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Весь цвіт; мов місяці сріблясто-білі,
Росли нарциси на моїй путі,
Сміялись на затоці в сонці хвилі,
Й саму солодкість бачив я в житті.
Співав десь молодий священик чисто:
“Ісус, Син Діви, страту переніс,
Його гробницю квітами прикрасьте”.
Оті години еллінські, о Христе,
Всю пам’ять про Твої приспали страсті,
Про Хрест, Вінець, Солдатів і про Спис.

E TENEBRIS*
О Христе, допомоги жду Твоєї,
Бо море, де, подібно до Петра,
Тону, бурніше, ніж у Галілеї:
Пісок вино життя мого вбира,
Сплюндрованою серце є землею,
Де знищено всі парості добра,
Душа потрапить в Ад, якщо пора
Мені цю ніч постать перед Суддею.
“Він, певно, спить чи здобич заганя,
Немов Ваал, коли його півдня
Юрба пророків на Кармелі кличе”.
Ні, тихше, я побачу перед ніччю
Мосяжні стопи, сяюче вбрання,
У ранах руки, стомлене обличчя.

ДО Л. Л.*
Чи ми ці відкопали б скарби,
Повтішатись аби?
Ми б любови не вивчили слів
Через давній розрив.
* З темряви (лат.)

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Чи минулого пристрасна мить
Мерців воскресить?
Чи це все пережити нам знов,
Хоч би й біль прийшов?
Пам’ятаю, ми йшли зазвичай
До лави й плюща,
Й щебетала ти милі слова,
Мов то пташка співа;
І твій голос нагадував трелі
Коноплянки веселі
І, мов горло дрозда, тремтів,
Як кінчався мотив;
Очі — сіро-зелені вони,
Ніби день весни,
Та схилюсь, поцілую — і виник
Аметисту відтінок;
А твій рот — не всміхався б він,
Може, кілька годин,
Та сміх починав дзюрчать
Хвилин через п’ять.
Ти завжди боялася злив,
Мов бутон, що розцвів:
Щойно дощ починав іти,
Утікала ти.
Піймати тебе я не міг,
Бо ти швидша за всіх,
Два маленьких чудесних крила
На ногах ти несла.
Пам’ятаю твоє волосся –
Навсібіч вилося,
Мов проміння сонця, воно:
Це було давно.
* Припускається, що поезію присвячено англійській актрисі Лілі Ленґтрі (Lily Langtry,
1852–1929).
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Пам’ятаю кімнату й бузок,
Що до мокрих шибок
Припадав квітучим кущем
Під червневим дощем;
Колір сукні твоєї — він
Був мов темний бурштин,
А на плечах у тебе жовтів
Атлас бантів;
І французький тонкий носовик,
Що тулила до щік, –
Чи це крапля дощу була,
Чи сльозинка мала?
На руці, що махала мені, –
Сині жилки на ній;
У голосі в час прощання –
Дратівливі ридання:
“Зіпсував ти життя сам собі”.
(Це удар, далебі!)
До садових воріт я добіг –
Наздогнати не встиг.
Чи нам пережити це знов,
Хоч би й біль прийшов?
Чи минулого пристрасна мить
Мерців воскресить?
Що ж, як серцю розбитися треба,
Моя люба, для тебе, –
Я ж поет — слід розбитись йому
Музикально тому.
Та дивно: не чув я, вжились
Щоб у мозку колись
У чарунці, тендітній украй,
Пекло і рай.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

William Butler Yeats
ВІЛЬЯМ БАТЛЕР ЄЙТС
(1865–1939)

АЕД* ДУМАЄ ПРО ТИХ,
ХТО ЛИХОСЛОВИТЬ ПРО ЙОГО КОХАНУ
Розпусти волосся, повіки примкни
Й уяви великих і їх гординю;
Скрізь проти тебе говорять вони,
Та зваж цю пісню й великих гординю;
Ковтнувши повітря, збагнув я нині:
Їх онуки скажуть про них — брехуни.

ОЗЕРНИЙ ОСТРІВ ІННІШФРІ*
Устану і піду я, піду на Іннішфрі
І побудую хижку з лози і глини там,
Зроблю бобову грядку, пущу у вулик рій
І житиму з бджілками сам.
І матиму там спокій, адже в імлисту рань
На коників співучих він скрапує згори;
Там північ повна блиску, а полудень — палань,
Крил коноплянок — вечори.
Устану і піду я, удень бо і вночі
Я чую: б’є об берег хвильками озерце;
На сірім пішоході чи бруці стоячи,
В моєму серці чую це.

* Ірландське ім’я (букв. “полум’я”).
** Іннішфрі (з ірл. “острів, порослий вересом”) — острівець на озері Лох Гілл у графстві Слайґо.
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ВИПРАВА СІДІВ**
Із Нокнарею скаче рать
І далі — Клут-на-барським курганом;
Кáолте чубом стряса полум’яним,
‘ кличе у путь рушать:
І Нiяв
Звільни своє серце від смертних мрій.
Дме вітер, у вихорі листя знялося,
Наші руки вимахують, має волосся,
Наші груди здіймаються, зір осяйний,
Наші губи розтулені, щоки бліді;
А задивиться хтось услід нашим дружинам –
Ми станем між ним і руки його чином,
І надією серця його тоді.
Поміж ніччю і днем ратники мчать,
Де ж прекрасніший чин чи надію дістанем?
Каолте чубом стряса полум’яним,
І Ніяв кличе у путь рушать.

Alice Milligan
ЕЛІС МІЛЛІҐАН
(1866–1953)

ТЕМНИЙ ПАЛАЦ
(Палац Айлеаха, осідок О’Нілів*)
Зала твоя цю ніч не сія,
О Слави Дім!
Не киплять меди, не стоїть, як завжди,
Над вогнищем дим;
Не звеселя ні бард короля,
Ні арф’ярі;
* Сіди — божества поганської Ірландії, що належали до племені богині Дану. Нокнарей —
пагорб у Слайґо. За переказом, великий курган із пласких каменів було складено над
могилою королеви Медб. За іншою легендою, стомлена життям Клод-на-Бар (викривл. ірл.
“стара з Беррі”, богиня-праматір) обійшла цілий світ у пошуках глибокого озера, щоб у
ньому втопитись, і знайшла таке — на вершині Пташиної гори у Слайґо. Каолте (Кайлте,
Кільте) — зазвичай з’являвся перед королями в лісах у вигляді палаючої людини, заводив
мандрівців у темряву. Ніяв — прекрасна жінка з племені богині Дану, взяла зі собою Ойсіна
(Оссіяна) до Країни Вічної Юності.
** О’Ніли — династія верховних королів Ірландії.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Не чути з-за ґрат, щоб стогнав аманат,
Як у дні старі.
Руїна! руїна, де все до загину
Дійшло у гнитті:
Розфарбований тис, і блават завіс,
І чарки золоті;
Габа полова, мов жита у жнива,
З плеча вельмож;
І мосяжні дзеркала, що принцес відбивали, –
І вони також.
Альтанки дашок був із пір’я пташок,
І Ґормлай могла,
Жона короля, визирать відсіля
Крізь вікна без скла.
Гагачі перини на ложі з кедрини,
А взуття на ній –
Шовкове, м’яке і зелене таке,
Як лист молодий.
Ах, безмір печалі! де арфи звучали –
Вітер співа;
Де рікою тік мед для владик –
Сіріє трава;
Ні клейнодів, ні краму — все зникло так само,
Як і здобич списів;
Лиш фортечні мури стоять похмуро
Із прадавніх часів.
Та мені все одно, чи ллється вино,
Чи бенкет буя,
Не принцес довгокосих і розшитий їх посаг
Оплакую я;
Мені шкода О’Нілів гнізда,
Цих шляхетних стін,
Де нема оборонця, щоб на зайду-саксонця
Повів загін.
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Thomas Boyd
ТОМАС БОЙД
(1867–1927)

ДО LEANAN SHEE
(До феї-коханої)
Де неприступний замок твій? В яких
Оманливих краях
Ті вежі, блиск чий вабить мандрівних
Поетів-бідолах?
Чи ти з Країни Юності, чий спів
Солодший над усе,
Й тебе над сріблом місячним морів
Крилатий кінь несе?
Й повз Еріґолу* пахмурні хребти,
Куди борвій вчаща,
Летиш і кидаєш обранцю ти
Співучого плаща?
Й де плине мла дзвіночків голуба
І багряніє бір
В півтіні, — не шепнула ти хіба
Любовний приговір?
Чи твій палац — у скелі й, до шпиля
Здіймаючись, приплив
Твого обранця човен закружля
Між зоряних світів?
Чи з гребеня прибою він узрить
Печери в вишині,
Колони діамантові й суцвіть
Гірлянди осяйні?
І — перло в диво-мушлі, — тремтячи,
Уздрить тебе саму,
Чи творячу закляття в танці, чи
На троні і німу?
* Еріґол (Ерріґол) — гора в графстві Донеґол на півночі Ірландії.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Ці очі дивляться углиб єства –
І тануть, мов у сні;
Цей голос про містерії співа
Небесні і земні!
Твої граційні рухи — відгук рим,
Які Природа тче, –
Гармонія зірок співзвучна їм
І суть усіх речей!
Чи мрія ти для нього, чи ява –
Усе затьмариш ти;
Віднині світ людей він відчува,
Як муку самоти.
Нестримно вабить пісня чарівна
Крізь регіт зусібіч;
Життя останню браму він мина
І вирушає в Ніч.

