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Від упорядників

Ця антологія починалась як гра у  шість рук, що вже виглядало вельми нетради
ційно, адже принаймні музичними канонами таких комбінацій не передбачено. Втім, 
оскільки нас, упорядників, троє, а клавіятура, на якій ми взялися грати, не обмеже
на чорними й білими клавішами (хоча б через «веселкову» -  себто пов’язану з квір- 
проблематикою -  специфіку збірки), то класичним підходом до виконання годі було 
задовольнитися.

Та й, зрештою, гра у  шість рук так само виявилася лише проміжним етапом на 
шляху опрацювання книжки, адже в перебігу роботи над виданням кількість спів- 
виконавців п ’єси під назвою «антологія сучасної світової квір-літератури» істотно 
зросла. Авторські та перекладацькі акценти інколи змішувалися й зміщувалися так 
суцільно, що ставали майже нерозрізнюваними; видавець та упорядники співпра
цювали так тісно, що їхні мобільні телефони часом підживлювалися, здається, лише 
чистим ентузіязмом; ті, хто писав для видання статті, долучалися до складу авторів 
збірки з не меншим правом, аніж ті, чиї твори було від початку відібрано для вміщ ен
ня у ній. Ідея множинности, засаднича для будь-якої антології, оприявнилася і тут, ба 
навіть сильніше та виразніше, ніж можна було очікувати: адже йдеться не лише про 
концептуальний складник або й підмурівок проекту, але і про питому властивість те
матики, -  властивість, що стала визначальною, стрижневою та наскрізною і для при
свяченої цій тематиці книжки.

Спроби звернення до ЛҐБТ- чи пак квір-проблематики в історії літератури 
завжди мали вельми відмінні мотиви і цілі, залежно зокрема й від історичного та 
культурного контексту. Х тось намагався виявляти і досліджувати, хтось прагнув 
стверджувати й оспівувати, а подеколи (і то доволі часто) письменникові кортіло 
викривати та  засуджувати вияви «інакш ости». Але всі ці по-різному вмотивовані 
зусилля спрямовувалися щ оразу на один предмет -  на множинність, на розмаїття, 
феноменально багатим (і часто-густо змуш ено потаємним) утіленням якого було і є

їх



барвисте і строкате віяло тендерних ідентичностей, лю бовних преференцій та сек
суальних уподобань.

У  певному сенсі, метою видання, що його ви тримаєте в руках, є дальше примно
ження множинности. Примноження через несхожість авторських стилістик і поглядів 
на предмет, через відмінність географічних і соціокультурних чинників, через розма
їття перекладацьких підходів, через «багаторукість» виконавця, якому припала честь 
знайомити з сучасною квір-літературою українського читача. Від початку йш лося про 
те, аби ця ретельно підготована вибухова суміш антології, линувш и яскравим і бурх
ливим потоком, спромоглася розхитати порослий мохом фундамент удаваної, позірної 
однаковости, на якому зіперто більшість наших стереотипів. Якщо нам вдалося поста
вити таку однаковість під сумнів, то принаймні почасти наш ої мети досягнуто.

Гадаємо, вам навряд чи вдасться знайти бодай кілька спільних рис, притаман
них геть усім уміщеним ув антології творам. Ми, упорядники, і далі переконані в 
тому, що таких наскрізних об ’єднавчих ляйтмотивів у  книжці насправді немає. М ало 
того, навіть тема одностатевого кохання, що, здавалося б, мала правити за головний 
критерій добору текстів, невдовзі після початку роботи перестала видаватися нам аж 
такою єднісною і суцільною, адже межа між відмінами письма, позначеними наліп
ками «гемо» та «гетеро», так само примарна, як і між любовними пориваннями, що 
їх  прихильники наліпок також воліли би скласифікувати й відгородити одне від одно
го. Тому, зрештою, нам лишається тільки висловити надію на те, що, відкривши цю 
книжку -  водночас і засновану на певній тематичній єдності творів, і покликану при
мару цієї єдности підважити та заперечити, -  ви знайдете у  ній щось особливе й осо
бисте, саме вам призначене, несподівано близьке. Щ ось, що дасть нам змогу опустити 
кришку над клавіятурою з усвідомленням того, що М узика таки відбулася.

Ірина Ш увалова, 
Альбіна Позднякова, 

Олесь Барліг, 
упорядники антології



Любити по-інш ому
Замість передмови

Давнє спостереження каже, що російський ліберал закінчується там, де почи
нається «українське питання». М ене завжди цікавило, де закінчується український 
ліберал? Де ті зони, сфери, місцини і западини реальности, які український ліберал 
не здатний перетравити своїм незміцнілим доморослим лібералізмом із хімічними 
домішками у  вигляді різноманітних есенціялізмів, детермінізмів і природної схиль
носте до традиційних українських забобонів? Як свідчить моя практика спілкування 
з рідкісним і мало не ендемічним видом українського hom o liberalis, його каменем 
спотикання у 99% є сфера гомоеротичного. Висловлюючись мовою профанною, укра
їнський ліберал часто закінчується там, де йому загрожує перетворення на «толерас- 
та» -  персони в українському житті якщо не non grata, то вже точно не comme il faut.

Напрошується резонне питання: що вже казати про решту людей? Тих, що не 
декларують навіть елементів ліберального мислення? Питання це, либонь, настільки 
ж резонне, наскільки риторичне. Констатую лиш е те, що на поверхні: гомофобія в 
Україні має всі ознаки доброго смаку. Цей «страх» об ’єднує в нас усі верстви та про
шарки населення: від хрестоматійного троєщинського гопника до прем ’єр-міністра. 
Любити по-іншому тут «дозволено» лише тиш ком-нишком. Хоча кримінальну відпо
відальність за гомосексуалізм із Карного кодексу й вилучено, проте суспільна думка 
обплетена настільки густою мережею стереотипів, шаблонів і комплексів, що дозво
л е  «любити по-іншому» лише мертвим класикам -  Сапфо, Артюрові Рембо та Петру 
Іллічу Чайковському.

Ба більше, твою схильність «любити по-іншому» (тобто твою приватну, анонімну 
інакшість) сприймуть досить стримано й поблажливо, витіснивши тебе за межі дис
курсу «нормальносте» і приписавш и до девіянтів, що порушують Закони Світобудо
ви. Приблизно так, як висловився один чоловік: «із почуттям легкого доброзичливого 
жалю, як до людей хворих». Та боронь Боже висловити цю любов у  публічному про
сторі, ще й на повен голос. Тому ЛҐБТ-дискурс в Україні -  це така собі форма парти-
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занського руху, а кожен факт виходу гомоеротичної тематики у сферу публічного, поза 
межі гомосексуального ґета -  маленький подвиг і виклик суспільству.

Проект «120 сторінок содому» -  подвижницький, експериментальний і досить ри
зикований. Уже навіть у  своїй назві, що перегукується із заголовком програмного рома
ну маркіза де Сада (а відтак і стрічки Пазоліні), він містить самоіронію, яка немовби на
тякає на певний суспільний градус ставлення до ЛҐБТ-проблематики. Таке самоіронізу- 
вання тішить: важко закинути упорядникам доктринерство, сектантство чи пропаганду. 
Насправді ключовим словом тут є «поезія». До того ж поезія особлива. Чи здатна поезія 
в сучасному світі правити за пропаганду? М аю великі сумніви. Дехто може закинути, 
кажучи метафорично, що ідеологічну підводу поставлено попереду естетичних коней. 
Мовляв, за якими ознаками хтось наважився виокремити саме таку поезію?

Це питання цікавить насамперед. І я не маю на нього однозначної відповіді. Чи 
всі представлені поети мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію? Ні. Чи всі поети з 
нетрадиційною орієнтацією потрапили до антології? Знову ні. Щ ось спільне об'єднує 
тексти всіх учасників «120 сторінок содому»? Безперечно, так. Особливе ставлення до 
іншого, особливе переживання іншого, особливий інший. Тексти цієї антології якраз і 
позначені особливою чуттєвістю і чутливістю, незвичною пристрастю й еротичністю, 
підкресленою увагою до тілесного -  сфери, що в нашій культурній ситуації тривалий 
час витіснялась у сірі зони й лиш е сьогодні здобуває право на голос. Чи збідніє наша 
культура без цього інакшого голосу? Безперечно, так. Чи можна порозумітися нашим 
світам без знання про себе? Ні, аж ніяк.

Поезія -  це універсальна форма порозуміння, співрозуміння та співіснування. 
Поезія -  це спів існування, гімн існуванню в усіх його виявах, його абсолютна і до
вершена іпостась. Диво народжується з нічого. Лірика з ’являється нібито з порожньо
го місця, з імпульсу, емоції, незадоволення, почуття -  речей тонких і невидимих. І для 
цієї трудної роботи треба народитись або стати іншим. М ожливо, це комусь видасться 
явним перебільшенням, однак поезія взагалі -  уділ людей змінених, складних і ненор
мальних. Я  ніколи не погоджуся з тим, що такі речі роблять заради скандалу. Нічого 
скандального, епатажного і «жовтого» в цих текстах немає. А  що ж  є?

Теодор Адорно колись кинув контроверсійну тезу, що вже стала класичною: 
«Після А вш віца поезія неможлива». Наважуся на ще одне порівняння. Про поезію, 
вміщену в антології «120 сторінок содому», можна було би висловитися, перефра- 
зуючи назву вірша німецького поета М аріо Вірца «Кохання за часів СНІДу», цілком 
ув Адорновому дусі: «Після СНІДу поезія неможлива». Так, неможлива такою, якою 
була досі. Точніше, неможлива лиш е  такою. Щ ось відбулося з ліричним суб'єктом, 
щ ось відбулося з «ліричним об ’єктом», щ ось відбулося зі світом навколо.

Ясна річ, це передусім поезія, лірика, а потім -  усе решта: розважання на тему 
«нової чуттєвости», тілесности, queer-ідентичности, тендеру та безлічі інших модних
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теорій. Тобто спочатку була поезія, яку згодом упорядники виокремили за певними 
принципами і скласифікували у  певний спосіб. Хоча деякі тексти цієї антології мо
гли би помандрувати й до інш ої збірки актуальної літератури. Квір, чи пак ЛҐБТ -  
це лише умовний код для книжки, що в ній зібрано чудернацькі тексти, в яких «він 
любить його», «вона любить її», «вона описує, як він любить його», «він мріє про 
нього», «вона марить нею»... І так до нескінченности -  до місця, де можна нарешті 
подолати цю, здавалося б, уже вічну самотність. У цій книжці багато прозорих на
тяків, незвичних ракурсів, тонких спостережень, інш ої уважности до світу, зміненої 
оптики та вразливости. Навіть прямолінійність, незадоволення і брутальність у  ній 
також інші -  щемкі та болісні. Тут багато дитячої наївности, щирости, відкритости, 
багато нерву і хворобливости.

Означень поезії існує безліч. Я  наважився би на таку: поезія -  це поєднання слів, 
яким добре поруч. Або зле поруч. Або поруч непросто. Все як у житті, все як у  лю бо
ві. В любові різній і багатоманітній. Невже людині написано любити тільки так, а не 
інакше? Це так само риторичне питання.

Андрій Бондар



Олесь Барліг
(Україна)

Олесь Барліг народився 1985 року у Запоріжжі і живе там дотепер. Був організатором і учас
ником численних літературних акцій, зокрема перформансів «Семиречье» та «Вертикаль», 
всеукраїнського вечора поезії «Осінній фреш», першого запорізького турніру слем-поезії, кру
глих столів, присвячених сучасним літературним процесам Запоріжжя. Головний редактор за
порізького самвидавного літературного альманаху «Час’ник». Друкувався в альманахах «Нова 
проза», «Хортиця», «Стых», «Склянка часу», «От сердца к сердцу», «Золота доба», журналах 
«Четвер» і «ШО», літературній газеті «Отражение», запорізькій періодиці, а також ув антоло
гіях «Карамболь» і «100 молодих поетів України». Один із трьох ініціаторів проекту «120» і 
співупорядників цієї антології.

* *
*

він ховав маленького хлопчика
у  клунках
пакунках
пакетах
рюкзаках
[великих пузатих]
сумках
[маленьких
на стрічці зі ш тучних тканин]
прикрашаючи все це
бісером
намистинами
брелоками
пухнастими іграшками 
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відрощував хлопчику бороду 
щоб його ніхто не впізнав 
[чи може готував його 
до священної битви 
яка згнила у  ньому 
так і не визрівши] 
і навіть коли я пішов 
він все ще вихлюпував 
те все дрібне 
та безталанне 
намагаючись зачепити 
мої п ’яти
картонним гейзером

* *
*

він як потім всі інші 
просинався після десятої ранку 
ніяковів
в тіснім коридорі
від липких лексем з мого рота
носив білу білизну
і білі шкарпетки
був у захваті
від простого та гострого
виторговував у  секонді
одяг задешево
Генерував із мене
нову зоологію
писав вірші
які згодом ніхто не згадає 
боявся запрошувати мене в гості 
бо думав
що мабуть щ ось станеться 
він живе дотепер 
їсть котлети і печиво 
я живу дотепер 
і ненавиджу парасолі

2



* * 
*

він [два чорні пальці 
по лікоть 
у  білі груди]
він [оплески трьома долонями] 
він [ксерокопія мали] 
він [принадність фотошопу] 
він обезголовлює дні 
що між нами тепер? 
що між нами тепер? 
він [колекція хвостів 
ящірок]
він [квіти смородини 
наприкінці лютого] 
він [мідна каблучка] 
він [графоманський вірш] 
він зберігає мої подарунки 
що між нами тепер? 
що між нами тепер? 
парасолі багряні 
вступають у  двобій 
із чорними кепками

* *
*

він походив від равликів 
бо тіло його увесь час 
вислизало з моїх пальців 
а кроки до мене 
здавалися надто повільними

© Олесь Барліг, 2008
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Кристофер Вайт
(Ш от ландія, В елика Брит анія)

Кристофер Вайт (Crisdean MacIlleBhain / Christopher Whyte) народився 1952 року в Глазго. За
кінчив англійську філологію в Кембриджі і на тривалий час переїхав до Італії, де викладав 
ув Університеті Барі, жив і працював у Римі. 1985 року повернувся в Глазго, відтак захистив 
докторську дисертацію з історії ґаельської поезії і до 2005 року викладав ув університетах 
Единбурга й Глазго, впроваджуючи нові підходи до інтерпретації сучасних і класичних тек
стів під кутом зору наратології та квір-студій. Літературну діяльність розпочав яко перекладач 
світової поезії (зокрема Пазоліні, Кавафіса, Ахматової та ін.) на шотландську ґаельську; вірші 
ґаельською пише від 1987 року, видав дві поетичні книжки: «Uirsgeul» («Міт», 1991) й «Ап 
Trath Duilich» («Важкий час», 2002), чотири романи англійською мовою (зокрема «The Gay 
Decameron» [«Гей-Декамерон», 1998] та ін.), кілька розвідок із історії і теорії літератури. Лав- 
реат кількох національних літературних нагород за поетичну та наукову творчість. Від 2006 
року живе в Будапешті, заробляючи на прожиття письменницькою працею. Докладніше див. на 
сайті www.aboutchristopherwhyte.com.

Ґ ей-Д екамерон
(уривок із роману)

-  Витри очі, -  сказав Дуґал, -  і ми підемо випити кави.
Слова пролунали дещо відсторонено, бо він спостерігав за гуртом футбольних 

уболівальників, що виходили з мінібусика, галасуючи, сміючись і грюкаючи двери
ма. Типажі, як у Ірвіна Веліла, подумав він. Стільки різних Ш отландій. Він сторожко 
розглядав їх. К іран виглядав неуважним. Один із хлопців нахабно вирячився на них у 
вітрове скло. Ч и не переймається він, бува, певними питаннями... Дуґал засумнівався, 
чи безпечно було зупинятися.

-  М ені кортить обійняти тебе, -  сказав він. -  Та доведеться чекати, доки дістане
мося додому.

4

http://www.aboutchristopherwhyte.com


-  Ходімо, -  мовив Кіран. -  Я  вже підправив макіяж.
Це була дивна річ -  та близькість, що її відчував Дугал, коли вони під мжичкою 

прямували до кав’ярні. Він тримався поблизу Кірана -  й у  цьому було і занепокоєння, 
і прагнення захистити, і навіть страх -  проте водночас належало поводитися так, аби 
жоден сторонній спостерігач і гадки не мав, що ці двоє -  більше ніж просто друзі. 
Футбольні вболівальники були просто перед ними. Він обережно сповільнив крок. 
Кіран був заглиблений у свої думки.

-  Ти бачив коли-небудь фільм «Кінотеатр “Парадизо”»? -  поцікавився він.
-  Ні. А  що?
-  Власне, це, мабуть, не такий уже й добрий фільм. Надто сентиментальний. Та в 

ньому є один прекрасний епізод. Ідеться про маленького хлопчика, що виріс у  далеко
му сицилійському селі, -  про те, як він закохується в кінематограф. Він зголошується 
допомагати кіномеханіку в парафіяльному кінотеатрі, і старший чоловік стає його на
ставником. Хлопчик дізнається все про те, як заряджати бобіни, міняти одну бобіну на 
іншу, зберігати їх, прокручувати назад і вперед, ну й усе таке. Якось уночі трапляється 
пожежа, внаслідок якої старий сліпне. Та я не про це. Цілий фільм побудовано як 
спогад. Він починається в Римі, а хлопчик -  уже успіш ний кінопродюсер, один із тих 
несамовито привабливих зрілих італійців (років, може, сорока), не зовсім огрядний, 
та  вже дещ о розповнілий, зі злегка посивілим волоссям. І, розумієш, він згадує, як це 
все почалося.

Він щойно дізнався, що старий помер -  йому привозять дві котушки з плівками. 
Оскільки кінопоказ вважався парафіяльним заходом, місцевий священик наполіг, аби 
всі фільми було піддано суворій цензурі. Тож старий згаяв чимало часу, проглядаючи 
заздалегідь кожну стрічку та вирізаючи всі любовні сцени. Власне кажучи, там не 
було нічого обурливого -  радше навпаки. Старому доводилося вилучати фрагменти, 
в яких цілувались. І коли головний герой відкриває бобіни, на нього там чекає пода
рунок. Це всі ті вирізані з міркувань цензури уривки -  цілунок за цілунком, цілунок 
за цілунком. У кінці герой сидить на самоті в кімнатці кіномеханіка і проглядає всі ті 
моменти, котрі не міг побачити колись у  дитинстві.

Вони взяли свою каву і сиділи тепер при скляній стіні кав’ярні. Дуґал був украй 
напружений. Одним оком він поглядав на Кірана, слухаючи його й міркуючи, чи все 
з тим гаразд і чи він знову не зірветься. Водночас він спостерігав за любителями фут
болу, що сиділи лише за два столики від них. Уболівальники поводилися галасливо, 
розгульно, та час до часу двоє з них оберталися й поглядали в його бік. Дуґал міркував 
про те, чи вони видалися вболівальникам підозрілими і чи ті їм щ ось скажуть. Раптом 
він усвідомив, що Кіранова мовчанка зобов’язувала його щось спитати, тож він зо
середив усю увагу на ньому:

- 1 чому тобі це спало на думку?

z-
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— Тому що ми тут -  тут, де ми є. Зараз мені найбільше хотілося б, аби ти обійняв 
мене. Але ми не можемо цього зробити, адже ми чоловіки. Якби ми були чоловіком і 
жінкою, все стало б інакше. Чи замислювався ти хоч колись про те, скільки разів так 
бувало? Про всі ті прощання? В міжнародних аеропортах, на вокзалах, на автобусних 
зупинках? Не лиш е між двома чоловіками -  і між жінками так само. Про всі ті цілун
ки, яких не було, сльози, яких годі було проливати, про те, як їм кортіло обійнятися, 
та вони мусили стримуватись. Якщо в цьому світі є хоч дрібка справедливости... («О 
Господи! -  подумав Дуґал. -  Отепер він знову заплаче, і що я тоді робитиму, як я до
правлю його додому повз усіх цих людей?»), одного дня, у  величезному кінотеатрі, 
це все показуватимуть на екрані, так що ми зможемо їх побачити. І не лише ми. Там 
будуть усі, «натурали» також. І вони вигукуватимуть схвально, і радітимуть, і радіти
муть, і нам уже ніколи не доведеться ховатися.

© Christopher Whyte. The Gay Decameron.
Curtis Brown Group, 1998

Переклала з англійської Ірина Шувалова



Маріо Вірц
(Н імеччина)

Маріо Вірц (Mario Wirz) народився 1956 року в Марбурзі-на-Лані, здобув театральну освіту в 
Берліні. Тривалий час співпрацював із Міським театром у Кілі яко драматург, актор і режисер. 
Від 1988-го -  незалежний письменник, стипендіят літературних фундацій і лавреат національ
них нагород; живе у Берліні. Найважливіші публікації: поетичні збірки «Ich rufe die Wolfe» 
(«Я кличу вовків», 1993), «Das Herz dieser Stunde» («Серце цієї години», 1997), «Sieben Leben 
hat die Woche» («Тиждень має сім життів», 2003), «Sturm vor der Stille» («Буря перед тишею», 
2006), есей «Es ist spat, ich kann nicht atmen» («Пізно, не можу дихати», 1992), книжки опо
відань «Biographie eines lebendigen Tages» («Біографія живого дня», 1994), «Umarmungen am 
Ende der Nacht» («Обійми наприкінці ночі», 1999).

Тваринні перевтілення
Щ опонеділка сусідський пес 
ділиться зі мною кісткою, 
вже зовсім без м ’яса, 
але я  гризу її,
все лиш питання доброї волі,
а потім ми гавкаємо вдвох і порушуємо обідню тишу. 
Щ овівторка я разом зі смітниковими котами 
викрикую ніч із душі, 
допоки в якомусь вікні не засвітять світло.
М ій середневий голуб також не тихий, 
ми сидимо удвох на наш ій ринві, 
тісно притулившись один до одного, 
і воркочемо,
не згадуючи про польоти.
Четвер знаходить мене в акваріюмі з золотими рибками,
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ми танцюємо, 
сонно-сп’яніло, 
і забуваємо море.
Щ оп’ятниці я  ш укаю вовків та  їхній голод, 
я  хітлива вівця.
Щ е гірше я проводжу суботи.
Знесилено падаю я неділі в руки, 
спляча людино-тварина.

Повернення блудних синів

Ті хто втікав до великих міст 
вертаються домів 
нарешті
спокій ховає неспокійних 
що здійснюють усі пророцтва 
біду
яку передрікають невдалим дітям садові гноми 
нарешті
непокірних переможено 
пастка зачиняється 
тихо 
як трава
що поростає над смертю
яку вони принесли з собою із чужини
М атері й батьки знають
що є добрим для їхніх синів
вони підшукують їм смерть
яка пасувала б до білих гардин
що за ними скорботні
святкують повернення домів
М ертві сини хороші сини
вони не пручаються
і забирають правду з собою в могилу
перед якою родичі стоять і плачуть
не червоніючи
Нарешті дзвенять дзвони тієї сільської церкви 
покинутої всіма
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Початок історії

Х лопчик із першого класу, •
який стоїть на перерві посеред шкільного двору,
посеред дітей, що граються і не звертають на нього уваги,
збуджено мріє про друга,
якого він іще не знайшов,
і він не знає, що тієї самої миті
на іншому шкільному дворі іншого міста
інший хлопчик шукає його,
обидва пропускають шкільний дзвоник, заглиблені в ескіз 
до картини, історії 
одного дня.

ГІСТЬ

Збуджений
нереальністю власного існування 
сидить прибулець у  мене в ванні 
Ймовірно
насолоджується піною
і масажем із трояндовою олією
Коли лоскочу його в певних місцях
дзвенить його сміх
невимовно
ніби хихотіння зірок

© Mario Wirz. Sturm vor der Stille. 
Aufbau Verlag, Berlin 2006

Кохання за часів СНІДу

Безпечним був секс між нами, 
але небезпечною ніч.
Простягти до тебе руку 
крізь її мінні поля 
і винести тебе з вогню, 
коханий,
ти бачиш привидів,
ніщо не може знешкодити бомбу,
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але зараз ми дихаємо 
в одному ритмі, 
я -  щ асливий у в ’язнений.
Зараз я  тримаю тебе, мій сумний коханий, 
і розповідаю тобі історію 
про несподіване диво.

© Mario Wirz. Ich rufe die Wolfe, 
Aufbau Verlag, Berlin 1993

Свято
Для Андре

Ти маєш смак морської соли 
червоного вина і сигарет 
наш ої перш ої ночі 
без кінця

Ти маєш смак солоних сліз 
червоного вина і сигарет 
кожної інш ої ночі 
без тебе

Ти маєш смак листопадового туману
зустрічі та початку
нашого майбутнього
що снить нами
вже стільки років
у  наш у перш у ніч
без кінця

лишаймося 
ти і я 
святом

© Mario Wirz 2009 
Уміщено з люб’язного дозволу 
видавництва «Aufbau Verlag» (Берлін) 

Переклала з німецької Юлія Овчаренко



Маркус Гедіґер
(Ш вейцарія)

Маркус Гедіґер (Markus Hediger) народився в Цюриху 1959 року. Його рідною мовою є німецька. 
До 1990 року працював незалежніш перекладачем із французької на німецьку. Переклав близь
ко двадцяти книжок швейцарсько-французьких авторів, зокрема Ніколя Був’є, Жака Мерканто- 
на, Аліса Риваса та Івет З’Ґраґен, уклав антологію новітньої поезії «Passagen -  Erzahlungen aus 
der franzosischen Schweiz 1970-1990» («Пасажі -  Оповіді з французької Швейцарії 1970-1990», 
1991). В ід 1977 року присвятив себе писанню творів французькою мовою. На сьогодні видав три 
книжки поезій: «Ne retoumez pas la ріегте» («Не повертайте каміння», 1996), «La pour me souvenir 
-  Qui per ricordare» («Аби мене тут не забули -  Qui per ricordare», 2005) та «En depa de la liimiere» 
(«У світлі», 2009), двомовний CD «Ne retoumez pas la pierre -  Dreht den Stein nicht um» (1999) із 
віршами у  виконанні автора та німецької перекладачки їли фон Дах.

XIV
-  Я  тебе хочу, -  кажеш...

Відчувати
плоть твою франкську. У вдиханні 
жару і запаху шкіри твоєї, 
чудової шкіри, — скільки 
у цьому краси літнього післяполудня.
Дихати твоєю шкірою, довго дихати 
не відриваючись. «Ти мене хочеш? Ти мене хочеш 
насправді? Скажи-но, що любиш, скажи, 
що ніколи й ніяк не покинеш 
мене...

Кінчиком язика
збирати солонувато-солодку воду, 
перли з твоїх підпахв, смакувати.
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В моєму вусі комар.
І поки він п ’є мою кров, 
скаржуся на його поведінку.

Ці готельні кімнати — однакові 
скрізь. Від крохмалю затвердлі 
полотна на ліжках. Пригадую, 
як не сказав, що люблю тебе, 
як не сказав «хочу» ще раз.
Я  сказав: «Це занадто, занадто 
для мене, нехай усе буде, як є.
Прощавай». І слухавку кинув.
І ми залишились в останньому вечорі вересня, 
і вулицю побивали каштани.

XXXVII
Вулиця Лаба, 19

Він пішов. Я  лиш ився сам.
Крок за кроком він сходами плине 
щораз нижче і нижче, рукою веде 
поручнем. Гримнули двері.

Ось кімната, ліжко порочне.
-  Це було добре, -  ти кажеш, 
застібаєш сорочку. -  Але й добре... -  
Всміхнувся й знизав плечима.

Лежу під периною, він її грів 
своїм тілом, як личить мужчині.
Залишились лиш  запах і жар його тіла. 
Ш епочу подушкам його ймення.

XLVI

Сідай навпроти
за вербовий стіл, друже, 
чи хтось, хто оповідатиме
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про минулі любовні пригоди, 
шепоти, зближення плоті, 
насолоди спільної крики

і я дивитимусь
на осінь крізь вікно до підлоги, 
на мертві від холоду айстри.
Я більше не маю Друга, 
чи навіть коханого. Майже 
я не почуваюсь живим.

LI

Запах гарячої кави, 
сходами сплинувши, змусив 
мене підвестися з ліжка.
Із дерева таця, горнятко -
він несе, він несе мені каву,
повиту парою каву, мій Любий
до мене іде, і хода
його легка, жадана, плавка,
він близько, ближчий і ближчий...

-  Аквітаніє, доброго ранку!..

XX

На колінах приниш к у  піску, 
лише він тут, лопатка й відерце.
А  навколо трояндові хащі, 
за ними -  бруківка дороги, 
дідусева дровітня 
на вулиці тому боці.
Западає спека, і він скоро прийде.

Відділяється хтось з-поміж тіней 
за рогом будиночка Міни, 
і він оглядає прибульця.

у темряві,
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Раптом він чує підказку:
«Торкнися, торкнися до нього»...
... у лісі, із цим чоловіком...
...у лісі, де тільки ви двоє...
...у могутнього дерева тіні...
...покажи йому свого... й покаже...
...він тобі свого покаже...
...іти  доторкнешся до нього...

Але цей мужчина чорнявий, 
стрункий і високий, торує 
бруківкою ш лях свій далі.
Розгублений в хащах червоних 
троянд, і відерце -  червоне -  
розтрощене ніжним колінцем.
І сліди, що лишились, -  червоні.

XXIV
Як він іде, споглядаєш, хапаючи ротом повітря, 
він -  пречудовий мужчина, кохання його не бажай.

Альфонсина Сторні

М ені було тринадцять того літа. -  
Море, море, це було моє перше 
побачення з морем.
День добігав кінця, і батьки 
поверталися до готелю.
Йдіть, я  посиджу ще трошки...

На пляжі затримались тільки
ми двоє. Він там,
стоїть проти сонця. Мужчина.
На ньому тісний купальний костюм 
червоного кольору, і на волосистих 
грудях -  щ ось золотаве й лискуче.
М ає каштанові кучері.

Я к підійти, як? Як 
наблизитись, що сказати
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хлопцеві, маючи лиш  три-чотири 
слова, схоплених поспіхом зі словника?
Раптом речі навколо 
почали ворушитися, за кілька кроків 
від мене -  сіра медуза. Нахилився: 
як страшно... що... що це все 
за створіння... Я  бачу тваринок, що 
порпаються в піску, і крабів, кажуть, 
їх ловлять сітками. І я засміявся, 
і чоловік сміявся також, 
і моє серце забилося дужче 
у  відповідь на пісню з-поміж його губ, 
що каскадом спадала на шкіру, 
яка у  ямках нагадувала 
чисту мідь. -  N on capisco...
Світло, яким променіли його очі 
блакитні, якими усміхались. -  Готель... 
albergo... genitori*...

М и обидва знизали плечима.
Він пішов, я лиш ився без того, 
хто мав ніколи мене не лишати самого 
на березі моря тихого вечора.
Він не повертався.

© Markus Hediger. En deca de la lumiere, 
romesie II, 2009. Editions de l’Aire, Vevey? 

Переклала з французької Ольга Любарська

* Non capisco... albergo... genitori (італ.) -  не розумію... заїзд... батьки. (Прим, пер.)



Фаїна Ґрімберґ
(Росія)

Фаїна Ґрімберґ (Фаина Гримберг) народилася 1951 року в місті Акмолінську (тепер Астана) в 
Казахстані. 1975 року закінчила філологічний факультет Ташкентського університету, дослі
джувала історію Балкан, авторка кількох популярних книжок із російської історії. Друкується 
як поетка від 1980 року, як прозаїк -  від 1991 року. Активно працює в містифікаційному жанрі 
так званої «альтернативної літератури», оприлюднюючи свої романи під виглядом перекла
дів із вигаданих іноземних авторів (таких змістифікованих творів видано близько десяти, ще 
стільки ж наразі не опубліковано). Також відома як авторка історичної белетристики, драма
тург, есеїстка, перекладачка з англійської (А. Кристі), болгарської (Б. Дімітрова), німецької (Е. 
Кестнер, В. Банзальс), новогрецької (Н. Казандзакіс), фінської (Л. Крон), чеської (К. Чапек), 
шведської (Т.-М. Янссон) мов. Ув авторському доробку має твори з українськими алюзіями, 
зокрема поетичний роман-епопею «По направлению к Свану» («На Сванову сторону», 1991), 
роман «Недолгий век, или Андрей Ярославич» («Короткий вік, або Андрей Ярославич», 1984), 
парафраз драми Лесі Українки «Лісова пісня» -  повість «Мавка» (1991).