ВЕРЕСОВЕ ПУСТИЩЕ
Вечірня над вересом жевріє твердь –
На коні там мандрує вершник — Смерть.
Старий і похмурий румак, як і він,
І в очах його тьмяно горить рубін.
Корона — із золота, вся вогняна,
Бо пустка належить йому й цілина.
Коли проїздить він оддалеки,
Між ребер його мерехтять зірки.
Голодна коса на його плечі –
Її полиск далеко видно вночі,
І від наглого цокоту кінських копит
Кида Мандрівця в холодний піт.
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George William Russell (A. E.)
ДЖОРДЖ ВІЛЬЯМ РАССЕЛ (А. Е.)
(1867–1935)

ПРИХИСТОК
Майнула Сутінь — полохлива лань,
За нею синя Ніч — хуткий ловець,
Невпинна втеча в небі, та поглянь:
Гонитві цій прийшов-таки кінець.
Ми не заснули, доки лань оця
У золоті не вбігла дня гаї.
Ми знали, заспокоївши серця:
В ловця на грудях прихисток її.

Charles Weekes
ЧАРЛЬЗ ВІКС
(1867–1964)

СОНЦЕСТОЯННЯ
День розморило від благоговіння.
У морі — нерухомий ряд вітрил.
На вересі дола дрімливих бджіл
Солодкість. Іскри золоті й кармінні
Цикада навіть розсипа навкіл,
Роздувшись у пташиних кігтях. Тінню
Проходить жнець. Свобідні всі створіння –
В полоні спеки, в них один уділ:
День розморило.
У бляклім небі — сонце недвижиме,
Громада гір до нього піднесла
Шпилі — чудесні вимисли; пала,
Пульсуючи, в повітрі всюди мла
— Чи в мене в мозку лиш, перед очима
Й довкруг мого волосся і чола.
День розморило.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

Lord Dunsany
ЛОРД ДАНСЕНІ
(1878– ?)

ЄРЕСЬ
Якось потрапив — сню –
На Небо я, де рій
Подібних до вогню
Істот вита легкий.
Німотний сонм Святих,
Спокійний німбів блиск,
Та дух один між них
Шугнув, зчинивши тиск.
В веселий впавши сказ,
Кометою гаса
І мчить до мене враз
Крізь цілі Небеса.
Німб сяє над чолом,
Хвіст вертиться вгорі,
Пломінним помелом
Торкаючись зорі,
Прожектором сія...
Й пізнав я, що Небес,
Так само як і я,
Досяг також мій пес.

Joseph Mary Plunkett
ДЖОЗЕФ МЕРІ ПЛАНКЕТТ
(1887–1916)

* * *
Троянду кров його скропила,
Сія в зірках його очей яса,
В нетанучих снігах біліє тіло,
Його сльоза — роса.
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В квітках його обличчя риси,
Грім — його голос, і пташиний спів,
А вирізьблені ним скелясті миси –
Відбитки його слів.
Ступали всюди його ноги,
У ритмі його серця — моря рев,
З усіх тернів вінець терновий в нього,
А хрест — з усіх дерев.
Francis Ledwidge
ФРЕНСІС ЛЕДВІДЖ
(1887–1917)

СМЕРТЬ АЙЛІЛЯ*
Коли війни не чулось більше гулу,
Лиш час до часу — деркачевий крик,
І вився кряж крізь сонні квіти й дрік,
Ридала сива Мев в своїй кімнаті
На грудях Айліля: “Я вже збагнула,
Як слід тебе любити”. Давню втер
Сльозу й сказав він: “Горді і затяті
Серця не люблять”. А вона: “Тепер
Люблю тебе, хоч в молодості ранній
Чужими розійшлись ми врізнобіч;
Я не любила, зараз — інша річ”.
Сказав він, ту, яку любив віддавна,
Назвавши на ім’я: “Твоє кохання
На язиці лиш; золото, в бою
Здобуте, любиш ти — й звитягу славну,
Й історії поетів, що твою
Сповняли залу”. Й Мев іде від ложа
По доньку Фіндебар: “Дитя, промов
До батька, що від війн моя любов
Здичавіла й тепер люблю його я
Сильніш, ніж рать ненавиджу ворожу...”
І Фіндебар до батька йде мерщій,
Проводить ніжно по чолу рукою
І холод відчува: він неживий.
* Айліль —чоловік Медб (Мев), королеви Коннахту, одного з п’яти королівств стародавньої
Ірландії.

З ІРЛАНДСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

William Dara
ВІЛЬЯМ ДАРА
(біля 1880 — біля 1930)

ПІСНЯ ТОРФУ
Підсівши до вогню, до мене
Очима прикипіть,
І серце застриба шалено,
Коли цвіркун сюрчить.
Я був зіноваттю і мохом,
І вересом я ріс,
Та час нас, росяним епохам
Прирікши, разом стис.
Я цілував копита лося,
Як він ступав, тремтів;
Щоб пурпуровим зайнялося,
Накраяно віків.
Я крики гусячі й качині
Чув навкруги озер,
Де непорушне безгоміння
Багнистих лук тепер.
Я смерть минулого віщую:
Час вклав його мені
У серце, де мої — я чую –
Збігають юні дні.
Та хай минулого секрети
Лише ірландець зна.
Як я горю, ви їх збагнете
Під сюркіт цвіркуна!
Підсуньтесь, як повзуть по спині
Мурашки крижані
Й, від пліч відстрибуючи, тіні
Танцюють на стіні.

Ви здригнетесь, як вам увіччю
У серці промайне
Моїм палаючим обличчям,
Прадавнє і чудне.
І, доки сплю між попелами,
Можливо, усміх свій
Побачите крізь ґельську браму
У древності моїй.
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Ольга Башкирова

ВИСОКА ТРАВА

З

відки я?
З далеких вітряних островів, де
вічно хвилюються високі сиві трави.
Де покручені сосни нижчі за трави,
а між їх корінням живуть маленькі
верткі ящірки.
У долинах там не розсіюється туман,
а виткі стежки пересновують лісисті
скелі. Там дерева на скелях схожі
здаля на ієрогліфи, а ієрогліфи, що їх
пишуть по шовку, проростають навесні
травами.
Коли часом вранці з півночі при
ходив пругкий бадьорий вітер, у
долину долинав дзвін зі старого

монастиря на горі, і наш учитель
піднімав угору просвітліле обличчя.
Вилиці в нього були тверді і лискучі,
як відшліфоване дерево чи слонова
кість. Очі його так довго дивилися на
світ, що почали ховатися від нього,
западаючи все глибше в печери оч
ниць. Вечорами з-під його пензлів
текли на шовк ієрогліфи. А ми лежали
на циновках — жваві звірята, спраглі за
дивовижним, — і слухали, слухали...
А перед самим світанком я про
кидався. За стінами шепотіла висока
трава, і щось велике звершувалося
в надрах ночі. Кожною клітиною
відчував я тоді Велике Звершення, хоч
і не знав для нього назви. Це був не
день і не ніч, це було таємне єднання
первин, злиття Інь і Янь, і десь між
ними передсвітанковою свіжістю
струменіло дивне, загадкове Ци —
те, що зараз можу назвати, але вже
не здатен відчути. А тоді відчував...
У ці години перед світанком я
був усім — сивою гладінню ріки,
важкою водою, що глибоко зітхає під
рибальським човном, високою травою,
і в мої глибини падав далекий дзвін
монастиря, і я здригався від того дзво
ну, як гіркувате повітря, що ним дихав
від народження.
А вранці з півночі приходив усе
той же вітер — молодий бадьорий
вітер, так не схожий на все те, до
чого я звик. І одного разу навесні,
коли далина стає прозорою, так
що можна прочитати ієрогліфи, що
деревами ростуть на скелях, разом з
вітром прийшов він — ставний, юний,
схожий на древніх героїв з учителевих
оповідань. Він приніс на грудях сонце,
що його я, живучи в долині, бачив так
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рідко, а за спиною в нього схрестилися
два мечі — двоє стомлених крил, що їм
було затісно в піхвах.
Як і раніше, мовчали долини за
серпанком туману, як і раніше, хви
лювалися від вітру високі трави —
тільки просвітлене обличчя мого
вчителя зблякло, мов сиве осіннє небо,
тільки солоно, юно повіяло на мене
небаченим морем.
А вночі я вже не чув трави, і не текли на шовк ієрогліфи з-під чорного
пензля, і таємне єднання первин
перестало бути дивом. Уночі я про
крався за ширму до гостя, і всю ніч
інші, не схожі на вчителеві, слова
звивалися в дивну, розкішну оповідь.
Там, за сивою травою, був не тільки
вічний диск сонця — там були далекі
провінції, осяйні столиці, там жили
молоді герої, що носили за спиною
сталеві крила. Так марилося мені —
жадібному, сильному звіряті, так
говорив юний лицар із сонцем на
грудях.
А коли зійшло справжнє сонце, він
дав мені дивного напою — і вогненні
дракони вжалили моє піднебіння,
зазміїлися по жилах, і там, у надрах
мого тіла, вперше голосно обізвалося
серце — серце чоловіка.
“Слухай” — говорив учитель.
“Будь” — говорило серце.
Коли того дня пругкий північний
вітер приніс у долину дзвін старого
монастиря, ми були вже далеко.
Я був далеко і на власні очі побачив
таємничі провінції і осяйні столиці.
Я був і вільним, і рабом. Тонкостанні
дівчата звивалися в моїх обіймах, а
вуста їх пахли теплою гіркотою, як
повітря на тому першому острові, і

вилиці мого сюзерена були твердими,
як у вчителя. Багряний шал битв, гамір
бенкетів, стогін найсолодших любощів
зіткалися в те, що звуть життям.
Я став іншим.
Я втік з острова, але острів прийшов
за мною.
І все частіше перед світанком гли
боко в мені шумлять високі сиві трави,
і туга, завелика для людини, стискає
мені серце, і тоді, знеможений, я запи
тую у дивного, загадкового Ци:
“Звідки я?..”
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Альбіна Позднякова
Трава крізь двері