Варіянт робфаку*
Дмітрію Кузьміну та Дмітрію Белякову 

М осква біжить із Вальтера Беньяміна зими 
Трава прим’ята під білими березами 

і темрява
така жива

звідусюди здіймається своїм подихом
Тут

на закрайку

* Робфаки (робочі факультети): у 1919-1940 роках у СССР -  загальноосвітні навчальні заклади при 
вишах для вишколу молоді, яка не мала середньої освіти. (Прим, пер.)
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очима карими
З Андрій Полухіним кохався Вєнька Лєвінсон 
Очима карими вдивлявся у  друга милого любого 
І потім прим’ятою там була трава 
На ранок у небі

невситимо світла летіла синява 
Звідусюди прим’ялась весняна трава 
З Андрій Полухіним кохався Вєнька Лєвінсон 
В прекрасній брудній кімнаті з високими ліпними стелями 
В прекрасних брудних кімнатах на цій сутінковій постелі 

коли студент Романов однокурсник ішов 
З Андрій Полухіним кохався Вєнька Лєвінсон 
Один із одним лучилися на світанкових луках

і не для того, щоби дітей родити й дім будувати -  
для одного лиш  кохання 

Тих рук Андрієвих гарячих і живих 
торкався Вєнька

химерно й несміливо 
і не для того, щоб потім дітей родити

воно й неможливо
Для одного лиш  кохання 
Вони кохалися безкорисно

і не для того, щоби удвох будувати дім 
і певно ж

не для того, щоби дітей родити 
і не для того, щоби саджати дерева 

Для одного лиш кохання вони кохались 
І їх ніхто не навчав кохати

самі лиш е один одного
знайшли

якось
у  гуртожитку

їм  снився сон один
обом одразу

й окремо кожному 
на торговельній площі 

у  великім селі на Волзі 
на Буг-ріці
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в містечку-місциночці 
Веніамін Андрій

дитина хлопчик літ семи 
кошика продає

кошика з лозиняччя 
сам сплів його

і вийшов продавати
На ранок

Андрійко пив воду зі жміньки 
Із мідного крана крутилася мутною світлою змійкою 
холодна й тонка вода 
Й озирнувся
Побачив Вєнька погляд його

довірливий, задирливий, сумирний і відчайдушний погляд 
очей прекрасних аґрусового кольору 
що тонко зблиснули золотистою теплотою 

І відтоді вони вже кохались 
Вєнька

похмурим хлопцем був із холодком в очах 
і мукою

і ш аленим чорним жаром і тугою в очах 
З ось такими губами ліловими

що виступають кругло 
З ось такими кучерями чорнявими

немов тоненькі змії
Красиві були у нім ступні точені

як ішов босоніж 
і благородство легкої смуглости 

Андрійко був тихий хлопчик
босоніж ходив рідною слобідкою 

немов російські святі в дитинстві
не грався з іншими дітьми 

а все ж  бо з книгою
з якимось старовинним розлізлим томом 

із небагатьох томів 
бібліотеки в школі

Та раптом із якимось дитинним самовдоволенням він хизуватись
безхитрісно міг
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що бився із лисогірськими хлопчиськами як личить 
В М оскві Андрій ішов колишньою Кайдашівкою у  столиці 
Андрій ішов Кайдашівкою

якось
Худий і вузькоплечий він спинився 

И кишеньковим русяві пасма зализував гребінцем 
Носив косоворотку

підперезавшись шкіряним темним тонким ремінцем 
Коли у пивній долонями вони охоплювали одну гальбу

і в посмішці ледь кумедного й невідбутного захвату 
один на одного так поглядали 

і пити щоб із гальби там, де торкалися губи друга 
І Андрій цю гальбу «скитською чашею» називав 

бо недарма він навчився добре
в університет готувався

і стільки книжок читав
М осковська черемха стиха шелестіла

і «Пантелеймон» 
неначеб гукала когось виразно 

Вони втім не розрізняли
і далі собі прихилялись 

любовним радісно наївним слухом 
Весною черемха в віконце прочинене їх одягала духом 
Черемха вулицями блудить

і продається на розі за гроші 
за темні й дрібні копієчки

схожі на срібло та мідь 
Не продається у  цьому світі лише Андрій 

Андрій чому не продається?
Бо він віддається даром

на Підмосков’я молодій траві,
де кінчик носа злетом пролоскоче муха трав’яна 

Ні, в цьому світі Андрій лиш  не продається 
Він віддається даром

на пагорбах
на площах на полях баталій 

Все найдорожче даром віддається
На Підмосков’я молодій траві

З - 9-863
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Приходить раптом мовчки віддається
очима шепче радісно: «Візьми!»

І важко, соромно перед людьми
таким заможним бути і безумним 

Він думав про шекспірівський сонет
Про саме той шекспірівський сонет думав Вєнька Лєвінсон 
Про той сонет -  «Ну як перенести?»

Звісно можна: що перенести? куди перенести? нащо перенести? 
Звісно можна згадати і: нестъ

ни еллина ни иудея
Але куди їх нести?

Звісно нема ні еліна ані юдея
одні лиш  Вєнька і його Андрій лишились у цілому світі 

І світ сидить цей, міркує: куди ж  їх знести?
щоби не плуталися на второваному шляху до пекла 

Уже сміються губи Вєньчині лілові 
Та як перенести?

Таж лихослів’я!
Все ноцники і помийні балії лихослів’я

й приниження до того, щоби пояснювати 
з такою щирістю клястись та палко засвідчувати, 

що ти тут ні в чім не винен
Та ні!
І ось іще:
та необхідність говорити і щиро вірити в свої слова й пого

джуватись -  
оце важко перенести

Нещасного удавати, коли нещастя у  цій ненависті 
й соромитися

батька й матері, 
їхньої ненависти 
та злоби їхніх облич 

Лицем горіти й думати справедливо 
Та як же все це переносити?

Ні, ні, не тягар той образ, ті звинувачення,
що іншому в обличчя злісно плюнув 

а як нести тягти себе?!
Якби не Андрій
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Андрія бачити
І тіло не твоє

воно -  гора 
воно -  пустеля 

щось страшне, живе
й спекотне подихом піщаним 
й спекотне подихом піску

А? Я к це?
І гукать: «Андрію»
Стражденну посміш ку м ’яку ту бачити 
І обхопить за плечі

й закинуть руки 
і серце відчувать його

долонею своєю
Щ астя -

поняття миті -  
Андрія ухопити

підняти підняти у  височінь таку!
як чайним ситечком золоченим війнути 
і на єдину мить сонце 
впіймати незвично, яскраво й химерно 

до сміху в горлі,
що б ’є на губи, 

до занивання в кісточці грудній 
Андрію!
Поставивш и на поличку дзеркало голився Вєнька Лєвінсон 
Відхиливш и двері

зазирнув Полухін
живого половина тіла 

та світло сорочки білої 
І мимовільно радісно спитав просте:

«Вєнько,
ідеш?»

ніяковіючи від радости і м ’якости, нахабно трошки 
Завжди для нього Вєнька святом був 
І очі Вєньчині примружились так радісно і чорно зблисли 
І рушника зім ’яв, шалено кинув 

і вже у двері вриваючись
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буденне кинув на бігу назустріч:
«Іду, Андрійку, сонечко, іду...»

Словечко «сонечко» злетіло сіренька пташка-соловей 
з його лілових губ

які нагадують про темні сливи 
Вони навзаєм сильно полюбились 
Вони поїхали на пароплаві на канікулах в Казань 
Робфак
Пішли до візника

а серце Вєньчине так боляче і добре завмирало 
судомно так і мерехтливо грало

М арк
Вони давно хотіли покататись. І от збулось 
І коні рушили

копитами двигтіли і наростали швидкість і погон
І хай! І хай!
Андрію!
Він заспівав:

Чьо-орний во-оран, 
што-о ти вйо-ошься-а...

Воно!
І серце в біг пустилося

Ти мій!
чарівний милий голос давньої пісні руської 

Пій, заводію руський
Я  ж бо знаю

яким страшним зненацька можеш бути 
коли не схочеш за царя молитись

Ох, пій!
М ій скарбе, мій Андрію!

Ю родивий!
Похилений у пісні колос 

Прозорий тонкий руський тенор голос 
Вєнька раптом осягнув

з екстазом жаху 
їхнє розп ’яття й близькість 

Взаємну -  тисячі миттєвих літ 
Була для Вєньки незбагненним світлом
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руська пісня
А для Андрія пісня -

коли співають,
воно і є: коли співається, то пісня 

Пісню співав Андрій 
І Вєнька стиснув круглий і худий

край плеча Андрієвого -  
Не розлучатися, ніколи, ні на мить!
І шию витягнув і закричав: «Хутчій!»
Почув тоненько дзвінкий страш ний крик 

свій крик почув
і зачув тоді -

й зрозумів і цілком відчув себе 
Він був самим шаленством небаченим

безумною насмішкуватістю він був 
Він підривав міста й держави 
И держави падали йому до ніг 
І проміняти це він був не згоден

на вбоге скніння скнарого мурахи 
свій свій собі збира мурашника по дрібці 

Ох, Вєнька Лєвінсон!
ліловими губами -  в ключицю гостру цю 

все -  біль 
все -  біль

Все розумів Андрій 
Все зрозумів

спокійно легко на душі у  Вєньки 
від розуміння рідного

І легко
І умліваючи попід його руками

Андрій затих 
і весь лежав в його руках

на грудях в нього
І ось лунає пісня про кохання:

Одного разу почалась війна
війна жахлива;

І роз’єднала двох коханих,
серця двох друзів порізнила.
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Аж ось прийшов із лісу чоловік
з великим і страшним пістолем.

Та й вбив Андрія чоловік ножем.
Відтак Андрія вбито,

Андрій уже не може повернутись... 
Вік юний, вік чудесно безборонний 
Андрій лишає

легко
ледь виступають під піджаком наопаш

кісточки плечей в сорочці білій 
весь нахиляється ледь-ледь вперед 
Андрію!

воскреснути ти хочеш в простір чорний
в жіночої тетради восьмикутник?

За тебе вмерти згоден я!
Та як порятувати від уражень

від беззмістовности судилища в майбутнім?
Так що ж, не хочеш перевтілення страшного?
Ти йдеш легкими кроками назавжди?
Я  тільки вірю в світле «коли-небудь»

коли стіснившись при воді зморившись спором 
ми раптом бачимо:

вертається Андрій!
Ось він з ’являється в далекій далині

він в піджаку наопаш
вузькоплечий юний прекрасний світлий хлопчик 

Не буде вже страшного суду 
І смертна тінь велика розійдеться 
Всі просто все забудуть і воскреснуть 
Побачать небо і побачать море 
І назавжди настане ясний світлий день

© Фаина Гримберг. Любовная Андреева 
хрестоматия. АРГО-РИСК, Москва;
Kolonna Publications, Тверь 2002.

Переклала з  російської Альбіна Позднякова



Яцек Денель
(П ольщ а)

Яцек Денель (Jacek Dehnel) -  поет, прозаїк, перекладач, художник. Народився 1980 року у  
Ґданську, закінчив факультет полоністики Варшавського університету. Видав чотири збірки 
поезій: «Zywoty rownolegle» («Житія паралельні», 2004), «Wyprawa па potudnie» («Виправа 
на південь», 2005), «Wiersze» («Вірші», 2006), «Brzytwa okamgnienia» («Бритва миті», 2007), 
дві збірки оповідань: «Kolekcja» («Колекція», 1999) та «Rynek w  Smym ie» («Ринок у  Смирні», 
2007), роман «Ьаіа» («Ляля», 2006) і цикл міні-романів «Balzakiana» («Бальзакіяна», 2008), а 
також книжку перекладів із Філіпа Ларкіна (2008) й англомовну антологію «Six Polish Poets» 
(«Шість польських поетів», 2009). Перекладав також вірші О. Мандельштама, В. Г. Одена, 
А. П ’яцоли та ін., а його тексти перекладено на англійську, баскську, ґаельську, іврит, латись
ку, німецьку, словацьку, словенську та французьку. Лавреат багатьох премій і конкурсів, зо
крема нагороди Фундації ім. Косьцєльських (2005) і Паспорту «Polityki» (за 2006 рік). Книж
ковий оглядач порталу «Wirtualna Polska» і колумніст часопису «Polityka» (розділ «Літера
турна кав’ярня»). Член Програмної ради Національної галереї «Захента». Живе у Варшаві, на 
Повіслі.

Симетрія
для П. Т.

Лежимо щораз далі один від одного. Те саме 
ліжко, та сама постіль, та щораз далі.
Я к  квіт, запилюваний кажанами, ліжко 
розпукується щовечора -  ми на протилежних 
пелюстках. Щ ораз усе далі. Лежимо один від одного.
И  не дотягнутись рукою, ані торкнутись стопи стопою -  
із твого берега слухати іволг і муркіт 
лісних котів, на моєму видно поганки й, зрідка, 
горностая, що вдерся у чагарники постелі.
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Щ ораз ширшої. Цитаделі та шлюзи камінні, 
повні порти, городи, безкраї пустині.

Кожен по свій бік ночі. Паралельні 
в самотності й тиші. И ані закликати, 
ані над прірвою стати й почути.
Розв’язані зав’язки і послаблена заримованість.
Ближчі до дверей і вікон, ніж  один до одного. Спимо ми.

© Jacek Dehnel. Zywoty rownolegJe. Wy- 
dawnictwo Zielona Sowa, Krakow, 2004

Відлига
для П. T.

Танення. Неба видно більше, ніж зазвичай, 
вгорі стільки, як звично, надолі бонуси: 
незмірні склади рідких, голубавих люстер. 
Довкола, розкута з льоду, триває розхристана, 
то втоптана, то багниста, анархія розталі: 
чуби дерев над водою, міграції гризунів, 
безладний біг хмар. У лісах рештки снігу 
біліють відходами від переробки пір року.

Лиш міст і ріка гатять таму тому 
безголов’ю: є північ і південь, відплив, 
є течії, акваторії, проруби. Дорога, яка веде, 
й міста, що лучить, і люди в містах.

Те, що ми разом, -  це також частина порядку.
Як ритм дерев на узбіччях, регулярність вулиць, 
напрямки, фази, плавання, мій цупкий комірець, 
твої светри обтислі, моя ліва, твоя 
права подушка. Зв’язок: це те, що тримає разом 
два атоми водню, один атом кисню.
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Дивитися на карк 
чужого випадкового

Дивитися на шорсткий, його свіжопоголений
карк (малювання тушшю й сангіною; збоку
темніше, де край ш иї та краплі на картці
стіни; як акварелька панянки в ґранд-турі,
як биття під корсетом, задуха і віддих),
гадав, що ми разом уже досить довго,
аби знати, чи більше пасує нам довше, а чи коротше,
чи більше собі так подобаємось навзаєм
із довшим або із коротшим волоссям. Вони не знали.
Для них же волос -  предмет, що знаходиш
без здивування між складками тої сорочки,
що тоді, на бритві тієї одної ночі
у тих, у  того. То та річ у стоці.

II Sogno*

Ті щоденні, щонічні, марудні вправи, 
ті пасажі під гірку «буття-двійком-людисьок», 
де зміна кожної ноти багато справить

те пробудження зрана зі стерплим рам ’ям, 
бо всю ніч спалось так, щоб тебе не збудити, 
ті щоденні, щонічні, марудні вправи,

геми пін для гоління і кремів із Франції, 
щоб не дряпати щік, аби менше трудити 
їх у цілунках -  та справа багато справить

в покращенні техніки -  як камінців оправа, 
бо кожен блиск може рештою утомити, 
ті щоденні, щонічні, марудні вправи,

* П sogno (італ.) -  сон. (Прим, пер.)
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у  ладнанні -  як спори усі заземлити вправно 
щонайменшою кількістю рухів перетворити 
їх на nice чи хоча би на nice (тон багато справить

вибір слів, рух рамен). Вкоріняти ласкаво 
те, що ще пророста, зачина будитись 
крізь щоденні, щонічні, марудні вправи.

А  іще усвідомлення, що таки щось вмирає, 
беззворотно зникає, не перестає студитись 
ті щоденні, щонічні, марудні вправи, 
щоб могло перемінене заново не змінитись.

Енді Воргол, «Роберт Меплторп», 
поларо'ідне фото, 1973

Роберт Меплторп, «Автопортрет із Кейном Скалом», 
желатинове галогено-срібне фото, 1988

Панові Евґеніушу Ткачишину-Дицькому 

Щ о сталось, дитинко, скажи, що сталось?
Я к увійшов в тебе жах той, кудою?
Якими протоками вплинули нещільні 
танкери з такою чорнотою? З якої хмарини впали 
дощі гіркі? Чи плід був шкідливий? Чи той 
миш ак отруйний? Щ о ковтав ти, дитинко, 
що бачив, дитинко, які фракції нафти, 
який поклад базальту, покидище шлаку?
Чи той пан тя торкався, чи ти доторкався до нього, 
що тебе так діткнуло? Чи було діткливе 
це місто й ці люди? Звідки зміна, дитинко, 
хто дав той цукерок, хто всунув тобі у руку 
таблетку? Хто впхав тобі оцю їдь, цю худість, 
цю блідість, гіркість? І що ти маєш навзамін?
Набув чи втратив? Щ о тобі пороблено?
Крізь які подряпини чи укуси 
ввійшло це у тебе? Коли? І чому не хтіло 
вийти, й чому не захоче вийти? Й  чому так чорно, 
як було біло? Чи хтось народжений
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в Квінз міг скінчити інакше? Чи увійшло зі світлом, 
зі спалахом, крізь шторку? І хто відкрив йому 
шлях, хто відкрив йому те, що саме відкривається?
Чи був вихід інакший? Відмінний від цього входу, 
котрим увійш ло всередину? Щ о було під сподом, 
як ти йшов по поверхні? І що є під сподом, 
коли ти всередині, коли увійш ов всередину?

© Jacek Dehnel. Brzytwa okamgnienia.
Biuro Literackie, Wroclaw, 2007. 

Переклала з польської Альбіна Позднякова



Панайотис Евангелідис
(Греція)

Панайотис Евангелідис (Пауаугюттц; ЕшууєАлбгц;) -  прозаїк, драматург, перекладач, кінорежи
сер. Народився 1955 року в Атенах, де живе і працює нині. Здобув юридичну освіту, багато 
років прожив за межами Ереції. Автор трьох романів і двох п’єс, зняв один художній фільм і 
кілька документальних. Перекладає художню літературу з кількох мов, пише сценарії та знімає 
документальні фільми.

Sick on a journey
(уривок із роману)

Андреас зайшов до кімнати і спинився, вагаючись якусь мить. Він чудово розу
мів, що тут перебуває Філіп, насправді незнайомий, проте найближчий йому чоловік 
із надзвичайно худим тілом, тілом, яке будило у  ньому садистське бажання знищити 
його, завдати йому болю, а ще більше, навпаки, -  віддатися йому, розчинитися у цій 
затаврованій плоті, у цьому звабливому, дивовижному, ніби географічно полярному, 
протистоянні приниження та сили. Сильна ерекція, помітна під руками Філіпа, зму
сила Андреаса зупинитися і знову глянути на нього з неприхованим захопленням, і 
стати на коліна біля ліжка, ніби визнаючи поразку, ніби опираючись і чекаючи на при
хід сили, насолода від якої зворушила б його. У Філіповій голові ворушилися погані 
думки про те, що все це могло би зів ’янути або тріснути навпіл, ніби суха гілочка, яку 
полишили останні ознаки життя. Все, чого він не зміг зробити, відколи вперше по
бачив А ндреаса на вечірці Іракліса, переслідувало його. Йому хотілося проникнути в 
саму його душу і вчепитися за неї.