М

оже б Ти інколи стукав, коли приходиш під двері?..
Я стомилась переміщати складові своїх бажань так, щоб Тобі було зручне
Сьогодні. Патологічно хворію на убите безсмертя, що задусилося пуповиною при
народженні.
Двері ж відчинені, Ти можеш зайти. Ти зовсім не маєш питати дозволу.
Мене вбиває каліграфія Твоєї етики. Етикетка людини, настромлена на контур
мерця, який вмер лишень заради того, щоб народитись. Був самогубцем. Тільки
дивним лишається, як він знав, що саме людиною, саме такою: чоловічої статі
із достатнім для мене коефіцієнтом IQ — не каменем, не білкою, не чебрецем,
прийде він в світ цього разу.
Чому Ти мовчиш?
Я складаю до тумбочки Твої останні дотики, ретельно складаю, немов шовкову
одежу. Білизну, власне, щойно випрану із запахом прального порошку і Твоїми
усмішками, закодованими у рухи зовсім інших м’язів зовсім інших ділянок тіла.
Приходь частіше, я за Тобою скучила.
Одномовність. М’якими серветками витираєш пухнастий стан цієї приглушеної
тривоги. Мені знадобилося стільки часу, щоб перестати хотіти, хоч краєм вуха,
чути Твої слова. Мені відомо, що існують інші рівні. Незрівнянні, тому не знаю, на
що вони схожі (Епітети не пасують Твоєму епітелію).
Не роздягай мене! Ні, ні, не роздягай! Я не хочу, щоб цей шовк торкав мої
синці на грудях. Я б впала зі сходів, якби вміла брехати.
Стій! Твоя присутність видається нині вкрай потрібною. Можеш не відходити
від дверей і не знімати одежу.
Просте волосся з просторих кімнат. Простоволоса. Осінь минула, і вже на
кінчиках пальців виднілась зима, а я боюсь її. Тоді боялась і завжди боюсь. Ти
посміхався, коли я голила ноги.
Сніданок. Очі. Тоді хтось з нас їв мандарини. Сміявся дощ і билось серце.
Запам’ятай собі: стійкіших станів взагалі нема, а говорити не треба, я й так все знаю.
Просто коли трава росте з самісінької середини стебла, це зовсім боляче. Стукаю в
двері Твої по-дитячому. На паркеті розкладаю кольорові брязкальця: ми можемо їх
не бачити, але, будь ласка, повір... Пластилінові чоловічки, яких ми втрачаємо. Іди,
ну вичави з моїх очей посмішку, Ти ж намагаєшся, Ти вже це вмієш.

А Л Ь Б І Н А П озднякова

Вмієш тримати мене за руку так, що боюся, що збожеволію я раніше, не
досягнувши стану зачинених за Тобою дверей.
В точних науках слід любити неточне, щоб доповнити недоповнене. Я хочу
бути в Твоїх шухлядах безладом, пам’ятаючи кількість кроків і кількість подихів
поза дверима. Там наодинці. Сусідський песик любить пестощі. Ти його інколи
гладиш? Ні, я б почула його вдячний крик. Ти б повиймав із зіниць яблука, щоб не
мати спокуси поглянути?
Боже, Ти ж знаєш, що дверей немає! Чого ж Ти стоїш коло них? Стара ганчірка
в індійському стилі, може, якась фіранка. На кухні родичі п’ють какао. Можеш,
соромлячись, повільно заходити, обережно пересуваючи ноги, аби не роздусити
кота.
Мамо, пробач, що не писала всіх тих листів. Мамо! Тепер у мене є хлопчик,
я мала давно вже сказати. Йому 12, він так швидко росте. Коли він так мовчки
стоїть коло дверей, біляві кучерики, карі оченята, знаєш, мені просто сльози
накочуються на очі. Я вперше промовила слово “син”, мамо.

Ампутовані руки рук

Х

олодна у жмені води. Висмикнута з-за. Колись гадала, може, його врятую.
Мала на увазі себе, звісно. Воднем, поєднаним з оксигеном у вічності, наче
дві малі кульки, що скупчились і застигли у фазі екстазу.
Холодно.
— Випустіть його з себе, бо ж так легше іти.
— А я мертва. Килино, я вже не піду...
— Цей плід має сотні відтінків смаків.
— А я вже не відчуваю.
Квіти сухі, бо нарешті прийшла, але спромоглася полити лиш кактуси. Інших
не любити. Помираючі, вони не живі: агонії бавляться в хованки. Не усамітниш
кімнатою, навіть коли колеса часу переїдуть останній спомин. Чогось сполохано
питаєш навмання, щоб відповісти.
Я часто скроплюю їх водою, от тільки руки сухі, сніданок змерз, дурний гороб
чик вигулькнув. Я вже давно. Давно, їх нема.
— Може б ви спромоглися його відпустити?
Ти облизав той конвертик, поставлять штампи.
— Килино, я люблю ці ідеально лункі капці.
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Ритмічне головоюпохитування.
— Ці квіти...
І кіт, що також був колись рудим.
— Килино, скільки років тому помер кіт?
...а певні риси все ще прекрасні. Обводити голосом думку, колом. Печально
заздрити зменшеним організмам. Ці руки рук, ці маленькі бактерії. Господь не
візьме це зневоднене тіло. Менше! Мені тепер треба значно менше: прихильниця
страшного монастиря, чаклунка запобіглива і обридла.
— Скажіть, чому ви йому набридаєте? Він має шанс врешті вийти з-під зливи.
— Знаю, що слід, а чого не слід...
Сліди на вимитій підлозі од брудних капців. Так формулюють мої зізнання.
Немає інших. Пустельно висохли, прости. Безрукі руки не сягнуть до оазисів і не
ввігнуться під солоність сльози, що стала згустком, криком желатину. Чи я могла
б іще кудись піти, не зрушуючи часу, ані місця? Листи. Колишуть єдиний смак.
Скінчились зошити і... писати в полях газет, в папері туалетнім і на серветках. Я
стала цвяхом.
— Я вас благаю не пишіть туди.
Я без води не іржавію, і стала цвяхом.
Професор прийде витирати пил. Скаже: вода із часом не узгоджена. Чи ж я не
знаю ім’я води, коли в цім келиху пив її жменями. Професор скаже: колись була.
Тим одноногим келихом, що всіх лякає. Та він чомусь до дна не пив. Моліться,
друже, коли нам так страшно, коли чуже обличчя при смерті і кров на пуп’янках
малесеньких пальців, і кров на подушці... Ми не самі. Виженіть геть, бо ця вода
з нами...
— Ви, певне, хочете хутко піти?
Зовсім сухенько незграбно зостались.
Так, розчинилась у жмені води. Килина каже: мені слід їсти. Скрипить. Посуну
постарілий стілець, перехилившись, ледь не впаду з ліжка. Вони безсмакові
пусті.
— Ви йому пишете?
Десь подітись. Коли назавжди вода відійшла... Нам ампутовано руки і ноги.
Стелилась по скривавлених слідах.
— Так, я пишу йому! Ну годі, годі!
Сліпа. Калюжа, в ній — тіло оголене. Довкола купчиться безліч інших. Втопити
в жмені. Обачність іншого посуду суворо судить. Вдягни цю тінь. Чернечо-блідо
розхляпав вірші. Чи ти хотіла мої молитви, чи віроломній сліпій богині лиш
забаглось убити мокре сонце? Хтось знизив вологість.

А Л Ь Б І Н А П озднякова

ПоДИвись, як повітря засохло.
Він єдиний є ТИм.
— НА! — з-за порогу скупий лист.
Сивина. Тихі кактуси. Вічно. Даремно.
Живу померлу зву із ночі темної...