Так було тому, що Андреас, захоплений виром якоїсь нової пісні, одним рухом 
скинув із себе пончо, залишившись оголеним до пояса, а його вузькі сірі ш тани не 
приховували прегарних форм сідниць і стегон. Філіп відчув, як усе всередині його 
здригнулось від горя.
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Нині цей біль повернувся до нього, але настільки сильнішим, що у нього на очі 
набігли сльози. Голова А ндреаса була поруч із ним; вони наблизились один до одного 
і поцілувалися, не змінюючи пози -  один на спині, інший на колінах. Здавалося, ніби 
той цілунок -  останній у Філіповому житті, цілунок, що був його єдиною радістю і 
осердям цілого його існування, вологий цілунок, що спричиняв запаморочення, почи
наючи з вуст. Вони почали підозрювати, не говорячи один одному, наскільки рідкими 
були такі цілунки, надто Філіп, упевнений в їхній унікальності, принижений стосун
ками з тим, кого завжди шукав; цілунки, які міг відчути лиш е кілька раз у житті, а від 
Андреаса, котрий сприймав їх як належне, отримував ті щедрі, п ’янкі «цілунки, яких 
завжди шукав». Але ті цілунки тепер не тішили Філіпа, він не міг дати їм раду, -  тому, 
на що вони почали перетворюватися, життю, яке народжувалося і росло у них на очах, 
немов дитина, котру бездумно пустили в світ; він не міг побачити, куди ті цілунки їх 
ведуть, бо всі сили покинули його, і він був на дорозі до смерті.

Поки Андреас чекав, коли Філіп проникне в його душу, той, засліплений, оплаку
вав своє життя перед картиною, що була надіслана самою долею, яка горіла у нього на 
очах, а він не міг нічого вдіяти, ніби у в ’язнений, закутий у кайдани.

Через два дні він повинен був поїхати. Все було підготовано, однак серце його не 
дозволило йому сказати про це Андреасу. Вся трагічність цього моменту краяла йому 
серце. Але він мусив прикидатися, мусив облишити ці цілунки, що, здавалося, ніколи 
не скінчаться, і покинути Андреаса, давш и йому те, чого той увесь час прагнув, і таке 
уявлення про нього, яке Філіп хотів би, щоб Андреас зберіг надалі.

Він зосередився на тому, що мав був зробити -  без насолоди, пов’язаної з цим 
учинком, а як безнадійний митець, що хоч-не-хоч, а мусить завершити витвір, аби 
передати його вічності перед смертю. Він хотів залишитися ув Андреасовій пам ’яті 
готовим дарувати насолоду і сильні почуття, подобатися та  (мабуть, це йому вдалося 
найкраще) існувати.

© navcryicorric Е»аууєХі8г|<;, 2009
Переклала з новогрецької Ірина Корсун



Яшка Казанова
(Росія)

Яшка Казанова (Яшка Казанова, справжнє ім ’я Юлія Зикіна) народилася 1976 року в Москві. 
Письменниця, поетка, авторка тексту пісні «Полчаса» («Півгодини»), що увійшла до альбомів 
«Тригонометрія» і «Тригонометрія-2» гурту «Ночные снайперы». Багаторазова лавреатка М е
режевого літературного конкурсу, одна з найвідоміших дописувачок на сайті Стихи.ру. 2003 
року у видавництві «Геликон Плюс» випустила поетичну книжку без назви. Також є авторкою 
книжок «Проза. Жизни» («Проза. Життя», 2008) і «Три года» («Три роки», 2009).

П І В Г О Д И Н И

Півгодини, відведені на війну,
Я  проспав: ти любила мене вві сні.
І на мене звалили усю вину 
За поразку. За рани. Кривавий сніг.

Я себе не розгрішував, не брехав ані 
Не казав тим про тебе, хто жити вчив,
І проспав би я знову, якби війні 
Далі бути. Ти б снилась мені а чи..?

Після тих, хто війні своє тіло дав,
Я писав похоронні жінкам чужим. 
Відображення зрячих, собачий гав,
Сніг -  пронизлива червінь, повітря -  з жит.

Півгодини, відведені на любов,
Я протрахав в борделі чиюсь там плоть.
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І до мене усюди казали: бог,
Все він бачить, і ти перед богом -  клоп.

І ставало безсило. М іцнющ ий спирт 
Я  ковтав як амброзію, як бальзам,
І до мене усюди казали: спи,
І щось крапали мідне, де бути сльозам...

І від кулі й від тебе той самий загин —
Для життя рівноцінно: звугліти в огні 
Чи подертись на дибі. З юрми хвилин 
Півгодини на розстріл дано мені.
Час вже точно вбито.

* *
*

до колін -  всіх жінок, що мене берегли, 
котрі мочать ступні, стережуть береги, 
мечуть бісер, ікру або просто сіль, 
що приходять вночі в неспокійнім сні, 
по щоках б ’ють, по пальцях або під дих, 
мають барвними шатами, щоб між них, 
в тій пістрявій Гуаші сховати мене від зла -  
тулюсь на всю силу, від п ’ят до чола 
я складаюсь, як ножик, як пазл, така 
наче еквілібрист — на самих руках 
між землею і хмарою, говорю, 
запхавши долоні по корінь в кишені брюк, 
соромлюсь своїх, обкусаних до основ, 
нігтів, спасибі найтонше, котре збивається знов 
з ніг, із ритму, з пуття, спасибі за кожен раз, 
коли немилосердним димом вчеплюсь за вас.

* *
*

кобіти створені для задоволення.
(О Боже, дякую тобі, Отче!)
яка різниця, чия там баталія і куди вирушають воїни,
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якщо ти береш її лице долонями, дивишся просто в очі,
і бачиш -  уже й не світанок зовсім, а ранок, будильник вставать звелів
+ ініціяли начальниці Валентини Іллівни,
видрукувані на бланку компанії шрифтом Times N ew  Roman
з відразливими засічками? звісно, за спиною в тебе Рона,
громаддя планів, сикорскі і танки...
кобіти вигадані для задоволення! для ванн з молока із кров’ю, для раптового танґа 
коло плитки гарячої за кілька хвиль до вечері.
для дегустацій: сигар, людей, емоцій, поглядів, наркотиків всіх мастей. А  ще на 
задоволення покладаючи увесь сенс цього строкатого місива, мережива з усіх речей, 
дивно не визнавати: кобіти жонатізаміжнінезаміжнінежонаті -  
всі (!) ліплені скульпторами ордену гедоністів 
неважливо чи їм за десять, за п ’ятдесят або за триста.

і ти — згусток лінощів, якщо досі, в дванадцять, іще не відчув вищесказане, 
а батькам передай привіт -  і мамі з її тромбами, спайками, спазмами; 
і татові -  у  газету і миску з пельменями, 
яку він, не задумуючись, перемеле, 
якраз перед сном.

Ю

ювелір хитроокий із посміхом, швидшим за тіні, 
намагався мене огранити, знайшовши границі, 
й не згадати уже ні подробиці тілосплетіння, 
що приносили радість колись, ні самі ті сплетіння. Ниньки 
я -  всього лиш  збадьорений в ніч з повним місяцем євнух, 
пурпуровим кюве промиваю задавнену рану.

якось зрине коротке «а можна приїду?» твоє -  
від бажання приклеїти губи сухі до екрана 
з тою фразою, втрачу глузд.

* *
*

а на жовтневій завжди-завжди м ’ясорізка... 
тримаю поручень -  вайлувата, рука навскіс -  так, 
як соломинку: в який би коктейль увіткнутись?
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жінки у  строкатих беретах і шубах куцих
беруть ескалатор приступом, відсікають
мене, як апендикс, бачте така й сяка я,
бач нікудишня, і надторозумністали
дивлюсь на них, вії не опускаю.
дивлюся до болю в очах, ледь не плачу, знову і знову,
на панн у  хустках квітчастих, в пальтечках зимових, -
штовхаються із жагою, що саме впору
пускати її у нові баталії.

* *
*

машко, ти сумуєш за його щоками небритими, 
за його тридцятником свіжим, постійними тріпами, 
за вмінням його обертати тебе на дівча 
і жартами лікувати твою мігрень, перш ніж лікар почав.

а вона сумує за пледом, яким я незмінно кутала її ступні, 
за прокиданнями від моїх губ, за янголом на мітлі,

за чортом у ступі,
за найнятою норою, щедро присмаченою стинґом, 
і за чимсь у мені, чого я збагнути іще не встигла.

ви обидві сумуєте, обидві, ось так сумуючи, 
про нюанси туги за чаєм щодня пліткуєте, 
ділитесь одна з одною враженням, і цигарковим димком 
ділитесь теж, курити виходячи на балкон, 
у товстелезні светри занурюєтесь плечима, 
притишуєте голоси, коли у  нутрі кричиться. 
затягуєтеся глибше, бо дишеться вже заледь, 
вірячи в силу отих димових обручок сиріч кілець, 
чіплятись одна за одну, шукати сторонню силу 
вам треба, аби зізнатись -  обидві нас упустили.

не відпустили, не випустили, не виростили, та й квит, 
просто -  не вдержали, нас. не зуміли вдержати, ви.

© Яшка Казанова 2009
Переклала з  російської Альбіна Позднякова
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невеличке видавництво «Ado/les/cent», яке, крім гомоеротичної поезії, публікує також маловідо
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І
Лиш е хмари і хмари -  білі хвилясті густі
з динамічною анімацією
окреслені стегна молодиків
їхні вусики під пошарпаною сатиновою білизною
були один до одного -  обличчями до світанку -  освітлені
абсолютно народженої присутности
жалібна магія дня
звуки
запахи
прохолода на спині 
зосередженість 
кілька швидких приваб -  
форма форма форма

36

http://www.kauer.cz


Тільки затамувати подих і пильно вдивлятись вдивлятись вдивлятись
в розсіювання пробуджуваного світу
прислухатись до проникливої ш иї наповненої відгуками
як скликає вона до себе диких собак
що беззаперечно підкоряються
досконалій симетрії губ

II

* *
*

Оглянусь
від любовних ювенілій
стоїш спиною до квіту
ноги як дах пантеону
над ними ж два півмісяці стискають
усю красу світу -
на небі є цілий Рим
флотилію тягнуть усупереч півночі
стоїш у  нахиленій вірності — непорушний
як фрагмент хлопця що мочиться

* *
*

Ю н а к -  
є в цьому 
подих
ріки пролом 
і провинність 
запальний голос 
звідкись
із нутрощів артикуляції 
заглиблений 
власною силою

* *
*

Тріюмф
Священна дорога на Капітолій 
Оздоблена золотом і рельєфами 
Слоновою кісткою

4Г
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Лаврами
Бути на рівні тих очей 
Означає впасти на коліна

* *
*

Поставлю навпроти сонця вино з червоною тінню 
Аби дозрівало загрожене вибухнути -  Діонісів дар 
Молоде вино змішане з морською піною і крихтою глини

* *
*

Стоїш переді мною напівубраний в народний стрій
що не візьмеш до рук моє обличчя на скрипці грає
елегії та багателі,
утрати та їхній жаль
ти мій друг із найчорніших ягід ожини -
непроникний
коли ж затягую рафінованість національних сорочок 
торкаюсь шипів 
і поволі стікаю кров’ю

* *
*

Рибкою мене погладив 
По лезу встидливого серця 
Рану впоперек поневолив 
Розтяв хрест 
Розтяв звізду в жилі 
Морава плаче 
В М ораві ідуть дощі 
Незрілі плоди 
Незагоєні рани

* *
*

Під ліричним сузір’ям -  епіка 
іскріння
неоромантична електроніка 
близнюкових тіл
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як Полукс і Кастор 
схиляємо голови 
змінюємо розташування зірок 
догори ногами

© Ales Kauer. Atrium, 2009. Ado/les/cent

Із елегії «Рельєф Атлантики 
не пасує сухопутним людям»

I

Очікування мелодії
хлоп’ячого чарівного рогу
в якійсь геральдичній позі
тінь моя з кременю іскорки
бачу стільки священних місць на твоєму тілі
можу лише молитись
амінь

I I

Х лоп’ячий чарівний ріг 
до райських уст притис 
фанфара 
тримаю ритм 
моравської гармонії 
є в цьому смуток -  
М ал єр

X III

Схематичний запис зворотних адрес 
ніби полишив дитинство 
писатимемо собі лиш  ноти 
щоби я далі чув мелодію твого мовлення 
як Яначека

Писатимемо собі тепер 
тільки прекрасні ноти

© АІеЗ Kauer. Relief Atlantiku nesluSi 
suchozemcum (elegie), 2007. Ado/les/cent

Переклала з чеської Христина Кузнецова



Дмітрій Кузьмін
(Росія)

Дмітрій Кузьмін (Дмитрий Кузьмин; нар. 1968) -  поет, перекладач, літературний критик, літе
ратурознавець, видавець. Літературну та літературно-організаційну діяльність розпочав 1988 
року, шукаючи молоді таланти та влаштовуючи поетичні читання; 1992 року створив Спілку 
молодих літераторів «Вавилон» й однойменний річник та книжкову серію «Бібліотека моло
дої літератури», згодом переніс діяльність ув інтернет. В ід 1993 року -  головний редактор ви
давництва «АРГО-РИСК»; 2006 року заснував літературний журнал «Воздух». Лавреат Пре
мії Андрея Белого за 2002 рік у номінації «Особливі заслуги перед російською літературою». 
Впорядкував кілька літературних альманахів й антологій сучасної літератури, перекладав аме
риканську, французьку, білоруську, а також українську поезію  (зокрема твори Олеся Барліга, 
Оксани Забужко, Юрія Тарнавського). Вірші та переклади зібрано в книжці «Хорошо быть 
живым» («Добре бути живим», 2008). Живе в Москві.

* *
*

М оє перше кохання 
сидить навпроти в метрі.
Не помічає.
Або не впізнає.
Та ні, не помічає -  
дотепер.
Скільки ж  років минуло?
У розрізі майки 
волосся на його грудях.

© Дмитрий Кузьмин. РИСК: Альманах. 
Выл. 3. АРГО-РИСК, 1998
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* * 
*

м.
Наступного дня 
після того як народ 
обрав своїх представників 
до парламенту 
пішов сніг
дрібний мокрий багато 
густіший за телевізійний 
не розбираючи 
де розбитий асфальт 
де підмерзла багнюка 
де острівці непотьмянілої трави

Комунальні служби 
не спромоглися вийти з коми 
маршрутки в ’язнули повзли на пузі 
у  вечірній імлі відпускаючи 
мізерно наче блокадну пайку 
брусенята каламутного світла

Нічний клуб у  який я  хотів 
було зачинено на дезинфекцію 
розташованої вищ е поверхом 
виборчої дільниці 
опісля масової явки співгромадян 
ретельна дезинфекція необхідна

М и залишились у  порожній кав’ярні 
самі у  цілому залі 
у  самому куті
заспана офіціантка принесла нам 
несмачний як у  дитячому садку какао 
і ти не прибрав 
голову з мого плеча 
і руку з мого стегна
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П ровівш и ї ї  поглядом  
ти сказав:
П рипиняєш  боятися
коли р озум ієш  щ о ніком у в світі
нем ає д о  т ебе  ж одн ого  діл а
Н і маленький брате
припиняєш  боятися
коли св ідом и й  власної правоти

М и піш ли далеко за  північ  
зоряне н еб о  над нами  
не п роступ ал о ж одним  пром енем  
крізь сн іж н у  зап он у  
а те щ о в сер еди н і нас 
ми н есл и  трим аю чись за  руки  
кожен у  со б і

* *
*

Д итячий м айданчик  
п ом іж  п ’ятиповерхівок.
Н авкіс п р ор осл у  із зем л і гойдалку  
обліпила зграйка підлітків  
у  спортивн их костю м ах.
В с і д у ж е  схож і,
попри р ізн и ц ю  у  в іц і -
в ід  деся ти  д о  п ’ятнадцяти-ш істнадцяти.

Сидять, стоять м айж е б ез  р уху  -  
спекотно, нудно
(ранній вечір, початок л ітн іх  канікул). 

В іддал ік
на м аленькій, грубо  зби т ій  лавці 
хл опець  років ш істнадцяти, 
поруч притулений д о  дерева  вел оси п ед . 
Н амагається не дивитись  
у  б ік  каруселі.
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Простую до продуктового, 
болісно відчуваючи 
піт на лобі
і триденну щетину на підборідді.

* *
*

Дивно: 
відколи я
знайшов свого єдиного, 
красивих хлопчаків на вулиці 
не поменшало.

* *
*

Лінор

Хороший хлопчик щоранку поливає всі квіти, стає на стілець, щоби дотягнутись до 
горщиків на горішній полиці, стає в шкарпетках, капці залишає на підлозі під стільцем. 
Поганий хлопчик щоранку вдягає свіжу футболку, а вчорашню кидає десь на підлозі, 
під ліжком. Хороший хлопчик перед тим, як піти на роботу, перевіряє, що закінчилося 
з харчів, і після роботи купує у крамниці саме це. Поганий хлопчик раз на тиждень, до
тримуючись обіцянки, приносить які-небудь особливі глазуровані сирки, а потім довго 
порпається в холодильнику, вивчаючи написи на продуктах і зневажливо відсуваючи 
все, у чого сплив термін придатности. Хороший хлопчик ходить із тобою всюди, куди 
тобі заманеться, поступово вчиться тим цікавитися. Поганий хлопчик хихоче: он воно, 
каже, на що ти марнуєш життя. Хороший хлопчик увечері, коли ти сидиш за компом, 
улаштовується на підлозі біля ніг і кладе голову тобі на стегно. Поганий хлопчик, що
йно ти берешся до статті, виникає у дверях і вимагає, аби його пустили поглянути, чи 
не прийшло йому щось на пошту. Хороший хлопчик, коли ти схиляєшся над ним уночі, 
видихає: який же ти гарний! Поганий хлопчик у розпалі еротичних ігор прихоплює 
тебе за жир, понарослий на боках: а це що таке? Хороший хлопчик якось увечері запо
взає до тебе на коліна і каже: знаєш, я дуже люблю тебе, але... Поганий хлопчик ходить 
цілий вечір змарнілий, варить уперше в житті бридкий суп із риби з цвітною капустою, 
а вночі притискається всім тілом і ридма ридає замість тебе.

© Дмитрий Кузьмин. Хорошо быть живым. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2008

Переклав з російської Дмитро Лазуткін



Тимоті Ліу
(СШ А)

Тимоті Ліу (Timothy Liu / Liu Ті Мо) народився 1965 року в Сан-Хосе, Каліфорнія, в родині 
вихідців з Китаю. Навчався в університеті Бриґама Янґа, Г ’юстонському університеті та Ма- 
сачузетському університеті в Амгерсті, нині викладає в Університеті Вільяма Патерсона та на 
письменницьких семінарах в Бенінґтон-коледжі. Він є автором восьми книжок: «Polytheoga- 
т у »  («Політеогамія», 2009), «Bending the Mind Around the Dream’s Blown Fuse» («Марячи про 
коротке замикання мрій», 2009), «For Dust Thou Art» («Бо ти є прах», 2005), «O f Thee I Sing» 
(«Оспівую тебе», 2004; «книга року» за версією «Publishers Weekly»); «Hard Evidence» («Вагомі 
докази», 2001), «Say Goodnight» («Скажи добраніч», 1998), «Burnt Offerings» («Спалені дари», 
1995) і «Vox Angelica» («Глас янгольський», 1992; нагорода Норми Фарбер від Американського 
поетичного товариства за дебютну книжку). Упорядкував антологію американської ґей-поезії 
«Word o f  Mouth» («Вимовлене слово», 2000). Вірші Ліу вміщено у численних антологіях, збір
никах і періодиках, як-от «Best American Poetry», «Bomb, Grand Street», «Kenyon Review», «The 
Nation», «New American Writing», «Paris Review», «Ploughshares», «Poetry», «Virginia Quarterly 
Review», їх  перекладено дев’ятьма мовами, а його записники зберігаються в зібранні матеріа
лів до історії англійської й американської літератури ім. Алберта Берґа Нью-Йоркської публіч
ної бібліотеки. Живе в Нью-Йорку, на Мангетені.

Анонім
Незнайомець зі спущеними штанями 
ввічливо питає, чи не хотів би я 
вмістити його у вірш, а я подумав: 
мабуть, це те, чого всі ми хочемо -  
існувати у  світі, який
лишатиметься точнісінько таким, яким ми його покинули
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Гроші

То було між усіма порами року, які я  знав.
Низ моїх підошов стерся геть.
Щ о тут ще приховаєш?
Повернули чек з ресторану.
Щ оразу на долар менший.
Той, хто платив мені вдвічі більше, ніж будь-кому варто. 
Заки я  жив за його рахунок.
Його язик -  дзвінка монета.
Його матрац напхано дріб’язком.
Колючі жалощі.
Відсилає мене вниз за течією на своєму хисткому плоті

Рішення
Коли я зняв 
обручку яку 
носив

де золото
було -  мій палець
у попрузі там де він

десять років, примарний був стиснений
обруч зостався 
під -  шкірою 
трохи блідішою

коли я готувався 
ступити у  ніч

Глибока пісня

я втратив шлях 
нещодавно -  
ти камінь
прийшов розтрощити 
мій компас 
(хіба я того 
не прохав, хіба 
ти не попереджав

не ставати на 
твоєму шляху) ти 
ш лях загублений 
мною нещодавно 
ти хто лишив 
мені тільки 
пустелю
яку маю пройти оспівуючи

Переклав з  англійської стронґовський
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Вкотре напад тривоги
Як вогні у  театрі мертвіють, перш ніж  справді померти. 
Так сфальшовано зиск від війни за визиск Іраку. 
Проміжок чи межа -  ще визначати зарано.
Утримання як форма контролю.
Непевне чекання як замінник будь-яких справжніх новин. 
Біль чи страждання не входять до складу рівняння.
Але ж який порятунок! Яка оповідка!
Гадав, що простий цілунок усуне його минуле.
Стосунки як терапія замінювання.
Коханець, що заступає собою матір.
Серце моєї матері -  лимон.
Справжній непотріб.
Тиранія розбіжних амбіцій.
Наче пустеля, де не зросло би ніщо розкішне.
Уявна оаза, яка впустила би в омріяне, відсутня.

Допотопне
Як сказилися таблоїди, щойно поповзли чутки.
Не зважайте на потоп.
Умовиводи замість Бога.
Візьміть під сумнів ліричну достовірність.
Ця наша потреба рятувати самих себе.
Доки тисячі напирають на сцену.
Довіритися недовірі, а не грошам.
Прошу, далі веди, ще. І ще.
Сонце й дощ, і те, що між ними.
М едія-цирк у  нього у штанях.
На борту власноруч збудованого ковчега.
Значно легше піти, ніж лишитись.
І любити тебе так довго, як триває мить.
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Бонвіван
світ весь перехняблений наче венеційська дзвіниця 
де туристів оберемками 
викидає з автобуса
знов і знову в трясовиння в ’язкого друкарського пирога 
стільки балачок про дівчину місяця 
керовані вздовж і впоперек
наче мікроби несуть сум’яття в єгипетські готельчики
непідхожі для тих що спізнали primo vino*
чимало слави й осічок
чимало запальної духовности за часів війни
усім нам треба чогось
трохи забавок на дозвіллі
rinforzando molto** аж до останнього

Шахрай, що миттю 
скінчить цю гру

Сів поруч із безпритульним, аби лиш е довести, що маєш рацію. 
Рот, що його я не поцілував би, поцілував ти.
Вечірнє небо загортає місто в шовковий кокон.
Якби я пішов, чи ти шкодував би?
Привабливі не бувають добрими, сказав ти.
Ти, що був капітаном широкого ложа.

Двозначність заповнює пробіли.
Твій брудний холодильник.
Твій тюбик із-під зубної пасти, який іще треба

викинути.
© Timothy Liu 2009

Переклала з  англійської Ірина Ш увалова

' Primo vino (італ.) -  найкраще вино. (Прим, пер.)
" Rinforzando molto (італ.) -  в музичній термінології -  «дуже посилюючи [силу звуку]». (Прим, пер.)



Наста Манцевіч
(Білорусь)

Наста Манцевіч (Наста Манцзвіч) народилася 1983 року у  Вілейці в Білорусі. Закінчила фа
культет міжнародних економічних відносин Білоруського державного економічного універ
ситету, працювала верстальницею, веб-редактором. Тепер заробляє на життя журналістикою. 
Лавреатка конкурсу білоруського ПЕН-центру до сторіччя газети «Наша Ніва» (Мінськ, 2006), 
за результатами якого 2007 року видано збірку «Іп Вільня veritas». Вірші друкувалися в часо
писі «Дзеяслоу», тижневику «Наша Ніва» та ін. Учасниця літературних фестивалів у Білорусі 
й Україні. Переможниця міжнародного слему на «М ахнофесті» (Гуляйполе).

тобі, кохана, присвячено
«Поглянь, на кого ти схожа!»

Це перші слова, які я пам’ятаю. Вихователька схилила наді мною своє суворе обличчя, 
боляче схопила за руки й почала витягати їх із-під майки. Всі діти сплять. Я -  не сплю.

Н а кого я схожа? Моя рука притискається до живота. На мені одягнена біла маеч
ка з тонкими шлейками. Я  засунула руки в дірки від рукавів і вивчаю себе під одягом. 
Плаский живіт, маленька дірка-пуп, а вище від нього -  два ґудзики, цицьки. Отже, ось 
яка я... Цікаво, на кого ж я схожа? І чому той, на кого я  схожа, так дратує вихователь
ку? Певно, я схожа на когось страшного і злого. Наприклад, на бармалея. Я  дивлюся 
на свої руки, і мені здається, що вони збільшуються й на них починає рости шерсть. 
«Грррааааа», -  кричу я. І мені затикають рот соскою. М ені два роки.

* *
*

Я  взагалі не знаю, як мені вдалося вижити у дитинстві. Щ окрок на мене чатували 
лиходії, вороги і нечисть. Удома, на балконі, жив бармалей, і мені не можна було туди
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заходити, ще один жив у підвалі, але туди й без бармалеїв ходити не хотілося. Там 
було темно і завжди чимось смерділо.

У  бабусі в криниці жив водяник, який тільки й чекав, аби затягти мене у  своє 
лігво. Але й він лиш ився ні з чим, бо, коли мені треба було проходити повз криницю, 
я заплющувала очі та затамовувала подих. І бігла щодуху, доки криниця не лишалася 
далеко позаду. Дядя міліціонер намагався забрати мене за те, що я  бавилась у піску й 
забруднила сукенку, чи за те, що надто швидко бігала, або за те, що лазила по деревах, 
або за те, що не хочу їсти... їсти треба було неодмінно, бо навіть якби дядя міліціонер 
не дізнався про це, мене підхопив би вітер, закружляв у  повітрі, ніби листочок, а потім 
покотив би асфальтом.

Але найлютішим моїм ворогом були птахи. Вони літали всюди й усе знали, бачи
ли кожен мій крок і розповідали про нього мамі. І годі від них було сховатися. Ані в 
шафі, ані під канапою.

І ось поміж усіх цих страшних людей, звірів і почвар. Я  вижила.

* *
*

А  жила я  в маленькому місті, у  Вілейці, де птахів було більше, ніж людей. Моє 
місто -  жінка. Висока, вродлива. Ж орстока й безжальна. Вона любила мене, як мама, 
а може, навіть сильніше. Вона підстилала мені соломи, коли я падала, загоювала мої 
рани, якщо не вистачало соломи. І вона не змогла мені пробачити, коли я виросла. Ви
жила. І поїхала від неї. У  мене з ’явилися інші, крім неї, жінки. Вона чекала на мене, 
знаючи, що я до неї повернуся. Тому що мені, крім Вілейки, нема куди повертатися. І 
я повернулася.

Перше, що я там побачила, були птахи. Вони зустріли мене своїм голосним каррр 
і сіли на дах навпроти мого вікна. Рядком.

Я  повернулась у  своє рідне місто, де все знайоме і вже не страшне. Втекла. Від 
проблем, від того, що треба шукати роботу, від дівчини, яку кохала.

* *
*

Дивно, але мені не стало ліпше. Вночі на мене навалилися спогади, оповили мене 
всю, мені зробилося задушливо і млосно. Але врешті сон переміг.
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Першим, що мені наснилося, була школа.
«Ось бачиш, яка ти!» -  кричала подружка, якій я не дала списати математику. 

Яка я? Я  -  невисока, худорлява, довге волосся, сукня з чорним фартухом, і білим -  
на перше вересня та на свята. Я  люблю математику й англійську. З біологією дещо 
складніше. Ж иву в трикімнатній квартирі з сестрою та батьками. В мене є друг Вадим. 
Я люблю ходити до нього у  вихідні й грати на приставці. І чому те, яка я, так дратує 
мою подружку? Я  спробую в неї спитати, але вона зменшується на очах і скоро зникає 
зовсім, а на її місці з ’являється мама.

М ама каже: «ану, покажи свої очі! айяяй... я  все знаю!»

Я  прокидаюся, спітніла, а на даху навпроти сидять птахи, так, як і вчора, -  рядком.

* *
*

Я  підвелася, зробила два кроки праворуч, присіла, встала, підійш ла до вікна, але 
птахи були нерухомі, вони ніби прилипли до даху й не могли зрушити з місця. І я 
зрозуміла: ось воно — бігти назад, не озираючись. Не зупинятися. До міста, де все не
знайоме, де треба шукати роботу, де чекає дівчина, яка мене кохає. І тільки тоді, коли 
була вже далеко, один лиш разочок, озирнулася -  і лелека, що жив у  гнізді на знаку 
«Вілейка» біля в ’їзду до міста, здалося, мені підморгнув.

* *
*

Вона торкається мого обличчя, бо темно й нічого не видно, проводить пальцем по 
губах, я встигаю вхопити його ротом і не хочу випускати. Але тепер вона сильніша за 
мене, вона встановлює правила, і мені це подобається. Роби зі мною все, що заманеть
ся, думаю я. Вона бере мій мізинець у  руку, другою проводить по животі, вказівним 
пальцем намацує пуп, цілує обличчя, шию, груди, а потім язиком ніжно й сильно про
водить по тілі -  згори униз. Зовсім униз. М ене пронизує, ніби струмом.

М и лежимо, тяжко дихаємо і всміхаємось. «То ось ти, виявляється, яка», -  каже 
вона.

© Наста Манцзвіч 2009
Переклала з білоруської Анна Процук



Ярослав Моґутін
(Росія/С Ш А)

Ярослав Моґутін (Ярослав Могутин) -  поет, перекладач, есеїст, фотограф. Народився в Ке
мерові 1974 року, у  14 років переїхав до Москви. Невдовзі почав працювати журналістом у 
«Независимой газете», «Московских новостях» та ін. незалежних російських періодичних ви
даннях і на радіо. Його тексти набули популярности і викликали схвальні відгуки критики, 
але водночас переслідування з боку влади за відверто гомосексуальне письмо. З огляду на по
рушені три судові справи, що загрожували йому ув’язненням на термін до семи років, змуше
ний був 1995 року покинути Росію та за сприяння Міжнародної Амністії й Американського 
PEN клубу просити про політичний притулок у  Сполучених Штатах. Моґутін є автором семи 
художніх книжок, зокрема «Упражнения для языка» («Вправи для язика», 1997), «Америка в 
моих штанах» («Америка в моїх штанях», 1999), «Роман с Немцем» («Роман із Німцем», 2000), 
• Термоядерный мускул. Испражнения для языка» («Термоядерний м ’яз. Випорожнення для 

язика», 2001), «Декларация независимости» («Декларація незалежности», 2004) та ін., його 
вірші, проза, есеї та інтерв’ю опубліковано у численних періодичних виданнях і антологіях 
шістьма мовами. Своєю чергою перекладав російською поезію Алена Ґінзберґа, есеї Вільяма 
С. Бероуза, твори Деніса Купера. 2000 року здобув премію Андрея Белого в номінації «Поезія». 
Після переїзду до Нью-Йорка займається переважно візуальним мистецтвом і здобув міжна
родне визнання як фотограф і мультимедія-митець.

Холодна ця земля

Вологим є листя, котре беру до рук,
холодною -  земля, тулячись до якої,
сплять наші коні. Вдалині хтось співає,
хоч і не повинен, небом раз у  раз перекочується вогонь.
Ж ивемо, як звірі, у норах, нами ж виритих.
Нема у нас жінок. Нема у  нас дітей.
Давно вже перестали ми розуміти цю війну.

5 - 5-863
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В лазареті замість ліжок розвішено гамаки, 
присмертних колишемо, як немовлят.

© Ярослав Могутин. Зверхчеловеческие 
SuperreKCTM. New York, 2000

Декларація незалежности
Блерові

познайомитись у  туалеті на летовищі
поставити штампи й підписи на всіх анкетах і деклараціях
сургуч на свіжі рани
пройти всі металодетектори і детектори брехні 
брехати про все від і до
мчати похилими поверхнями каліфорнійських гайвеїв
туди де на мене чекає смаглявошкірий хлопчик готовий заради мене перевтілитись 
у  дівчинку в нерозумне мексиканське дівчисько
ранковий туман як зникома молочна галюцинація коли я  прокидаюсь в маячні без тебе 
на набережній скейтбордери з напівспущеними ш таньми охоче демонструють 
перехожим свої худі стегна і животи
обмацають тебе поглядом намагаючись залізти під спідницю 
з криками і свистом перетинатимуть дорогу сподіваючись захопити твою увагу 
мріючи піймати твій погляд
а ти лише поправиш перуку на вітрі та хрипко зарегочеш позираючи на мене 
підпишемо декларацію незалежности від усього мудацтва 
незалежности від усіх декларацій

життя диктує умови. Вчора я знайшов на М урці п ’ятнадцять їх, 
більш чи менш налитих. Ось одинадцятий.
Вірніше -  буде, ближче до полудня. Слухаю шум дерев 
і птаха по той бік Дороги, того, що завше. У  нього там гніздо, бо інакше що б 
його у  тім місці тримало?
На чиєму боці був ти, мече, що витяв два шрами на її щоці? Я  все ще розмріяний. 
Надвечір збираюся до Анни Ямель, знахарки.
З хворим плечем. З хворобливою цікавістю. Сонце протирає очі 
тампонами купчастих хмар і поглядає на землю 
по-травневому побожно. Цвітуть мільйони квітів.