Свято

П

ам’ятаєш?.. І ти схоплюєш дискретні уривки часу, і вони співчутливими
краплями скочуються тобі до ніг по щоках, по непраній давно вже одежі. Ти
силкуєшся стати кимось таким, хто міг би забити на всі обставини і жити якось
так, як тобі заманеться. В ту мить, без жодних планів, без крихти ілюзій.
Він усе ж колупається в тобі. Пам’ятаєш? Так! Твої руки, твої очі, волосся,
вередливе, немите, воскресле в собі. Іскри болю. Йшла постать, порожня
зсередини, йшла й пригорталася до нього — тупо, бо він ніколи не помітить її.
Схиблені скибки суцвіття щастя. Благаю, ні! За що? Чому? Благаю, змилуйся,
інквізиторе.
Ти пам’ятаєш околиці мого сну?.. Чи апатичні скалки німого пошуку? Незнайдених
завжди є досить, на завтра стане ще. Лукаве, хтиве завтра. Натомість хворе і пусте
сьогодні дивилось щирими роздертими очима на осінь. Взимку.
“Іноді так солодко бити по собі минулим”. Я знаю, ти підеш у інший бік, у
випадковості більше не вірю. Експедиція вирушить в дорогу крізь ночі. Сердешна, ти
надто злякана, щоб віднайти в такій пітьмі дорогу. Спинись, ти ніколи не влучиш, не
пригадаєш, як виглядають його сліди, петлями скручені, мов заячі, навмисне. Ти так
хотіла нагадати ту пісню, його цитату, той дражливий біль.
Не хочу! Ні, я більше не хочу молитися надії своїй, доки час не погасить
останню пелюстку скривавленого сонця; доки не покладеш останню копійчину
до великої скрині недоторканих запасів. Молитись, молитись, молитись. І так, як
завше: не плануєш планувати, а час згортається поперек горла клубком, і світова
свідомість крізь засоби масової інформації вдирається у пустку. Пробач собі то
все, пробач. Вони летять, один за одним до себе горнуться ті мізерні листочки
старого відривного календаря. Знову сьогодні переддень Нового року, великий
траур, превеликий жаль. Похнюплена сидиш в старій кімнаті, кидаєшся попелом
своїх померлих родичів й сичиш на всіх, мов змія. Не маєш сенсу. Коли ти помреш,
ніхто не плакатиме за тобою. Комусь же мусиш ти завдати болю, але запхнути
гострий ніж у спину не можна без сміливих почуттів. І жоден навіть не спитав, як
справи, навіть фальшиве, рятівне, для зв’язки слів.
Ми добре знайомі — ти так часто приходиш до мене. Я пам’ятаю, як ти стукаєш
у дерев’яну дошку дверей, ледь чутні кроки, одяг струшує порох на наших сходах,
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наче сніг. Ти шкандибаєш мовчки, старі кімнати відчиняються для тебе, і антикварні
меблі кидаються навздогін за тінню постаті, аби здійснити примхи. Всевладна
панно, не показуєш свого лиця, може, його й немає в тебе. Тінь безлика, пірнаєш
в капюшон, по самі вінця сповнюєш себе питанням моторошним. Доти, доки не
схочеш змахнути лезом, тим, котре має форму експоненти, щоб легше було голови
стинати, гулятимеш отут із шелестом своєї древньої і вічної одежі. У складках
того мотлоху чую тремтіння, марне благання і гудки, гудки. Сльоза пітьми цілує
твої шати. Я йду до тебе, втомлена, без слів. Вмираю тихо, так люблю вмирати,
коли довкола порожньо.
Запах убитої ялинки був подразником, котрий руйнує найміцніший сон.
Прокинувшись, я відриваю листочок — знову до мене нагло шкіриться чорнявий
напис: ”Переддень Нового року”. Знову нема куди сховатися, втекти. Знову нема
кому розносити листівки. Стрілки годинника сунуться поволі циферблатом,
і знову два, один, нуль… Загадуєш бажання, аби ніколи більше не було так, і
воно тане, й тоне в келиху твого вина якась бліда травмована тварина. Сніг тане,
нищить клаптики бажань. Вдивляючись в сузір’я феєрверків, складаєш обіцянки,
що надалі ти писатимеш своє ім’я з великої літери і ти будеш серед людей,
зазиратимеш в сонні сотні очей обкурених і п’яних підлітків.

Консистенція пам’яті

К

оли прагнеш полюбити не улюблене, полюбити те, що не любиш. Сідаєш на
край ослінчика, і тісто пахне твердістю, а ти все місиш і місиш його. Твої
пальці грузнуть в його руках, твої коси в’януть в метафорах. Муха, безлюддям
скривджена, звивається навколо тебе і з несамовитою силою вдаряється об скло.
Спроба самогубства неначе. Але тобі від того добре, не моторошно і не хочеться
думати про таке ж. Не хочеться думати. Думки, як тісто: в руках м’яке, та вже
давно затвердле, дійшло до кондиції, і воно знає про це, і ти про це знаєш. Дарма,
що більше ніхто... Це не відчай. Ця дика твердість ще м’якого тіста, хмільна
печальність, що може видатись за серйозність, суворий спокій, що дається взнаки
під час неоговтаної істерії. Там.
Простежується чітка логічна непослідовність. Ти не вмієш ненавидіти
і чекаєш, доки гнітюча любов мине. Повз тебе проїжджають вершники на
конях, пролітають метелики, процвітають квіти. Ти виглядаєш зловтішнонесправедливою, робишся зелом, що не цвіте, куйовдиш коси, та залишаєшся
дико інтелігентною. Трава досі зелена, а ти збезчещеним мозком кудись ведеш
паралелі, шукаєш ступені її твердості. Бліденьким тілом віддаєшся їй, ти
безсоромно кладешся на неї і помираєш в почуттєвих градаціях. Ти хочеш чути
запах сонця і чуєш. Тобі солодко докоряють сосни за таку приземлену любов
до них. Так прозоро вдивляєшся в необачно прихилені до гір хмарини.

А Л Ь Б І Н А П озднякова

Твої ноги на цих маленьких кущиках трави — скупчення людської ваги, що
плюндрує тендітність. Та якою є втіхою те огинання перешкод, схилення мить,
щоб підвестися на ранок! Ця еластичність, гнучкість, та не м’якість. Ця адаптація,
аж ніяк не аморфність. Ти випростаєшся, витриваєш, виживеш.
Коли бавишся речами, не призначеними для забави. Коли вдягаєш скафандри,
що мусили б захистити тебе. Обличчя повниться неволею примусу. Не хочеш —
мусиш віддячити. Почуваєшся ґумово. Навколо купчаться п’яні обличчя. Згадуєш
себе у кілька літ і себе ж лякаєшся. Врешті огортаєш собою весь світ, аби усі на
питання “Як справи?” вичавлювали з себе щось подібне до добре; вбираєш сльози
очей, що аж ніяк не можуть зватись чужими. Ти не м’яка. Ти, зовсім не м’якосерда,
поріжеш світ цей на тоненькі плястерка. Маленький світ цей, створений із себе.
Певні кавальчики полюбиш більше за інші. Їх доведеться викинути геть. Так,
через натяк на м’якість ти будеш довго згадувати. Ти обиратимеш пісню, аби
зробити її такою, що трансформує тебе в сяйво немічне чи очманіле перевтомлене
щастя. Ти не пригадуєш запах трави. Примусово його не пригадуєш. Винаходиш
щодня нові техніки забувань. Печеш глину, розцяцьковуєш дивні глечики і ждеш
твердості, зі світань зітканої.

Брехня

В

повітрі струмували легкі відголоски смутку. Безбарвний ритм дощу приглу
шила чиясь брутальна лайка. Холодний погляд ковзнув з її плеча, огорнув
передпліччя і кисть. Йому подобались її тонкі пальці.
Брехня!
Брехня сумирно горнеться й снується стиха поміж рядками її текстів. Брехня
із солодкавою усмішкою вплітається у вихор її слів, торкає сонні щічки пухнастим
дотиком хмар і огортає її всю невинним сном. Можна сховатися. Піґулки, зілля,
заштрики. Безглуздий сон, банальний алкоголь. Брехня!
Ті сльози просочилися крізь пальці і впали мороком у ніч. Хистке химерне пле
тиво безладних почуттів не мало змоги вирватись на волю. Думки всі, мов заблукані апостоли, швендялись навмання скуйовдженими пасмами мозкових звивин —
ти говорив, я хочу подобатись. Невміло скидала з себе те ненависне ганчір’я …
потім плакала. Сухими сльозами. І так бувало без кінця, все те повторювалось сотні років, доки вона не винаходила нового і до болю геніального рецепту щастя.
Ти був лише її ескізом, бо те, що справді зобразила вона, було чимсь
грандіозно-фантастично нереальним. Ти був лиш незначною крихтою, мізерною чернеткою її шедевру. Ти був лиш її першим штрихом — решту вона
вигадала сама, вичавила на папір стрункими струменями уяви. То була брехня:
її брехня тобі, твоя брехня їй, її брехня мені, його брехня їй, моя брехня собі,
брехливій зляканій потворі, яка ховається серед думок.
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До речі, знаєш, я не певна, що не брешу тобі зараз. То, може, й не мої чуття,
може, лиш те, що мала би я чути, що я хотіла б чути, те, у чім мене уперто переконує
раціональна сторона її не надто здорової натури. Їй роблять боляче, тобто
їй роблять те, від чого у людини здорової мало б конче виникнути на психоло
гічному рівні гостре почуття болю. Їй слід скоритися правилам — я відчуваю той
біль. Його загострені верхівки вдираються у мій відчай, химерно посміхаючись;
зухвало граються, прагнуть вколоти, влучивши в п’яту Ахіллеса, і не влучають,
напинаючи струни нервів очікуваним жахом, усвідомленням загрози; і раптом
одним ударом вмить наскрізь простромлюють свідомість. Вона робиться дірявою, губить свою цілісність, стікає кров’ю.
Брехня, вона ще може бути сильною. Вона не мусить відчувати те, чого мій
“раціо” вимагає від неї. Вона, шалена, навіть революційна натура, піде у бій із
заліпленими скотчем дірками у своїй свідомості. Вона зробить все наперекір,
послухає мене і мертво перекреслить всі звиклі канонічні розв’язки проблем. За
це люблю її, і я б хотіла бути нею.
Бридкі кросівки пересувались мокрою бруківкою. Дощ кривдив зачіску, але
то було пусте. Поруч йшов він, ліворуч йшов він, по руках стікали сльози дощів,
що сохли миттєво на їхніх з’єднаних долонях. Він хотів її… провести додому, аби
жоден інший маніяк, окрім нього, не міг тримати у своїх грубих збочених долонях
її тендітні гарні руки. Вона хотіла його… побачити у вигляді тьмяної постаті,
що швидко віддаляється від її під’їзду, наче лякаючись, що йому може не стати
терпіння. Дружба!..
Брехня!
Серце депресивно билось від його доторків, тіло неслухняно тягнулось до
насолоди, а заборони спадали поволі одна за одною, неначе складками одежі із
грецьких статуй. Я не пручалася.
Вона мені завжди нагадувала про біль. Оті її надокучливі меланхолійноромантичні спогади, котрі на диво часто спливали, були, немов голки, встромлю
вані у ще живе тіло, — такий собі душевний пірсінг. Не так вже й легко було
терпіти ті її мазохістські кпини. Вона була, мов кам’яна, та навіть гірше: вона,
мабуть, діставала насолоду від того, стояла, саркастично всміхаючись, і споглядала, як я конаю від болю. Вона, так-так, я певна, то вона гойдає стрілки на
циферблаті. Шепоче стиха колискову: “Вже мало часу. Ми всі помремо”. Вона
має колекцію нічних метеликів, тлумачить їх, як символ тимчасовості і перехід до
смерті. Каже, що я схожа на них, що я така ж нікчемна потвора. Я мушу поспішати.
Вона житиме вічно. То він їй сказав тоді, коли вуста його усюди нишпорили
в пошуку її губ, довге розтріпане волосся, ні, не її, його волосся, спадало на її ж
таки плечі. Ні, я не вірю. Так не буває. Він піде. І я його вже ніколи не побачу,
і вона його ніколи не побачить … і він повернеться. То не була брехня. Ні я,
ні вона не вірили до кінця: я — бо не мала права вірити, аби запобігти новому
приступу болю, вона — бо могла лише безнадійно сподіватися. Він повернувся,
зірка освітила йому шлях, і він знайшов дорогу до неї. Шаліючи від невимовного
щастя, вона тепер вже точно знала, що вона є, а може, й він є… Жваві розмови,
експресивні нотки і божевілля стільки, що в ньому можна було втопитись. Безмеж
не щастя, задурманений розум, тремтіння. Я заздрила їм, пряма, дурна, відверта.