Переклав з  російської Сергій Ж адан

© Ярослав Могутин. Декларация независимости. 
Kolonna Publications, Тверь, 2004.
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Задоволення не прийде

задоволення не прийде
ані за хвилину ані цієї ночі ані тим більше завтра вранці 
ані після сієсти в п ’ятизірковому Гватемальському готелі ані 
по обіді в дорогому голівудському ресторані в компанії 
зірок гаслерів і моделей ані від пальмових алей Гонолулу 
подурілих від сонця
ані від єблі без гандона з панком у підворіттях торонта ані від
забійного косяка ані від мальовничого краєвиду за склом приватного
гелікоптера ані від садистських коміксів на стіні ані від натовпу
збуджених прихильників на відкритті виставки
від ’їбіться ви всі метушливі задроти
я покажу вам як я  вмію брикатись
сьогодні ні в кого кінчати не буду тому що
задоволення
задоволення волі
воління за д у
ле
скінгеди
покличте скінгедів
хай розтопчуть моє чоло виїбуть мої мрії виріжуть
свастику на грудях у  мене і того хлопця що буде поруч
мені нема більше про що мріяти
цей понурий пустир
це смердяче звалище
гора будівельного сміття вапна і цегли
тоскний індустріяльний краєвид
ангар із дірявим дахом
там де колись була моя задрочена душа
щемка порожнеча
не прийде
багаті виродки
багаті завжди виродки
жеріть мій мозок йогуртові королі та ящурні барони жеріть 
поки він не втратив свою давню 
калорійність 
не змарнуйте нагоди
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ополоником із фамільного срібла
золоченими черпаками
лоботомія
кастрація
електрошок
хіміотерапія
кетамінова діра
гівно на лопаті
якийсь гандон у  довгому ш кіряному плащі стоїть у  кінці 
довгого коридору
голий хлопець заклякло сидить на підлозі немов розв’язний манекен 
з відкритим ротом
малолітній чистильник чобіт беззубо сміється витираючи 
замурзані щоки
срібний рукомийник і супутникова тарілка чотири 
дерев’яні скелети різних розмірів у найменшого 
нога зігнута в коліні 
металодетектори на вході 
не прийде

Кохання на свободі

Свобода -  
жити там де хочу 
як хочу 
і з ким хочу

вільне кохання 
як революційна альтернатива
коханню продажному/гендлярському/буржуазному: 
колонтай колонтай 
кого хочеш вибирай

свобода вибору 
свобода слова 
свобода зліва 
ззаду і згори 
знову і знову
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Радіо Свобода / радію с свободи -

свобода рабства 
рабство свободи 
свобода рівности 
посеред виродків

свобода вити по-вовчому 
свобода серед ночі 
свобода бити по нирках 
свобода до задрочки

або просто три 
таблетки свободи 
в амстердамі з раулем 
кохання на свободі 
за прийнятною ціною

© Ярослав Могутин, 2009 
Переклав з російської Віталій Чернецький



Бране Мозетіч
(Словенія)

Бране Мозетіч (Brane Mozetic) народився 1958 року в Словенії. Автор дванадцяти збірок по
езії та трьох прозових праць. Двадцять його книжок видано іншими мовами. Своєю чергою, 
Мозетіч перекладав із французької, зокрема твори Рембо, Жене, Фуко, Бросара та сучасних 
поетів, упорядкував дві антології гомоеротичної літератури словенською мовою. Він є одні
єю з центральних постатей гей-руху у  Словенії, в 1990-1997 роках був редактором журналу 
ґей-спрямування «Revolver». Багато років бере участь у відбиранні фільмів для найстарішого 
Европейського фестивалю ґей та лесбі кінематографа в Любляні. В ід 1990 року очолює ґей- 
видавництво «Lambda», що на сьогодні випустило вже понад 70 книжок.

* *
*

Я  спостерігаю за цими стрункими хлопчаками,
китайцями, арабами, чорношкірими, латиносами, босняками, як,
стоячи на розі, вони сміються, спльовують, торсають себе за пах.
Я  роздягаю їх очима, по їхніх грудях,
їхніх пласких животах, темних м ’язах, їхніх
тілах -  туди й назад. Як вони кидаються за м ’ячем,
знімають футболки у  спеку, доки крапельки поту
не заблищать, свистять услід дівчатам, і я уявляю, як вони
попрямували б за мною, якби знали, що я спостерігаю за ними.
їхні очі з цікавістю позирають у  світ,
і ясно, що для мене найгірше позаду, я  можу
вільно спостерігати за ними, адже що, в біса,
вони робили б у моїй спальні, де речі впорядковано,
де не треба остерігатися поліції, де не треба
заводитися перед бійкою чи тікати від пострілів.
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Про що вони оповідали би своїм друзям, чим 
вихвалялися би, що прикраш ало б їх, героїв 
сусіднього кварталу. Я  знаходжу гладкість, 
у спортзалі, де напоказ виставлено м ’язи. Чи у 
барах, чи на пляжах, де тисячі ґеїв 
намагаються випередити час. Та як вони 
вправлялись би в моїй спальні, як змагалися б, коли 
зупинився час, як приймали би крихітні 
цілунки, насолоджувалися б тиш ею чи шепотінням. 
Незнане злякало б їх, як і тебе, що, усміхнений, 
ступив через поріг, опісля 
дедалі меншав і меншав, аж доки 
зник у вранішній імлі.

*  *
*

Не знаю, чому згадав тебе. Першого,
кого я поцілував, хоча ти й був надто п ’яний,
аби знати про це. Та я  відчував
нестерпний біль і щастя, прагнучи тільки тебе торкнутися, 
відчути твій погляд, коли гладив м ’яко 
твою спину. Я  навіть не знаю, чи думав колись про секс 
із тобою. Ніколи собі цього цілком не уявляв.
Усе почалося, коли тобі забаглося прокатати мене на своєму байку.
О, я залюбки став би твоєю подружкою, думав я, адже
нічого іншого не знав. Ти піклувався про мене, балував, хотів,
аби вечорами ми зустрічалися самі, трималися за руки, зашарівшися.
Потім усе обернулось інакше. Глянь-но, тобі не до душі були ті
почуття, тож ти став гладким і нудним. І якщ о й часом
згадуєш мене, певно, відчуваєш лише напад нудоти. І
дякую, бо інакше я не сидів би у  пральні,
чекаючи, доки випереться одяг, -  а на вулиці дощить,
довкола стрибають якісь китайці, гудуть механізми.
Я  читаю вірші Кіліана і не відчуваю, як проштовхуються повз мене роки. 
Час до часу я намагаюсь озирнутися, так, неначе 
це можливо, знайти там тинейджера, який любив 
прокатати мене на байку, взяти за руку.
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* *
*

М ій дід першим усвідомив, що я не вартий
жити. М оє волання так дістало його,
що він замкнув мене у  хліві. М ожливо, свині
затоптали б мене, маленького, якби не
наспів порятунок. А  вдруге я був урятований, коли
впав у  потічок, обличчям у  мул і
раптом повітря не стало. Вони витягли мене
за ноги. А втретє знову дід із даху будинку,
де щось лагодив, начебто випадково впустив
мені на голову гостру палицю, коли я визирнув
із вікна. Я відступив назад у  кімнату і
дивився, стоячи, як кров струменить із моєї голови. Я  не
відчував нічогісінько. Калюжа на підлозі збільшувалась
і збільшувалась, потім випадково хтось нагодився.
Тут спогад затуманюється, лишається одне: 
я сказав лікареві, що вдарився головою 
об стіну. Я мав би померти. Щ онайменше тричі, 
якщ о не більше. Потім вони повільно вбивали мене, рік 
у  рік, тож я встиг звикнути, і чекав 
байдуже, доки їм це вдасться. Ти найбільше 
старався. Ти душив мене, не давав дихати, ламав 
кістки мої, спустошував мозок. Понад тисячу разів 
ми кохались, і щоразу ти спостерігав за тим, 
чи не перетнув я  межі, аби ніколи не повернутися.
Ніхто не рятував мене більше. І це було так 
тяжко. Та що вбивало мене ще гірше -  це коли ти 
грав, крім мене, інших, тяжко дихаючи, скрикуючи, 
ти ніяк не міг удовольнитися, наче кинув мене 
до свинарника. Ти остаточно вбив мене, коли підняв 
на руки пса, якого збило авто, повільно, неначе у 
фільмі, як в останній сцені, потім темрява.

© Brane Mozetic. Banalije (Banalities), 2003, 
by SKUC coll. Lambda, Ljubljana 
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Адам Надашді
(Угорщ ина)

Адам Надашді (Nadasdy Adam) -  угорський поет, прозаїк, перекладач. Народився 1947 року в 
Будапешті. Отримав диплом з англо-італійської філології в Будапештському університеті ім. 
Лоранда Етвеша. В ід 1972 року працює на катедрі англійської мови Будапештського універ
ситету, пише академічні розвідки та науково-популярні статті з лінгвістики. Видав шість по
етичних збірок (остання за часом книжка -  «Az az iz» [«Той смак», 2007]), переклав численні 
драматичні твори, зокрема вісім п ’єс Шекспіра, готує переклад «Божественної комедії» Данте, 
^іїнве в Будапешті з партнером-лікарем.

Скрипка Господа

Єврея, якого я кохав, Господь дав мені, але, звісно ж, не для того, щоби полегшити 
моє життя, а радше затим, аби його ускладнити. Я  був зарозумілим, годі заперечувати, 
і  на це заслуговував. Я  напевне знав, що є справжньою метою життя: лити на світ із 
себе, як із маленького горщика, Божу любов. Бо якось Йому більше до вподоби, коли 
ми ллємо цей смачний соус одне на одного, ніж щоб Він безпосередньо лив його на 
нас. (Можливо, Його горщик завеликий, і ми потонули б, якби він лив на нас?) Отже, я 
знав, що найкраща річ -  розливати любов, але я думав, що мене ніхто не хоче, я лише 
наполовину вдався, незграбний і фальшивий, отже, мені радше не треба лити. Якби 
Зін створив мене кращим, чистішим, безпосереднішим, я на повен голос славив би 
іого  велич. Але так?

Я був зарозумілим. Як той музика, який знає, що він здібний, але замість грати 
заявляє, що заки він не отримає відповідної скрипки, доти не варто себе силувати. До 
гть к а  -  каже він -  якби дістати Страдиварі, то все було б інакше, тоді він стартував 
ш .  як ракета, сяяв би, горів би, літав би; а так навіть вправлятися не варто.

Єврей, якого я отримав від Бога, не був Страдиварі. Він був красивим і добродуш 
ним. навіть кохав мене, але не мав ані справжньої глибини, ані висоти. Чи, можливо,
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це просто я  не зміг спокусити його на це. Через двадцять років хто може відрізнити 
скрипаля від скрипки? Скільки ж  я опирався, скільки я боровся з ним. Моя біда була 
не в тому, що він єврей, це не мало значення (яку ж  дурницю я кажу: якщо хтось 
єврей -  це завжди має значення), словом, не це мені заважало, а те, що він чоловік. 
Перед цим я благав Господа безліч разів, щоб він зняв із мене цей знак, пустив бігти, 
відпустив назад до поміркованого ритму «чотири чверті», до звичної веремії життя. 
Але ні. Зверхнього музику Господь карає скрипкою.

М и були молоді, жили в коханні, у соромі. Я  довго не витримав: на той час я 
виплекав свої підліткові ідеали до такого рівня, що їм ніщо й ніхто не зміг би відпо
відати. Я  з ним порвав. Я к боягуз, на автобусній зупинці, за півтора року. Я  зайшов, а 
він лиш ився на хіднику й дивився автобусові вслід із роззявленим ротом, тільки його 
адамове яблуко стрибало вниз-угору. Я  кажу Господу: «Господи, я  цього соромлюся; 
ти витягнув мою шию, як ж ираф ’ячу, мій ніс -  як слонячий; мої копита стукають, як 
у сарни; ти до мене ставишся, як до Навуходоносора, всі бачать, що я волохатий, усі 
чують, що я  тварина». -  «Ти і є тварина, -  каже Господь, -  бо ти не кохав єврея, якого 
я тобі дав». -  «Але він мені не підходить, Господи, -  я кажу зі щ ирим плачем, -  дай 
мені іншого». Н а що Господь сміється, поблажливо сміється, щоби я не помер від його 
сміху. Такі дурниці говорити, сміх та й годі.

Рік я витримав без нього, і без того, щоб поливати; не любив нікого -  ні батьків, 
ні дітей. Я  жив у  невимірній, наполегливій спустошеності. Ні вперед, ні назад; ні ков
тнути, ні плюнути. Тільки сором. І поволі я усвідомив, що я ще більше соромлюся, що 
я цього не роблю, ніж якби я це робив.

Потім, одного сірого дня, я  йшов пештською вулицею Лайош а Кошута, на розі 
вулиці Сеп треба було чекати біля ліхтаря; я  глянув на потворну будівлю Хунґаротексу 
(нещодавно модернізували, зараз дещо ліпш е) і на якусь частку секунди побачив Ісуса 
в хмарах. Я  не можу заприсягтися, що Він там був, як  на картині, але я відчув, що Він 
на мене дивиться. Чи радш е що Він мене бачить. Чи принаймні Йому не все одно, що 
я роблю. Якщо я вже взяв у  голову, що маю любити людей, бо це єдине, до чого я маю 
правдиву схильність, і якщ о ця любов може вкоренитися лише в партнері-чоловікові, 
то мені варто відступити й любити його, а через нього -  батька, дитину, учня, по- 
ліціянта. Я  стояв під ліхтарем, з підведеною головою, мрячило. Який же я дурень: я 
думав, що Господь уже зняв із мене свою руку, що я вже ніц не вартий навіть у  вигляді 
волохатого Навуходоносора.

Протягом року я  знову привчав себе до того, хто й досі мене кохав. Я  навчився 
бути маленьким, як циганський музика, тягнути ті струни, які треба. Власне, суто 
формально він і не був євреєм -  свята він не дуже знав, до храму не вчащав, до того ж 
був необрізаним. Але він до самої кости був саме цим: чужим, підозріливим, спраглим 
кохання і старим. Йому було п ’ять тисяч років.

60



Два роки тому ми його поховали, він хотів піти, та й я, зрештою, його не три
мав. Я  спитав Господа: «Чого ще Ти хочеш, Господи? Ти знову штовхаєш мій човен у 
море?» Господь каже: «Ти його виштовхнув; ти виштовхнув єврея з човна в море. Ти 
хотів руху, солоного вітру, відкритого обрію. От і маєш». Я  кажу Йому: «Господи, я не 
хотів, аби він помер». Господь відповідає: «У цьому я не аж так упевнений. Він тобі 
набрид. Він не був Страдиварі, чи не так? Він ніколи не говорив красиво, ніколи не 
б%ъ цілком досконалим. Ти хотів ліпше грати, так? Ти й досі примадонна, самоприз- 
начений віртуоз». На це я кажу: «Господи, я  не хотів свободи. Я чесно грав на скрипці 
двадцять років, на вхід і на вихід, коли прокидався і коли засинав, як звинувачення і 
як втіха. Хіба цього не досить?»

Господь мовчить, а я  б ’юся об одвірок. Чому завжди за мною останнє слово?
© Nadasdy Adam. Az Ur hegeduje, 2001. Elet es Iroda- 

lom, Budapest.
Переклав з угорської Артем Євстаф ’єв



Петер Натшлєґер
(Австрія)

Петер Натшлєгер (Peter Nathschlager) народився 1965 року у Відні. Автор шести романів, двох 
поетичних книжок і численних коротких оповідань, уміщених у  різноманітних антологіях 
та збірниках матеріялів літературних конкурсів. Живе спільно з партнером у Відні, працює 
IT-менеджером для одного з європейських інтернет-провайдерів.

І ти був
Я  дивився у  підвали речей, 
у заплутані катакомби 
дійсности, вдивлявся 
в глибокі землі, 
у  підземні ріки

де янголи до стін поприбивані 
з повними ротами голільних лез, блюють кров’ю, 
кров’ю господа, і спльовують її, як мокротиння, 
в обличчя фаталістів

де любов обертається
на спраглого дурня,
що блукає від світла до світла
у  проточеному міллю театральному костюмі
і цитує Ш експіра
ридма

де розумники сваряться зі щурами 
за дозу інсуліну,
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а вороння, злітаючи,
сипле за собою непристойності

де божевілля носить шати з найтоншого шовку 
і відригує радіоактивними хмарами, і 
приковується до денних тіней, 
щоби встановити свої межі, божевілля 
як остання пожертва довершеного дня 
в останньому проблиску

де мусульманські янголи
несуть свої тіла на ринок,
щоби причаститися божевілля
і вдовольнити хижацький голод християн,
щоб упасти жертвою
під горами м ’ясива фабрики М акДоналде

де трансвестита з вошивими головами 
співають I am w hat I am* і тиняються 
атомною пустелею в пошуках людини 
та вдають співчуття, коли турецькі принци 
потрапляють під колеса національним дурням

де довговолосі джазовики з густими бородами 
спалюють прапори, пестять своїх котів і мугичуть 
строфи з Еліотової «Безплідної землі» 
як заклинання, ніби мольбу без надії, 
що її хоч хтось зрозуміє, вірші перетворюються 
у  їхніх пащеках на ліричний болотяний газ

де слово правди, мов гній, 
крапає зі стін і душ,
сповнене непорозуміннями і жадобою до наркоти, 
і залишатиметься незрозумілим, бо 
ми не хочемо розуміти, бо 
правда нас наповнює відразою

Я той, що є (англ.) -  слова Господа до Мойсея з неспалимої купини (Вихід 3:14). (Прим, пер.)
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де бездомних із їхніми матрацами 
забирають з вулиць і скидають
до печей для спалювання сміття, а вони чіпляються за небо 
і волають Apocalypse Now

де життєві принади
раптом вимагають від нашого життя більше, 
ніж  ми самі маємо, і матеріальне задоволення 
проїдає у душ ах іржаві діри

де ринкові стратегії та спритні садисти 
напихають янголам ще більше лез у  роти 
і б ’ють їх, б ’ють, б ’ють просто в обличчя, 
щоби купатись у кривавих фонтанах із їхніх губ 
і благословляти цілі списки 
на очищення від гріха, від великого гріха 
m ea maxim a culpa*

де ночі, повні блиску й безуму, 
зближуються, зіркова луска падає низько 
й емпіричними доказами остаточно спростовують 
існування надії

де особисту свідомість пожирає свідомість суспільна 
в акті канібалізму,
а любов до друзів, вечори, наповнені віршами 
та ніжністю, видаляють із виснажених тіл, ніби виривають 
серця із грудей, і кидають підвальним мокрицям 
на поживу

де на гробах нашого покоління 
наш а нація прямує до безумства, 
як покинутий корабель, корабель-привид, 
гнаний схибленими ідеями і смертоносним вітром

де ми у  прокурених приміщеннях 
харчуємося музикою з музичних автоматів

’ Mea maxima culpa {лат) -  мій найбільший гріх. (Прим, пер.)
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і видобуваємо з них штучні моменти щастя,
і на хмарах звуку

дихаємо марихуаною і вивішуємо лахміття власного м ’яса 
на вітер, щоб годувати котів

де наші далекосяжні плани обертаються на немовлят, 
що повзуть засміченими провулками, іржавим містом 
до камери смертників, а поперед них спішать 
ситі круки

де Агаб* забиває кита своєю дерев’яною ногою, 
а кит лежить, мов заколота мадонна, 
де море є хіба що
калюжею сечі, річкою мертвих, що вийшла з берегів 
і затоплює останні острови

де старі чоловіки вставляють зереговані члени 
ув обличчя, роздерті криком, ніби в рами, як скульптор 
вбиває зубило у  мармур, аби досягти 
ефекту майбутнього: нехай старцями, слугами гільдії 
будуть інші, а ми є панівною расою, 
бо ми трахаємо; хай буде благословенним тіло 
нужденного і хай благословить Господь нашу сперму 
в заду хлопчика-сироти -  вони беруть наші гроші 
зі злістю і сором’язливою усмішкою

де прочани у шовкових костюмах курять опіюм 
й облизують плечі дібраним місцевим хлопчакам, 
сливе в ’їдаються в них, запаморочені кокаїном, 
шаленіючи від надміру грибів і барвистих пігулок, 
у  психоделічних судомах і божевіллі

інтелектуального марнославства

де джанкі жиріють від радости
на прутнях м ’якоротої богеми, так вульгарно,

" Капітан Агаб із роману Германа Мелвіла «Мобі Дик» утратив ногу, полюючи на білого кита, й від
пал переслідував тварину. (Прим, пер.)
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що вже не відрізняють м ’яса від голки, 
і де їм платять краденими віршами

здурілих поетів

де в загрозливих тінях не знають,
що по той бік всілякої дурі
любов є найдійовішим знеболювачем,
і неабияк радо витягують ш прицами амфетаміни
з виснажених тіл японських штрихерів,
добре вигнічені, по-азіатськи болючі

де я побачив тебе,
худого, брудного і голого,
під тушею якогось промислового робітника,
залитого слізьми, закоханого в бруд,
розіп’ятого і пронизаного оманливою надією
знайти в болоті чужого марнославства
дорогу до щастя

А х Риху, я з тобою, у твоїй країні
й у цілому світі, біля моря, біля тебе,
і твоє дихання -  порухи твоїх священних легень,
янгольських крил,
і на твоєму останньому віддиху
стою я біля твоєї могили

Ти схопив мене за руку і 
стиснув кулак навколо мого серця, 
коли я витяг тебе з гною тієї історії, 
ти довірився мені, і це був 
мені найкращий подарунок 
моєї долі

Ти вигострив мій зір
і допоміг моїм хитким бажанням знайти дорогу, 
путь непрозаїчну, тепер я  це знаю; 
путь видатну, якщо її можна пройти 
не самотньо
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Протягом усіх тих років 
я плекав твоє божевілля і 
в руках, сповнених любові, 
ніс тебе і беріг,
я розтер пальцями місяць у порох, 
коли його світло тобі заважало, 
таким я був для тебе, захисним муром 
із радости та любові

І ти був моїм гостем, 
і ти був моїм другом 
із підвалу речей, вітанням 
із катакомб дійсности

І ти був чуттєвістю
без недолі, незіпсутим задоволенням, мерехтінням
від друзків, що не ріжуть,
оголений янгол, вишукано грішний,
з небесним світилом над очима, з пекельним вогнем
у чреслах і безсовісним поглядом
вавилонської повії

І ти був тілом, 
в якому суворо зберігалися 
всі сміттєспалювальні машини душі, 
в якому страхіття нашого часу ставали

мильними бульбашками

І ти був дверима,
що вели за нашими спинами до фортеці,

. і ти був новою дорогою 
крізь спустошену землю

І ти був при смертельній постелі тих,
хто лежав там і помирав, і мені лиш алося тільки
заслонити собою ті двері, щоби
нечисть із катакомб не спустошувала тобі душу,
я не мав геть нічого, крім власних рук,

і-5-863
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аби підтримувати тебе і нести, і чекати,
поки янголи не відмиють тебе власного кров’ю,
і відтоді ти прагнутимеш тільки господніх шляхів

І ти був тут, біля мене 
невимірно довго, найкращий плід долі; 
і моя гавань, мій порт на тому боці тлінности, 
і слова, оголений золотий янгол, 
шалений крик життя, зморений і раптово 
забруднений потом, зі стомленими очима

І ти  був останнім подихом
в цьому спустошеному тілі, я був вухом у твоєму роті, 
я  був рукою, що тримала тебе, я  був очима, 
що бачили твої груди, 
які піднялися востаннє і стихли, 
я  був усім

І ти був
© Peter Nathschlager, 2009

Переклала з німецької Юлія Овчаренко



Єлєна Новожилова
(Росія)

Єлєна Новожилова (Елена Новожилова) народилася 1978 року в Челябінську, закінчила Літера
турний інститут ім. Горького в Москві. Поетка, філолог, літературний критик, членкиня Спілки 
тисьмснників Москви. Авторка поетичних збірок «Систематика растений» («Систематика рос
лин», 1999) и «Школа искусств» («Школа мистецтв», 2007). Постійна дописувачка лесбійсько
го часопису «Остров». Живе в Москві.

Мильне повітря

А. прала у  тісній лазничці, і вже всі струни-ліски над головою було завішано 
картатими шортиками, сірими штанями, спідницями, майками, socks персикового ко
льору. А. допомагала пральній машині, доробляла за нею вручну те, що за кольором 
не збігалося з мейнстримом. Спускний ш ланґ було опущено у ванну, на боках якої 
лисинками залишалася сіра піна.

Кремезна білява Ю. ввійшла непомітно і заметушилася. Хоча, здавалося б, де на 
тому п ’ятачку вміститися, надто метушитись удвох: мильне повітря, пара від гарячої 
золи й задуха.

Ю., сказала А. роздратовано, облиш. Облиш свою фігню, потім прийдеш, коли я 
•акінчу. Дзуськи, відповідала Ю. і, наче справдешній провокатор, молодим, зухвалим 
т о м  притисла А. до пральної машинки. Чого вона від мене хоче, не встигла поду
мати А., як -  задуха і мильне повітря роблять своє -  руки вже лягли нахабі на плечі, 
: ротом намацала її губи. Рот Ю. несолодкий і не пристосований до цілунків, язик 
холодний, скорчений, однак потроху оживає під пестощами і -  м ілкіш е та повільні
ше. проте таки відповідає А. тим само... Але Ю. раптом обсмикує задерту спідницю 
: вибігає геть.

У коридорі вона гучно скаржиться Джи на долю й А.: ошукали, скористалися 
товірою.
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А., насилу відганяючи від себе тілесну мару, розуміє, що треба рятувати репута
цію, і викидає з лазнички білизну Ю.: нечупара, задрипанка, тобі до дезінфекції треба, 
а не в прання, не смій перебувати поруч із пристойними людьми, забирайся геть!

Джи рудий і кароокий -  точніше, очі в нього світло-карі, сумні, такі, ніби вилиняв 
фіолетовий колір. Через безупинне куріння Джи напрочуд худий; з великим шрамом 
біля рота: вирізали в дитинстві фурункул. Джи подобається Ю. -  в ті нечасті миті, 
коли Ю. спокійна і затишна.

Джи, тобі потрібна істеричка? Джи: я не знаю.
Джи, ти живеш у гуртожитку, коли вона розбушується, ти не матимеш куди йти.
Джи: облиш, я старий морський вовк, переночую в парку. В армії й гірше було.
Джи, а зима? Якщо градуснику ніяково вказувати, скільки насправді за бортом? 

Якщо парків забракне на всю твою самотність? Ти все дитинство навиліт, пробоєм 
мріяв про дім і родину. Але Ю. -  це не те, про що ти мріяв.

Джи: не хочу тебе чути.
Він закурює соту за рахунком папіроску, розгойдуючись на ослінчику. У нього 

голі ступні з розчепіреними пальцями. Він хоче щастя, як і всі люди. Всі ми хочемо 
щастя.

Н а той самий ослінчик сяде А. Й обидва -  і А., і табурет -  лишатимуться всі ці 
роки незмінними; хоч А. стане дещо пригальмованою. Навколо неї бігатиме Молодша 
Джи -  маленький скелетик, проситиме м ’яса й олівців. На, йди помалюй. Ю. почне 
розповідати, що тіло Джи знайшли за вісім місяців, і доньки він так і не побачив. Тож 
вони вже звикли до співчуття. І ще вона перепросить. За що, здивується А., сьорбаючи 
вино. За все одразу, пояснить Ю., маючи на увазі і Джи з його парковою смертельною 
постіллю, і задушливу лазничку з галереями розвіш аної білизни. Я  зрозуміла тепер, 
вибачатися слід перед живими. За що ж, знову здивується А., не пам ’ятаю  ніякого 
мильного повітря. Але потроху почне здогадуватися за тоном Ю. Однак лише потроху. 
Бо є такий порошок -  пральний, синтетичний, універсальний, його продають в аптеці 
за рецептом, і пам ’ять від нього відходить одразу й назавжди.

© Елена Новожилова 2009
Переклав з російської Олесь Барліг



Штефан Офенбехер
(Н імеччина)

Штефан Офенбехер (Stefan Offenbecher) народився 1973 року в Зольтау, виріс на півдні Німеччини. 
Здобув фінансову освіту, служив у війську, тепер працює в доброчинній організації, живе у Штут- 
гарті. Автор двох поетичних збірок, присвячених одностатевій любові і толерантності: «Bordstein- 
gesprache» («Розмови на бордюрі», 2006) і «Kontraststromen» («Контрастні течії», 2008).

Знайомі

Чи знаємо ми один одного, 
хто скаже?
Чого я хочу 
від тебе,
ти можеш бути зовсім інакшим, 
ніж я.
Допоки я
не спитаю твоєї правди, 
я вірю в свою.
Так і з адресою.
М и хочемо
лиш итися так навічно?
Ж ити уривками, 
наче цигани, 
всюди 
і ніде вдома.
У  кнайпах, 
коли ми змушені 
видирати дикі серця

71



зі стін.
М и блукаємо 
підворіттями, 
найчастіше вже після того, 
як ніч відрахує 
дванадцять.
Колись,
коли роки вляжуться 
на бруківку, 
ти спитаєш у  себе 
свою адресу.

Секс як доказ любові

Секс був
іноземною мовою,
яку жоден із нас не хотів знати.
Тепер,
невдовзі по тому 
напевно ніхто вже 
не встане 
по словники.
Квитками на порно-кіно
було закладено в усіх виданнях
французькою
так само, як грекою
«Не турбуйся -  живи».
А що це власне 
за дурні розмови
про існування один заради одного 
та єдність.
Так чи так кожен 
після користування 
тілами
вішає свій світ 
на люстру
і витирає собі впевненість 
з очей.
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Остання скриня

Я  не допоміг тобі, 
хоча остання скриня 
була нашою.
Я  вчасно сховався 
за власним мужнім рішенням.
Я  там стояв, 
плакав у  вікно 
і дивився тобі услід, 
як  секундами 
тікали вздовж вулиці 
роки.

© Stefan Offenbecher. Kontraststrbme. Gedichte. 2008.
Wiesenburg-Verlag, Schweinfurt

Переклала з німецької Юлія Овчаренко
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Едвард Пасевіч (Edward Pasewicz) народився 1971 року в Костшині-над-Одрою. Поет, компо
зитор, піяніст. Автор поетичних книжок «Dolna Wilda» («Нижня Вільда», 2002), «Wiersze dla 
Rozy Filipowicz» («Вірші для Ружі Філіпович», 2004), «th» (2005), «Henry Berryman: Pi^sni» 
(«Еенрі Берімен: п’ясні», 2006), «Drobne! Drobne!» («Дрібні! Дрібні!», 2008), роману «Smierc w  
darkroomie» («Смерть у даркрумі», 2007). Його вірші перекладено англійською, болгарською, 
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Лавреат VIII поетичного конкурсу ім. Яцка Бєрезіна (2000), 2007 року його було номіновано на 
Літературну нагороду міста Ґдині. Практикує буддизм, є учнем лами Оле Нідала, Тзечу Рінпоче 
та XVII Кармапи. Мешкає у  Познані.

Мальта
Тут кінчається казка. Тож я
заплющую очі, й уже не потрібно очищень.
Вірш -  як система дзеркал, образ 
відсилає до образу, відблиски виринають 
назовні, коли хтось прикурює сигарету, або 
коли світить ліхтарик на землю довкола квітів, 
шукаючи дощових хробаків, яких ковтнуть риби, 
яких пан кухар, і відомо, що далі.
Посудини сполучаються в делікатному сексі, 
посудини для розуму, смерти, життя, чаю.
А  горище й підвал -  лабіринти, 
і кості черепа -  як матеріял для 
розв’язки макабричного жарту.
М и питимемо з власного черепа, якщо 
я швидко й спритно вимовлю закляття.
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Та я мовчу й дивлюся, як ти вписуєш 
у  графи цифри і латинські назви, 
я  споглядаю рукав твоєї сорочки, і 
диявол спокушає мене писати про нього, 
наче той матеріял втілив потугу 
всесвіту, але назва, цитата, знайома 
з дитинства, колись загорнулась в одну 
зі звивин мозку і саме прокинулась; 
є лиш е дійсність, та ось її і нема.
Повторюючи цю мантру, виходжу на балкон.
Гроза насувається з боку Мальти.

© Edward Pasewicz. Dolna Wilda. 2002.
Fundacja Anima, Lodz

Літня летаргія
1.

Ділитись -  це не в моєму стилі, о ні. 
для мене твої слова, 
і подих -  для моїх долонь.
Кровинко червона, я нікуди не йду,
я ладнаю звірятко з паперу,
яке тебе охоронятиме,
яке буде вбивати, зброїти
інш их звірят, будуть гудіти бубни.
Скажи, кровинко червона:
на мить померлі кохають, наче вогонь,
хоч це слово-табу в паперових мовах.
Скажи, та й інші хай скажуть:
я отямлюсь, отямлюсь,
вип’ю кави, поприбираю,
уві сні я був павуком,
червону смугу
лишив на стіні.

2.
М ої легені ослабли в М іколові, 
поміж нападів кашлю -  розмова.
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У «Фракталі» повно людей, і повно -  у мені, 
віддих подразнював бронхи, я  почувався 
нечітко, слухав, їв хліб 
зі смальцем -  смачний між дерев у пилку. 
Симультанні змагання, комарі на 
щоках, кровинко червона, я почувався 
солдатом, якого муштрують на плаці, 
я  вмовляв тобі мантру, кровинко червона, 
навісний телефон взагалі не дзвонив.

3 .

Я  ненавиджу, кровинко червона, 
а так хотів уникнути ненависти, 
гадаю навіть, що зміг би убити.
Я  можу спати і знаю, що розкладаюсь, розходжусь, 
що є каньйони, прірви, і що зрада 
висипається із висохлих лушпайок.

4.

О кровинко червона, 
все тобі описати, 
вкинути в шпарку 
враження змерзлі.
Я  вбив когось тут, 
в мене знак на долоні, 
я знаюсь зі знаком.
Подих життя в долоні коханця, 
подих життя на стегнах.
Н а гарячих дахах 
походжають тіні.
Хто з нас живий у 
закінченнях віршів?
Туди слід пройти, 
прослизнути туди, 
між обіди, вечері, 
понурі перекуски, між 
того, хто травить, і травлених, 
тут є прохід, 
о кровинко червона?
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Любив це
Він любив шліфувальні, залізний пил на вустах,
його сухі рукавички любив і вигравав
у кості завжди, коли вони грали після вечірніх
новин. Любив сорочку із плямами чаю,
гострі приправи до смаку дня. Любив
павзи в розмові, розпливчасті образи, миючи
посуд, мугикав популярні мотиви. Якби він жив
у Норвегії, їв би молюсків, любив би фіорди,
був би ледь прохолоднішим у  спілкуванні з людьми.
Він любив гарячий хлоп’ячий язик на вустах,
любив називати це на імення, хоч не мало воно імення.