А Л Ь Б І Н А П озднякова

Знову повз мене проїхав мій потяг. Химерні очки посміхаються іншій зорі,
будуючи собі нову брехню поміж хмаринами п’янкого диму. Ми не прощались.
Мені мало б бути боляче.
І знов було те саме з дня у день. Ми пили каву, ти палив травку чи кидав курити;
балакав про роботу, роздягаючи мене очима, а то й вживу, чи грав на гітарі;
був комп’ютерним маніяком чи звиклим очманілим збоченцем, чи то ченцем;
був депресивним психопатом чи алкоголіком, який до мене клеївся, внаслідок
надмірного сп’яніння. Вона знущалася: переді мною кружляли вони усі, не
враховуючи моїх перших-кохань-однокласників. Дихання ставало уривчастим,
і я відчувала, що гублюся в нестямі. Було нестерпно, хтілося заснути, але так,
щоб жити там, уві сні, поза хисткою межею реальності, на якій ми вдвох постійно балансували. Слід було б бути десь там, і я різкими рухами, рвучко шукала
собі нового засобу для щастя, і хоч вона перечила мені, ми все ж ховались,
божевільні й п’яні, та не від звиклих засобів утечі від реальності, а лиш від влас
ного божевілля й нормальності, що, власне, були нашими гострими крайнощами,
схожими настільки, що врешті зливалися в таке собі божевілля-нормальність.
Часом по тому сп’янінні бувало ще гірше — ми намагались не брехати одна
одній — та загалом ми були майже щасливі. Зрештою, нас було двоє.

Підліткова безпритульність чи відчуття дому

В

сі помешкання тимчасові. Пофарбувати волосся, щоб знати, який його справ
жній колір. Комірці мали б бути білими, але їх немає, бо з шкільних одностроїв не зосталося геть нічого. Чи себе втрачено?
Всі помешкання мають смак глузду. Передусім здорового. І коли хочеться
схаменутися, вийти на певній станції з потягу, відпустити волосся, проростити
коріння, то такий стан осілості неминуче асоціюється зі словом “дім”. Ти по
коліна у землю вкопаний, і буде важко кудись піти. Чи не буде там туги за нічними
трасами, вогняними гітарами та вогкими спальниками? Нащо вдягатися в те, у що
ми не хочемо, і ми про це знаємо? Коли ми тільки шукаємо і не знаходимо ТЕ.
Розтуляючи книгу на будь-якій сторінці, щоб знайти фразу чогось таки варту.
Вирушати з наметом кудись, де конче холодно і де тебе досить. Танцювати при
родно і тихо, готуючись до загибелі в мурах дому, таких негнучких в порівнянні
з наметовими і таких певних (тут тільки грішник може вдатись до порівняння).
Чи та загибель не є, власне, переродженням, реінкарнацією себе внутрішньої,
себто появи на цей божий світ прибраної у нову раціоналістичнішу подобу тієї
самої незграбно-надокучливої дитини, чи, радше, підлітка з ореолом перехідного
віку, що дошуковується скрізь сенсу?.. Півсторінки про те, як люблю дивитись
на дощ, коли Тебе нема, і як цитую Гайдеґґера. Може тому, що так важко поряд
з цією межею дорослішання зрозуміти, що не ти першу цеглинку закладаєш у
фундаменти цього міста і не з твого намету, хоч, може, тільки на його “стінах”
висять картини, починається наметове містечко цивілізації. Може тому, що і
хіпі, і комуністи волали тобі про те, що твій дім скрізь, тому найщасливішими є
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безпритульні, що мають пекло за рай на землі, що чують тепле, коли насправді
холодно. Багаті давні культури нас довго вчать цього оптимізму, проте людині
західній терпець уривається.
Якщо мені дається змога вимріяти дерево з листками, пагоном і корінням, то
кортить зобразити його зовсім не так (залишається це дитиняче бажання виді
литись). Мені ніде спати — і доводиться вирисовувати в своїй уяві величезне
трикутне ліжко з трикутними подушками, повними сіна. Чомусь найчастіше
тут фігурують запахи і смаки, на цьому незбагненному кавалку простору, який
таки хочеться ганебно привласнити, хоч іншої миті, може, захочеться спалити
паспорт чи просто податись геть з цього помешкання, міста, країни. Смаки
(через незмінну присутність почуття голоду, який може навіть змусити помити
посуд) заплітаються у цупкі коси поєднань із ледь не саморобними глиняними
полумисками та горнятками, з товстими книгами кулінарних рецептів, по
дразнюючих рецептори, та запахи, принесені з жмутками різних рослин,
призначених для сушіння та додавання до чаю, з ароматичними свічками та
паличками, з численними чи просто частими квітами. А ще малюнки на стелі,
що так щиро прикрасять ці невимовні мури, а ще коханець, дитина, кіт, собака
чи інша тварина (на свій розсуд вибрати), яку інколи годуватимеш, і це змусить
згадувати про себе.
Цитата: “Ніде ніщо не чекає на людину. Завжди треба самому приносити все
з собою”. Ремарк

У межах зілля

В

смоктую запах старого плаща. Ручка, що ти писав... Фрази багряних поем.
Моїх.
На аркушах — пил, попід віями — пил. Геть, посивілий запах!

Хлопчик, що грає на скрипці так жалібно-жалібно. Такий худенький, анемічноблідий. Струмочки музики ковтає пожадливо, як я свій пил.
Дівчинка, що помре вранці, коли листя пообтрушується з гілляк:
— Ви були колись в цяточках щастя?
— Ми з ним їли суниці!!. Далі — пусто і голо. Сіро. — голос безпомічної.
— Пам’ятаєте ту книжку?! Коли листя пооблітало... Пам’ятаєте? Її в школі
вчать.
— Ні, не пам’ятаю.
— Він пам’ятав...
Я пам’ятаю суниці; їх аромат, просякнутий гниллю, бентежить ніздрі. Не спати.
Мені вже надто довго ввижається неіснуюче свято. Муркоче втома; загравання
ліхтарів поза шибками, поза ґратами умираючої свідомості; останні ласощі — і
санітар витирає пил. Триваєш далі, знову ставиш кому.

А Л Ь Б І Н А П озднякова

Невиліковно хворий хлопчик грає. Скибка душі його давно відтята. Він
дитинно-живий, в одночассі скорботно-нещасний. Хай би ще грав: у тім є щось
прекрасне. Хай би ще жив: його згасання вродливе.
— Я піду.
— Їх змітатимуть віники вій.
— Хворе листя нагадувало скелети... Він то знав. Гасне день, я піду.
— Помиляються люди на милицях.
— Я піду! Се остання НІч, — каже ліжком до смерті прикута.
А ясен рясно скрапував коштовними краплинами. Плювався кров’ю: “Кахи!
Кахи!” — багряні, вицвілі, зжовклі, померклі. Іти, рятуючись парасолькою.
Під стукіт крапельок кривавого намиста — болючого харкотиння заслаблого
блідого дерева. Додолу, рахуючи всі хребці. Кому донизу? Кожному, кожному! В
одному — мільярди смертей, мільйони ґвалтовних зникнень (польоти за гранню
естетики).
І Т И, черевики в багні, по коліна у гурті зов’ялих скелетиків, по обличчя —
мерців зовсім без домовин, порозкидуваних в понадґрунті. Непропорційно
збільшений силует на стіні. Дарувати їм імпульси запальнички.
— Ти ж не палиш.
Осінь хворо пітніла в пітьмі.
Але ж ніч... Імітований спокій крайнощів. Сни достигли, думки достигли. Те
дівчисько, що згодне літати. Опадати, котитися, сипатись, клаптиково руйнуючись
в твердоґрунті. Може, то вже останні клітини, остаточність останнього “трошки”,
що пікантною відчайдушністю... Стиха шкрябатись у трупову дошку; тиху тінь
прикрашають екземи. Виринаю з бентежним криком із обіймів шайтанського
ліжка. Плоть в подряпинах, кров порепаних губ. Кажуть: нігтики слід обтинати.
НІч; уб’ю ЇХ-СЕБЕ, уб’ю!!! Там, під ковдрою, повно недопалків.
Так ґумово розтягується кожнісінький склад:
СПО-КІЙ-НО.
Вівторковість. Люблю пригноблений стан свій, коли він грає. Ніхто не прийде,
порожньо-порожньо; нема майбутніх/колишніх коханців, я/він зовсім самі.
Біляве волосся, неторкане злочином — сивіюча сталість сюди прийшла. Він не
мав їх, палких, звірячих. Нащо страчувати? Він, мов трава.
Ясен блював червоно-жовтим слизом, ясен випорскував з нутрощів різноймен
ні пігменти. Втиснулась в подушку, у її пил. На жаль, він буде кістяком уранці.
Дурне дівча. Пил імітує смак суниць. Дурне дівча, дитинне й нещасливе. СПОКІЙ-НО-СПИ!
Для чого риданнями скрипки не торкаєш моїх найінтимніших місць? Навіщо
проходиш повз? повзаєш?.. Мене шмагають напівспокійні сни. Дим цигарок,
усе, усе повторюється. Безжально клацають щелепи тої ковдри, і знову скрізь
недопалки, знову; і хочеться прокинутись ГЕТЬ; і хтось бичкує цигарку на моїй
долоні... той хлопчик, музика, зелений.
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— Ти ж не палиш.
І я в афективному стані зриваюсь з ліжка, шукаю фарбу, малюю зеленим,
безладно хляпаю понад сном. СПИТЬ. Ковдра повна весни, і заквітчані літери
умирають нетерплячим запаморочливим мерехтінням. Скрипаль підіймає
повіки зомлілі, а я ще рисую спасіння на ковдрі дитячій. В палаті шириться
запах фіалок, смак непритомності, сльози у всіх очах. Я припадаю вустами...
МОВ ПРОСТИРАДЛО, БЛІДИЙ. МІЙ ХЛОПЧИК ТРЕМТИТЬ, СМАК ЙОГО ПЕСТОЩІВ
ЗЕЛЕНКАВИЙ. Я йду донизу, стара, дерев’яними сходами. Чую, в пітьмі щось
кричить: “ПЕДОФІЛКА, ГЕТЬ!”, — та я заквітчую візерунками його тканину
м’язову, спиваю залпом всі глумливі віки — і листя гарячкових язиків спліта
ється. Я, мов повія, недоречна, кваплячись... Не вмер ще? Злякано приймаєш
дар. Це не твоя зупинка! НЕХОТЯЧИ. Трансформуюсь, квіткою сльотавою
огортаю кінцівки страшних мелодій. Я вмираю від пошуків його тендітності в
ЗЕЛЕНІМ гомоні кристалізованих суцвіть. НЕ БІЙСЯ! Його крадуть мої запалені
старечі зеленобарвні голосні вуста. Злизую з нього шар смертної гри, і він
бере мене, немов кохану жінку.
Недопалки знов кричать. Я все знаю. Дитино, спи, я б не займала тебе. Піт
крапає, як її листя з ясена, і чути згуки /печальний знак/ швидкої. Хочу дихати...
так, наче повітря стало клеєм. Санітари: “тепер вже спить” ...дівча між листя
опалого. Аніжоднісінького, так, я знаю. Вкриваю тіло, оце дитя, посміхнене під
зібганим простирадлом. Я хочу дихати... Оберти... голови...
Ти не прокинешся		
з трупом		
у ліжку.
І хтось співає мелодію твою, не так, як ти/іду/повзу/лечу/; хтось рве легені
у сріблястих безоднях, в білкових шмарклях; влучає в те, що бачить в хтивім
місячнім сяйві. Півкроку ще до дверей. Я хтіла так... Велетенська цигарка цілком проштрикує; мерехтіння безправно-голе і готичним шрифтом востаннє —
візія звуку гармонійно-страшна:
— Ти ж не палиш.
Припадав до шпиталевого ліжка, поки не вивезли тіло її на ганебну якусь
цвинтареву подобу, поки не вирвали плоть її з його вух, поки не вмили з
очей її дзвони. Мріяв втонути у кожній струні, і не гойдалась утіхою казки
/ОДУЖАННЯ/. Марно світились огнисті світи /жити життю всупереч/ кожна
хвилиночка, кожна деталь спротивом скроплена/.
Його дружина, двійко діток і той скрипаль, що блукає ночами, той, що в
жахіттях прокидається поміж зеленими плямами. Стара малярка встромлює
смішні картини до рам, і до смаку йому ті життєві лінії: з пухирцями
слави й каяття околицями, суцільністю беззмістов’я й дрібним пунктиром,
середньовічні сходинки і споконвічні спіралі.
В зеленій гамі пан той рідко грав, мав зблідлу втіху в пору падолисту і не
спалив за життя своє жодної цигарки.

А Л Ь Б І Н А П озднякова

Зачаття
Адам подвоївсь. Мов троянський кінь,
Блукав очима, чинний після битви,
Влітав, мов вірус, і вкладав свій витвір,
Громіздко повнячи своїм “Амінь”.
Ґраційно зброю склавши, власну тінь
Діймав, йдучи, не даючи спочинку.
Енеєва (мов божа) половинка
Єдналась з водоспадом воскресінь.
Журба покоїв, повних голосів
Змагалась... чи впліталась в пуповину,
І краплі вин казали про провину:
Їй янгол з неба на плече не сів...
Його ребро не знає, хто з синів
Колись зросте рясним поживним плодом,
Лускою вкрившись, упаде на воду,
Морську, проте солодку (дів і днів).
Накоїть щось, запише по воді
Опівночі колючим криптокодом.
По тому пригадає, звідки родом...
Ростиме в ньому дерево подій,
Стелитимуться трави, й Хтось тоді
Тужитиме за первістком мелодій,
Учитиметься, мов різьби по плоті,
Фурункулом народжень володіть.
Хтось був Адамом. Хтось — поважний дід,
Цілком заплутаний у цьому дроті.
Чекай... читай... кладе тебе на “потім”.
Шепоче змій, що все іде, як слід,
Що ніч ся добре знає, скільки літ,
Юнона жде, коли розтане лід,
Як плід розтрощить панцир власним потом.

Поетка
читацькі кола на воді сонету.
ішла спроквола до свого Тибету,
не припинивши вгадувать Тебе.
ясні їх чола, та вони, мов вівці...
ногами човгала, йдучи. По вінця
собою повнилася сповідь-повінь,
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а місяць повнив солодкавим соло,
вагітнів овном — і злітали бджоли
на мед рядків, в котрих кохали Джо
і знали, як не зняти макарони,
що в вух — до п’ят. Не Троя, а Верона,
корона і з помиями відро.
... і надто естетично — альфа, бета... —
із перснем відшуковував себе там,
з ребер, — мов те Адамове ребро.

Збирач
Хтось — збирати плоди, бо зозулячі гнізда чи лона
Потребують отця. Насінини — відкритим ротам.
Щоб вбирати з води крізь мансарди й льохи оболонок,
Інфузорія ця збулась німбу і вже не свята.
Тут стовбичать брати, що колосся в полях ними повне.
Вони бачать женця, що ожениться й прийме, як дар,
А пташині роти все кують серенади двомовні
І не бачать вінця, ані пастки майбутніх отар.
Хтось благає іти, бо загусла у дерева крона.
Щоб збігати з кінця, треба гору вмістити в собі,
Помагаючи тим, хто умістить, замісить, схоронить,
Колисати взірцями достиглий і вибухлий біль.

Істеричне коло (необачне злиття)
Мій взятий верх хилив Тебе додолу.
Тополі гнулися до горобин.
Сміттям виймав хлібини із торбин.
Зливання з двох в одне горня. По колу,
Від “я” до “а” — розмішування кав.
Лякав, як той, що гладить проти шерсті
І пестить так, немов вдягає персня.
Рука ховалась від знання в рукав,

А Л Ь Б І Н А П озднякова

З якого страх насінням падав в поле.
Розумна мавпо, стій, граблі навколо!
Іржавим цвяхом себе вкотре вколеш.
Неначе милостиню дав сліпому,
Пелюстки солі зсипавши на спомин.
На споді — взятий верх, мов хтивий докір.
Він лічить букви й буде доти, доки
Плекатиме той цвіт солона повінь.
Той карусельний дух. Ніхто не сповнить
Неспокоєм, що на воді, мов кола.
...і чуб мав колір, і рука, мов кома,
Що його пестить, розуму несповна.

Акме*
Мій найбожественніший хлопчик Акме,
Сліпа ідея у витках матерій.
Скільки іще цнотливиць в цій гетері
І скільки сліз в уже не перших актах?
...а скільки ще дверей прочинять авта...
Задихано мовчать в гучнім етері,
Коли вірші течуть з Твоїх артерій.
Тебе створив Адам, як перший атом,
А потім Ти створив його поп-артом,
Сюрреалізмом... або в іншій сфері:
Ти віртуозно відчиняєш двері
Своїм ключем і знаєш, чого вартий.
Цю ніч молодик простояв на варті,
Щоб хтось з нас не кричав “in vino veri...”,
А шифрував тихенько на папері
Той древній напис (А+Е) на парті.

* з гр.: вищий ступінь чи якість чого-небудь
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Павло Малкович
Дитинство
Сніг пішов у ніде. Він затишний і милий.
Наче спокій дитинства увечері так.
Ти сидиш в тій далекій радянській квартирі,
Робиш тихо уроки над лампою. Знак.
Підіймаєш чоло: все таке зрозуміле,
Ще попереду вічність надії й жалі.
Там десь мати на кухні снує неквапливо
Візерунки порядків в кухонній імлі.

Корабель і стіни
Я все б’юся об стіни, об ці незруйновані межі,
І не знаю: чи бути, чи ні і чи довго у темінь пливти?
І сплітається все у клубок із безумних мережив.
Я так довго чекав. Чекай, Пенелопо, і ти!
Я все б’юся — так боляче… боляче здерті всі руки,
Кров на стінах — не зміниш матерії ти!
Ти пливеш, корабель мій, пливеш виправляти розлуки
Кожен порух болючий, а все ж до мети.
До мети марно рвуся. Ніщо — то усі мої рухи!
І думки, і надії — то тщета, то марність і пил.
А ця кров, що на стінах, то навіть не старість набута.
Знов силкуюсь іти до мети, до ме ти, доме ти.
О, мій біль — моя радість, страждання — моя ти посуха,
Ти безтрав’я, пустеля душі, океан…
Я сьогодні страждаю. Лишіть! Хай омиються пута.
Я омию слізьми, а ще кров’ю з сивіючих ран.
О, мій біль, ти в мені бережеш…стережеш: не забути,
Пам’ять ніжну мою: Пенелопу і дім,
Я прийду-припливу. Лиш клубки ці порвати-розплутать.
Хай чекає мене лиш могила і дим.

павло малкови ч

Я все б’юся об стіни, і ці павутинні мережі
Я їх рву — а не рвуться Арахни плоди,
І чому так нечасто життя посилає кортежі,
Та не нам, і хоч в ирій з птахами лети.

балада про самозбереження
він стояв і дивився вниз,
доки двері йому розкриють,
доки він опанує крила,
він стояв і дивився вниз.
а чи сон, а чи злий каприз
несвоєї-чужої карми
він сприймав і стирав ці рани,
може й сон, може й той каприз
і нема тут! відсутній сенс,
хай птахи ще у снах літають,
хай безмежно круки у стаях,
бо нема тут відсутніх теж.
він стояв і хай вітер дме,
і волоссям відверто грає,
він їм крикнув, що я, що я є
вітер дув і він знав, що “не...”
ти спочинеш, коли сягнеш,
коли крок обірве повітря,
коли мозок — легке маніття
і навіщо уламки меж?
він стояв, він ступив назад,
він зробив це як Першочудо,
він скричав, що він хоче й буде,
що для нього це все — манеж.
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а манеж? він мовчав, як ніч,
як пітьма, як жорстока кара.
він подумав: старий —і зараз
надто пізно ступати з веж.
та якщо б повернувся час
і якщо б йому добру волю,
він би не нарікав на ролю,
він би твердо зіграв... авжеж.

Терорист
Бий дороги підошвами, дзвоном підков.
Хай тобі розчиняють старіючі двері.
Ти вгадаєш непотріб космічних основ
І зруйнуєш навколо підлоги і стелі.
Їх життя-існування — це справжній абсурд,
Це пусті намагання знайти сенс беззмістя
І тому лиш ти мусиш, мов араб той чи курд,
Наче прапор зануд спалити нечестя.
Знов відновиш ти святість і віру в архе,
Знов почнеш турбуватись про вигляд анналів,
Про зірки ти лиш скажеш: Вони — це лице,
Це майбутнє людей, чітко вказаних правил.
Всі, хто зовні, так звикли: життя — дивна гра.
Але ти знаєш — можеш змінити сценарій.
Хай тротил, а чи тол, і мета лиш одна —
Знов впустити на сцену новий бестіарій.

***
Це щось сіре, це щось не схоже на праведність
І на сірість, навіть, ніяк не схоже.
Ця реальність — жорна, лишe для давніх міст.
Проковтне за мить. Ти лежиш на ложі.

павло малкови ч

І чекай наречену ще сто років.
Довгих зим чи весен надто сірих,
Щоби дочекатись. Крок за кроком
Ти пройдеш цей шлях, як стане сили.
Вся країна в занепаді, ти ж — чекай!
Вона прийде, повір, хоча бариться.
І не стане тепла від жаринки “Рай”
Обігріти цю зиму і сни, й обличчя.
А пророки наші землею йдуть.
А пророки наші давно пороки.
Наших марень наша брехлива суть
І підуть в історію всі ці роки.
Всі ми надто сухі, надтотрішки мертві,
Всі, мов після походу й захисних боїв.
Ми ліпили правду. І криваві жертви:
Захищали правду тисячі воїв.
Глина — це земля і в землю піде,
Повернеться, так вже було повік.
Наші янголи вміли літати, де
Не ступала нога і скінчався вік.
На уламках скель, шматках осель синіх грифів, що забирають
Нам дітей і наших голубів, забирають просто до раю.
Так казали янголи. Наша кров –
То від неба частка у наших жилах,
То потік, то гáряч ще праоснов,
То свята вода і найбільша сила.
Та вже, мабуть, доля твоя така,
Що Клото сліпа тобі подала,
Як жебраці царство і лавр вінка,
Щоби ти заткався зі своїм “мало”.
Наречена! Так наречена де?
Де її фата, де та сукня біла?
Ці сто років минули, пішли в ніде
І прийде взимі вона вічно мила.
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І злякався ти, бо вона страшна,
Бо її всі сни так на дійсність схожі,
Бо її думки на краю ножа,
А вона стара і лежить на ложі.
І не маєш права ти піти,
І не маєш сил не закричати,
А вона лежить і твої листи –
То її й твої холодні ґрати.
Ти прийшов, то підійди, мій милий,
Поцілуй мене у посохлі губи!
Я тобі обіцяна, я зваблива,
Я новий вівтар, для країни згуба.
Ти промовиш: Ні! Прокинься! Я сплю!
Я ще марю. Ні! Не хочу чути!
Краще вік собі я вкорочу,
Ніж із нею бути, із нею бути.
І тоді збагнеш, що земля така.
Із далеких зим та історій лютих.
Вона чорна так і така важка,
І в своїй душі вже не хоче бути.
І тоді озветься твоє ім’я,
Що ховав його від усіх подалі,
І Атропин голос, і біль ножа
Заберуть тебе у країну Амінь.

dream.
коло замкнулось. 23
ця осінь людства надто чорна
і хижо дивиться нам вслід,
і наша істина потворна:
і ми, й вони — прозорий міт.
куди ще далі: до зірок?
per aspera, надії?
ми замкнені і скручені в клубок,
а “Я” — лиш мрія.

павло малкови ч

а може, не треба було так страждати
від того, що все це — старіючі ґрати,
а знаєте, пане, вони ж вже не ладні
ховати незрячість пташок, невідкладно
тримати свідомості, враження, сенси,
кидати, як кістку собаці, світогляд –
це мій власний погляд,
це наш спільний погляд,
який же це погляд?
це сни і морози,
що б’ють по свідомості. капають сльози
по вікнах дощу,
по квартирах і мапах,
по літрах думок, що розпались. Карнапом
я не вдовольнюсь, щоб збагнути глибини,
що рвуть мене так, наче тигри. перлини
ховайте подалі, бо прийдуть податки.
це ж ваші видатки,
ховайте податки,
купуйте товари і мийте машини,
кросівки, йогурти, напої — це міни.
вони нас убили
і мучили снами,
а ми це забули
на ранок <ненами>*
були поруйновані стіни від клітки
і твої примітки — всього лиш примітки.
і наші страждання
нікого цікавлять.
пусті намагання,
а клітку повалять.
вона вже й сама ледь стоїть у нестямі.
мої починання мене ж і провчають...
* Слово “ненами” введене у мафрен (“<>”). Знаки “<>” слід читати так, ніби текст:
		
...а ми це забули
		
на ранок <ненами>
		
були поруйновані стіни від клітки...
виглядав так:
		
...а ми це забули
		
на ранок ненами.
		
ненами були поруйновані стіни від клітки...
Група знаків “<>” вводиться для усунення необхідності повторювати одне і те ж слово, коли
це диктується ритмом поезії.
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ти колись відчував, як це страшно, коли
починаєш вриватись у правду,
я боявся буденності, звички, нудьги,
але це все занадто веселе, коли свідомість панічно чіпляється за уривки думок,
які вже не ті, не рвуться потоком нейронних реакцій.
а може, не треба було так близько пізнавати себе!?
нейронних реакцій, які повільнішають чимдалі. від холоду і від здутості живота,
який вже не приймає їжу, бо вона не та
і не хочеш, аби
так було далі, повітря впоєне абсурдом думок, що вже майже холодні. журби,
яка шепоче тобі, що все скінчиться: ти тільки лиш зачекай
і обов’язково попадеш у рай
а ти ж знаєш, що навіть, якщо є той рай, то він не для тебе,
бо небо
‘
не прийме і краще спалить
твоєї свідомості мізерну мить.
а ти ж є людина,
чи, може, і це
спонтанна <картина?>
ховає лице,
ховає байдужість за сенсом наївних мисляк.
ти знаєш жорстокість, а отже — ти знаєш!
як з cogito, ти ж <пам’ятаєш?>
глибини,
ці мокрі й зарізані зжовклі шпалери-картини,
карикатурини,
машини,
людини,
колючки ожини
тебе зашивають у саван життя
до сліз каяття,
до мокрих думок, що холонуть уповні
у сенсах, які не шукаються. мовні
і несинтаксичні ці рухи-вривання
у свою свідомість чи в міт про зникання,
у сльози,
що рвуться і рвуться на клавіатуру,
у жорсткі морози,
у вічність понуру
і як би забути ці пошуки марні,

павло малкови ч

і як би поринути в сірість.
і виміри знову твої загубились:
ти щойно був близько, та знову в квартирі:
сидиш над вікном і втрачаєш свідомість,
що світ цей — це кволість,
і ти — це лиш повість,
яка промине і загубиться в вічність.
твоя алогічність,
моя алогічність –
це наші сухі і нетривкі закони.
вже ми їм покажем, що всі забобони
ми стерли з думок, як пилюку з картини.
і ці галереї,
і вічності крапля
у твоїй оселі,
у небі, мов чапля,
що хвацько підстрілена вмілим вояком
заради утіхи і падає знаком
на сірий папір, і розкидане пір’я в повітрі.
магнітом
ти тягнешся далі і дерев’яніти
продовжуєш. може врятує сусідська дружина?
і знову цей образ: пожовкла картина,
шпалери і маска на твоїм обличчі — здираєш у шкіру, тікаєш... квартира?
лиха кам’яниця для страху і страсті.
лежиш і втрачаєш себе у напасті
і рухи від рук — то твої порятунки,
тимчасні вражаючі небу цілунки:
ось я, подивіться, ще рухаюсь!
кволо!?
ба, ні!
я живий ще!
вступаєш у коло,
що творить цей час і цей простір — замкнулось!
і не повернулось...
ба, ні, повернулось
з ніг на голову
і Все знову так сталось:
у тобі — це сталість,
у небі — тривалість.
боїшся вхопитись,
закрити очиці,
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на мить зупинитись,
забути тривання своє і ніколи
не стати тим колом,
тим замкненим колом,
що п’є усі сенси
<так жадно і вміло>
хапатись за час і у твоїй квартирі,
у просторі, що не заповниш <Карнапом>
я не вдовільнюсь, щоб збагнути глибини,
що рвуть мене так, наче тигри. перлини?.....

Ігор Пасічник
***
Дощ продовжує йти. Для чого?
Нащо нові казки,
І так
Логос робить складне з простого
Та шукає друзки
Ітак,
У яких він не був ніколи.
І які не були.
Їх світ –
Химеричні непевні кола,
Які тільки й дали,
Що звід
Нереальності слова “спокій”,
Марення тіл
І душ.
І так буде тривати, поки
Не втечемо із кіл
У душ.
І водою не створим коло,
Яке буде неначе
Птах,
І почуєм небесне соло,
Досконале, а значить
Так
Неможливо тривати довго.
Птах, піднятий увись,
Впаде.
Дощ продовжує йти для того,
Щоб відчути колись
Тебе.
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***

***

Ти шукаєш тепла,
Ти ховаєш замерзлі долоні
В хмари неба й воно
Знищує рештки весни.
Досягаючи дна
Свого світу, що зникнув в іконі,
Ти виплескуєш в небо вино,
Недопите тобою... Візьми

Серед легких думок простоти,
Її майже нечутного плину
Ти ідеш невідомо куди
І ковтаєш свою гірку слину.

І розбий оту пляшку
Об небо чи хмари.
Не виходить? То що ти стоїш,
Мов маяк, що шукає свій шлях.
З тебе користі мало. І важко
Зробити з примари
Щось потрібне і краще, ніж
Музику, світло чи цвях
В безкінечності світу,
З богом або без нього –
Світу, що зникнув в іконі
І поглинає усіх.
На небі у браму закриту
Лишилась дорога.
Але хто туди впустить сторонніх.
Хоча ти добіг.
До брами, до неба і хмар.
Ось твій холод й згасання!
Ти напевно забув вже
Тепло і весну.
Ти примара у світі примар.
І я теж... Повтори заклинання:
“Я промовлю ім’я твоє, друже,
Якщо прослизну”.

Ти плював, але то лише мить,
І до неба доплюнути годі.
Вітер й далі у листі шумить,
Сонце знову з’явилось на сході.
В твому маренні піна води
Народила оголену жінку.
Ти ідеш невідомо куди
Й неважливо, якого відтінку
Морська піна. Таке вже було.
Ти це знаєш так ясно і чітко.
З твоїх рук вислизає тепло.
А свідомість, немов стара щітка,
Розмітає туди і сюди
Суміш спогадів, снів і уяви.
Ти ідеш невідомо куди.
І, можливо, твоєї появи
Десь чекають, а може, усі
Вже забули твоє існування.
Все — навколо своєї осі,
І не далі. Безглузде снування
Різних тіл. Тож твоєї ходи
Не впізнають наступної миті.
Ти ідеш невідомо куди.
Межі розуму надто розмиті
І зникають у піні морів,
Марно прагнучи до абсолюту.
Він нікого іще не зігрів.
Свою душу, брудну і забуту,
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Ти ховаєш в думках простоти,
І до піни протягуєш руку.
Ти іще не здурів. Просто ти
Не умієш побачити звуку.

***
Згадай мене, коли побачиш бога.
Я хочу, щоби бог зчитав думки
Твої. Моя легенька тога
Давно зітліє. Але ці рядки
Твоєю згадкою торкнуться сяйва,
Хоч без спасіння зникнуть у пітьмі.
Моя душа, якщо й існує, — зайва.
І руки зараз трошечки пітні
У прагненні торкнутися істоти,
Яка не бог і ходить по землі.
Я їй скажу: не знаю хто ти й що ти
Знайшла у цьому дивному котлі

***
Повітря стає менш прогрітим.
Чи це добре. Не знаю. Знову.
Залишається поволі дуріти,
Залишаючись на волі одному.
Що є воля, свобода й дуріння,
Що є думка про всі ці речі?
Ми не можем сховатись за тінню
У незмозі ховати втечі.
Ми бажаєм якогось щастя,
Яке нібито десь за втіканням
Від минулого. Фея віддасться
Відьмі. Перша ніч чи остання.
Неважливо. Важлива вічність
Як ідея невічних мізків.
Феї надто вже потойбічні,
Відьми надто вже з ними близькі.

Під небом. Та побудь зі мною.
Бо я шукав тебе багато днів.
І неважливо, що я ще накою,
Де загублюсь, але в тобі одній

Вічність надто роздуте слово.
Мить занадто до неї схожа.
Я не знаю, хто справжня. Знову.
Й та зникає, як перехожа.

Я віднаходжу спокій, радість світла
І розумію, нащо зараз тут...
Я б їй сказав, але істота зникла.
І я один поміж камінних груд.

І повітря не може гріти,
Тому відьми та феї в шубах.
Залишилось лише здуріти.
Час — робота надміру груба.

І поміж них моя легенька тога —
Беззахисність язичницьких хотінь.
Згадай мене, коли побачиш бога,
Лиш мимохідь, про себе, наче тінь,

Невідома межа для миті.
І творець, певно, щось наплутав.
Двері всі поза час закриті.
Та й свобода давно забута.

Яка, якщо й існує — точно зайва.
Але, можливо, у ту мить в імлі
Я віднайдуся і торкнусь хоч сяйва
Істоти, що десь ходить по землі.

Шлях до вічності через ґрати.
Ми безсилі й вдягаєм шуби.
Вже не можучи перестати
Фея відьму цілує в губи.
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І тепер на брудному ліжку,
І тепер без усіх обмежень.
Та втікання неначе нишком.
І до щастя це не належить.
Кожна фея хоч раз летіла.
Відьму творить мітла, не більше.
Відьма одяг знімає з тіла
Феї. Сцена німа і біль ще
Не озвучився. Тож падіння
З ліжка поки таке химерне.
Неможливо прикритись тінню.
Відьма звідси іде й поверне
Десь за рогом, але не зникне.
Фея далі лишилась лежати
Біля ліжка. Її язик не
Відчуває містичні ґрати
Часу. Лише обличчя відьми,
Її губи, язик і слину
Феї є аж занадто дітьми,
І тому дуже часто гинуть.
Відьми також занадто феї,
Бути відьмами їм болюче.
Час збирає свої трофеї.
Кожну сцену колись озвучать.
І падіння ввійде в свідомість.
Впала фея тоді заплаче.
Міраж втечі мине. Натомість
Буде ліжко і біль. А значить
Ми нічого в собі не тямим.
А повітря все менш прогріте.
У свідомості білі плями.
Залишилось лише здуріти.

***
Сонце зникає в нетрях твого забрала.
Світло — одна з умов, що тебе побачать.
Леді тобі дала, а тоді забрала
Погляд, який для тіла так мало значить.
Ти все ідеш за тінню якоїсь птахи.
Рух в ілюзорність, наче останній виклик.
І на шляху у тебе в’язниці й плахи.
Але усі давно до них майже звикли.
Тож ти один, мов на війні з млинами,
В яку потрапив всупереч власній волі.
Наче блукаєш зовсім чужими снами,
А намагання вийти комічні й кволі.
І ти ламаєш всі вітряки зі сміхом.
Бачиш тупу серйозність в безглуздих лицях.
Поміж чужими снами самотньо й тихо,
Мов на давно забутих брудних полицях.
Танець твоїх думок переходить в хаос.
Щастя таке відносне й таке невчасне.
А у горінні сонця немає пауз.
Пауза означає, що сонце згасне.
Люди ідуть повз тебе в свої домівки.
Квіти цвітуть і в’януть. Усе як завжди.
Небо — неначе кадр старої плівки,
Надто просте. І ти йому трохи заздриш.
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Повноколірні вставки:
Між сторінками 30 і 31: ілюстрації до статті про творчість Райнера Вернера Фасбіндера — афіші до фільмів
“Катцельмахер” (верхня права), “Гіркі сльози Петри фон Кант” (верхня ліва), Лу Кастель у фільмі “Остерігаймося
святої блудниці”, гра і роль режисера, уособлення самого Фасбіндера (знизу). На звороті: зірка німецького кіно
Ганна Шигула у ролі холодної і цинічної коханки Петри у фільмі “Гіркі сльози Петри фон Кант” (зверху); Петра
фон Кант і Марлен — німий свідок життя Петри, кадр фільму “Гіркі сльози Петри фон Кант” (знизу).
Між сторінками 50 і 51. Реклама Проекту видання Видавництвом “Астролябія” творів Дж. Р. Р. Толкіна
українською мовою. http://www.astrolabium.com.ua. На звороті: Зображення обкладинки нового видання
твору Дж. Р. Р. Толкіна “Гобіт”, підготованого видавництвом “Астролябія”. http://www.astrolabium.com.ua.
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