Мати Маріанна 
від педиків

Хлопців і сигарети найкраще кидати 
недільного ранку, коли терпнуть 
литки й катедра
задовбує дзвоном. Ангел Божий?
М олитва недільна? Свіжість 
є лиш е спогадом, можна б сказати: 
наші язики стали чужими, звучить це 
справді чарівно, якщо ти лежиш 
і не можеш сказати нічого, окрім «відходжу».
Подих -  це відхід, із остей слів не 
зробиш  риштування. Лагодити -  
слово не з цього світу. М узика голосу -  
як пунктуалізм, так, ні, не попрошу пробачення.
На початку є звук, його лише згодом 
обліплює сенс. Урешті, якесь stretto*, 
перетворення, малий канон alia terza**,

‘ Stretto або stretta (італ.) -  стрета, проведення тем у фузі, коли кожен голос, що імітує тему, вступає 
перед тим, як скінчив попередній голос, а окремі частини теми контрапунктом звучать водночас у 
різних голосах.
" Alla terza (італ.) -  в терцію; в каноні у  терцію голоси вступають із тональним інтервалом у три 
ступені. (Прим, ред.)
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через який певність, навіть якщ о вона була, 
стає сумнівною. Я  так люблю підігріти 
розмову, щ об ти сказав: хочеш 
мене знову почати? Якщ о є грибниця, 
то є, певно, і «певня», і щ ось виростає, 
як луговий квіт із лайна, лащ иться і лягає 
до твого ліжка.
Лежимо -  велетенські в щоденній постелі.

О Edward Pasewicz. Wiersze dla Rozy 
Filipowicz. 2004. Biuro Literackie, Wroclaw 

Переклав з польської Остап Сливинський



Павел Петр
(Чехія)

Павел Петр (P avel P etr) народився 1969 року в Зліні, де живе досі. Працює в Галереї образо
творчого мистецтва, редагує часопис «Prostor Zlin». Видав 12 поетичних книжок, зокрема три 
поеми «S tebou tmave louky roztrousenych ostrovu» («З тобою темні луки розкиданих островів», 
2003), «Reckorim» («Грекорим», 2006), «Ve spanku sluncem jsi vonel» («Уві сні ти пахнув сон
цем», 2008), щоденникові записи «Z Javoriny» («З Яворини», 2007) та ін. 2009 року видав книж
ку вибраних віршів «Arena pegas» («Арена пегас»). Докладніше див. на сайті http://magazlin. 
zln.cz/pavelpetr/pp/hlavnistrana/index.html.

* * 
*

Згадай.
Якби я тебе мав утратити.
Якби пішов.
Виразна гравюра на дереві. 
Трохи акварелі.
Як близнюки.
Усе разом відчувати.
Баржі.
Одиноку зірку.
Альдебарана.

* *
*

Не турбуй мене.
Я напишу, що згоден.
Але кохання вже нами пізнане.
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З тобою буде як завжди те найгірше. 
Переглядаю кохання.
Як чужі вірші.
Переглядаю геометрію.
З чужої країни ті вірші.
Я к спокійна ніч.

© S tebou tmav6 louky roztrousenych 
ostrovu. 2004, Petrov,

* *
*

У випростаних руках тремтить газета. 
Випростані на березі.
Приливу ібіс.
Я  тобі дуже потрібен.
Я ще хлопець.
Я  годен тільки на підмальовування.
Де ти не шукаєш доказів безсмертности. 
Снігові пластівці.
Скрипка тирольська.

Не Не 
*

Оздоблювальний папір.
Бідного шляхтича.
Пишу тобі із селища.
На устах у  мене ружа.
Це важить багато дуже.
Я к японець.
Щ о робить собі харакірі.
Я  -  король і незайманий.
Може, лиш е цього року.
Стоїш над безоднею.
Злегка відкинься назад.

© Reckorim. 2006, Vetme mlyny
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Залишитись серед метеорів.
Я к ти вмієш бути несхитним.
З твоїх малих уст.
Візьму собі премію.
Пригасити світло.
Якщо не хотітимеш.
Я  тоді відізвусь до тебе.
Зісковзну поглядом.
Твоїми обрисами.
Під Геліконом.
Вода фосфорує.

© Ve spanku sluncem jsi vonel. 2008, Kniha Zlin

* *
*

Обіцяєш стільки разів обіцяєш.
Зі швидким кінцем дні осінні.
З димовою завісою.
Тихий звук з яким пісок пересиплеться.
Не просити про допомогу.
Зимородок занурився.
Земля зникне обвалиться Грунт.
Коли будем кохатись.
Покинуті заводи оливкові.

* *
*

Центр маси мармуру.
Де спимо ми двоє.
М іж деревами блисне.
Усмішка Фавна.
Хвостика пульс.
М олочні горіхи.
Хребет як пружина.
Скелі і камені.
Роздробленість місця.
Сорочка розщібнута.

* *
*
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Сперш у амфор окрай.
М іж ейфорії, яка надходить.
Стеж за птахами.
В есняна злива.
Кожна крапля втручання.
Скуштуй зі мною.
Пуш ок на щоках.
Критично небезпечний.
Орел морський.
Ігри з арабескою.
Портове місто.

© Pavel Petr 2009
Переклала з  чеської Христина Кузнецова

* *
*



Валерій Пєчейкін
(У збекист ан  /  Росія)

Валерій Пєчейкін (Валерий Печейкин) народився 1984 року в Ташкенті, здобув економічну 
освіту. Працював помічником режисера в ташкентському театрі «Ільхом», спільно з режисером  
Марком Вайлем написав і поставив п ’єсу «Радіння з Гранатом». Після переїзду до Росії навчав
ся в Літературному інституті ім. Горького, але був відрахований із семінару прози за повість 
«гомосексуального змісту», а із семінару драматургії -  за читання п ’єси «Соколи», що за неї 
дістав національну премію «Дебют» у номінації «Драматургія» (2007) і лавреатство в конкурсі 
«Нова драма» (2008). Нині співпрацює із лондонським театром «Royal Court». Живе в Москві.

Я знаю, хто ви

-  Я знаю, хто ви й навіщо ходите до нас, -  сказала Анна Алєксєєвна. -  Гадаєте, я 
не розумію? Гадаєте, не бачу, як ви ходите за Ільйою? Але тут нема чого сподіватися, 
бо мій син не такий, як ви. Ви, певно, подумали, що все можливо, що ви на нього 
вплинете, бо старші. Звісно, він за вами всюди ходить, але це ще нічого не означає. 
Його виставки цікавлять, а не ви. Авжеж, він дуже вродливий хлопчик, але в нього з 
Дашею все гаразд. Чуєте? В нього з Дашею все гаразд. І вам нема чого сподіватися.

-  Перепрошую, я не розумію, про що ви говорите. -  Сергей поставив чашку на 
стіл і подивився на Анну Алєксєєвну. Вона взяла астматичний аерозоль, відкрила рот 
і приснула. -  М и з Ільйою хороші друзі...

-  Усе ви розумієте. Хіба вам своїх бракує? Нащо ви до мого сина пристали? -  
Вона роздратовано підвелася.

Сергей зрозумів, що йому доведеться шукати іншого стоматолога. Вперше по
трапивши до Анни Алєксєєвни в поліклініку Російської залізниці, він невчасно про
стягнув їй гроші. «Думайте, що робите. Відвідувачі можуть помітити». Стоматолог 
здригнулася й враз сунула дві тисячі під зошит. Виходячи, він зіштовхнувся з юнаком, 
який спитав: «М ама там? Тобто Анна Алєксєєвна»...

'  *-863
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Сєрґей дивився на її сутулу спину, за якою ш уміла вода в раковині.
-  Перепрошую, я справді вас не розумію. Щ о ви маєте на увазі?
Вона відкрила сушарку й заходилася наповнювати її мокрими тарілками.
-  Анно Алєксєєвно!
-Щ о ?
-  Я  хочу зрозуміти, що ви мали на увазі.
-  Ви, потворо, відчепіться від Ільї! -  Вона розвернулася, наступна тарілка не по

трапила до сушарки, а полетіла на підлогу. Сєрґей здригнувся: кілька скалок підско
чили до його ніг, узутих у гостьові капці. -  Не розумієте?! Не розумієте?! Ось я зараз 
зателефоную вам на роботу і все розповім! Я  розповім, який ви і що собі дозволяєте!

-  Ви збожеволіли! -  Сєрґей підвівся, скалки хруснули під його ногами. -  Я з  Іль- 
йою ніколи й нічого...

- 1 не буде, і не буде... -  Вона знов і знов бризкала собі до рота. -  Нічого у вас із 
ним не буде. Гадаєте, вам тепер усе стало дозволено? А  ось і ні. Ніколи в нас таких не 
любили і не любитимуть!

Сєрґей обережно вийняв гарячу ложку з чашки й поклав поруч. Анна Алєксєєвна 
стояла, спершись руками об стіл, і дихала так, ніби висіла на цьому столі над прірвою. 
Сєрґей вийшов до коридору, вдягнув пальто і, відчинивши двері, опинився на сходо
вому майданчику. Назустріч йому піднімалися сусіди: жінка в товстій куртці вела під 
руку сліпого сина, що мав зо тридцять років. Вони зупинилися, побачивши Сєрґея, 
притислися до стіни. М ати зробила жест рукою. Сєрґей швидко пробіг повз, устигнув
ши помітити, що сліпий спирався на товстий, пофарбований у  коричневе костур. Його 
вказівний палець із тьмяним темним нігтем стрибав і постукував по руків’ю. Сєрґей 
зупинився і голосно сказав:

-  Чому ви не купите йому нормальної палиці?
-  Щ о? -  Ж інка налякано подивилася на Сєрґея через горбате плече куртки.
-  Ви думаєте, як він не бачить, то йому можна все підсовувати?
Сєрґей поглянув на жінку-поводиря, а потім побіг униз так, ніби не біг, а падав із 

вежі. Вийшовши на вулицю, він розім ’яв у долонях кілька листків живоплоту й сказав 
собі, що нічого поганого не сталося, що весна навколо. Просто мати Ільї -  істеричка, 
хоча вона справді дещ о помітила, але це нічого не змінює. Його стосунки з хлопцем 
були й залишаться дружніми. Але, прийшовши додому, Сєрґей чомусь розплакався й 
дуже рано ліг у ліжко. По десятій годині повернулася хазяйка помешкання, тихо про
йшла у  свою кімнату. Опівночі її стара кішка перебралася до Сєрґеєвої кімнати. Він 
відчув, як вона стрибнула йому в ноги й уляглася.

Сергій згадав, як одного разу Ілья заночував у нього, коли не було хазяйки. Тоді 
хлопчик прийшов серед ночі, сказав, що в сусідній кімнаті йому не спиться, та й уза
галі йому спати не хочеться. Він сидів і розповідав про Дашу, про те, як вони їздили
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разом за місто, і Даш а впала на мурашник, які кислі на смак ті мурахи. Сергей слухав 
хлопця й поволі засинав. Йому марилось, що Ілья сидить не на ліжку, а на робочому 
столі, притискаючи справи про банкрутство, які Сергей мав розглядати наступного 
дня.

Кішка зістрибнула долі й побігла геть. Сергей прокинувся й сів. Без старої фіоле
тової кішки, яка зігрівала його ноги, йому раптом зробилося дуже зле. Він думав: адже 
цілий день минув, і навіть ніч. А нна Алексеевна мала щось сказати хлопцеві, хоча б 
налякати його Сергеем. А  він її, звісно, не дослухався: Ілья цінує їхню дружбу й конче 
зателефонує. Але він не телефонував.

Сергей підвівся й поманив кішку руками. Вона сиділа в кутку, біля дверей, і по
крикувала. Коли Сергей зробив крок в її бік, вона штовхнула двері носом, пробила щі
лину і вислизнула. У коридорі вона кинулася праворуч, перестрибнула через чоботи, 
що лежали, ніби відрубані. Сергей біг за кішкою, майже невидимою в темряві, кричав: 
«Мусю, стривай! Стривай!». Ніколи коридор не видавався йому таким довгим, майже 
нескінченним. Кілька разів йому під ногами траплялося щось або хтось, наче він на
ступав на чиїсь животи.

Гонитва завершилась у кімнаті хазяйки. Вона, перелякана, сиділа на ліжку в ро
жевій нічній сорочці, прикриваючись ковдрою. Світло з бра, в якому потріскувала 
лампочка, падало на її старече жовте волосся. В руках вона тримала вимикач, від яко
го тягнувся до розетки білий зібганий дріт.

-  Чого це ви бігаєте? Вам завтра на роботу.
-  М ені не треба на роботу, -  сказав Сергей, шукаючи очима кішку.
-  Ви звільнилися? -  запитала хазяйка й опустила коліна.
-  Ні, я  не... -  Сергею здалося, що він помітив кішку за схожою на сейф валізою, і 

він ступив крок уперед.
-  А  чому ви прийшли до мене посеред ночі? -  занепокоєно спитала жінка. -  Вам 

щось треба, Сєрьожо?
Він зупинився і, розвернувшись до хазяйки, запитав:
-  Ви знаєте, хто я? -  Не чекаючи відповіді, він продовжив: -  Ні, ви не знаєте!
-  Звісно, Сєрьожо, знаю. І це ваше діло -  ходити на роботу чи ні.
-  Ви не розумієте... Ви й не можете зрозуміти, бо про мене вам нічого не відомо. 

Я  потвора. І ви здаєте мені кімнату. Отак.
-  Ви щ ось накоїли? -  Лампочка над нею згасла, хазяйка знервовано заклацала 

вимикачем, і світло повернулося.
Сергей підняв ліву руку, провів нею по потилиці й сказав:
-  Коли ви минулого тижня їздили до Барнаула навідати сестру, я приводив сюди 

хлопця, Ілью... Він спав у цьому ліжку... Але я спав у своїй кімнаті... Потім він при
йшов до мене, і ми розмовляли...
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-  Господи, Сєрґею! То й що? Я  здогадувалася. Та хіба варто через це бігати вночі!
-  Здогадувалися?
-  Звісно.
Сергей присів на кутик ліжка, відкинув простирадло яєчного кольору.
-  Я  його люблю, цього хлопчика. Йому майже двадцять, мені майже тридцять. 

Його мати мене ненавидить. Вона сказала мені сьогодні, щоб я дав йому спокій.
Кініка вийшла з-за валізи і стрибнула Сєрґею на коліна.
-  Це хлопець, якого я бачила у  вас на комп’ютері? Ви показували: смаглявий, з 

великими очима?
-  Так.
-  Він дуже вродливий.
-  Я  його дуже люблю.
Сергей погладив кішку, та примружила очі.
-  Якщо дзвонитимуть з роботи, скажіть, що я захворів.
Він узяв кішку на руки і пішов до своєї кімнати.
Виходячи, сказав: «Спробую заснути».

© Валерий Печейкин 2009

Переклала з  російської Анна Процук



Альбіна Позднякова
(У к р а їн а )

Народилася 1983 року у Львові. Поетка, перекладачка, організаторка численних літератур
них акцій у  Львові та інших містах України, зокрема презентацій видань «ТРИ» та «Цегла», 
літературно-мистецького фестивалю «наЛІТ»-2006 і «наЛІТ»-2007 та літературної частини 
фестивалю «Пожежна драбина» в рамках фестивалю аматорського театрального мистецтва 
«Драбина» в 2006-2008 роках. З весни 2007 року -  випусковий редактор журналу-книги 
«Provocatio». Переможниця конкурсу «Гранослов» (2007). Координаторка проекту «8 поеток 
на 8 березня». Одна з трьох ініціаторів проекту «120» і співупорядників цієї антології.

Тест на вагітність
(У ривки з  р о м а н у )

Голі при свічках їли морозиво, знаєш, ділилася раптом всім і всіма, а потім думала. 
Зранку, чи то в обід наступного дня, сумно ставало раптом, думала багато. П ам’яталися 
губи чужі й тіні, що падали від чужих грудей, і межа між «не можна» і «можна» за
тиралася, обливалася воском, текла морозивом, розмащувалася по ковдрах й оббивці 
дивана. То, може, кілька сантиметрів туди, в цей бік, як школярка в кокетливій коро
тенькій спідничці, яка малює на парті лінію, що її не вільно перетинати, і посміхається, 
намалювавши, бо знає, що й так перетне. Голі при тому жовтаво-червонуватому сяйві, 
і ніби нічого не треба нікому пояснювати, бо мами вже не запитують, бо ти вже склала 
всі заліки і можна хіба перейматися, чи не помітили вони твого целюліту, чи не здаєш
ся старою, коли поруч є тіло пишніше, молодше, краще. Та тільки не те, не про тих, 
думаєш, і лиш маленьке гарне створіння, пізнане в дотиках, додане в малюнках реаль
ности, інші -  чужі, але хочеться знати їх, аби не розтрощити жодної скляної кульки 
в них, навіть нишком, подумки. Руки жінки, яка пішла би по воді, по мені пробігають, 
немов обпечені радістю руки Рїї, й за ними Марти, а я  дивлюся, як поглядає на нас зі 
свого куточка Марко, я думаю, як би рук М артиних не відтрутити, хай із ввічливосте.
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І М арка погукаю, і обплітаюсь довкола нього: врятуй мене, забери мене, бо руки Рії, 
бо... такі теплі й такі зграбні, вона ж найближча... бо я ж, Марку, не люблю жінок. Вони 
для мене -  мов статуетки, китайські вази, -  для споглядання. А Рія тонко і п ’янко роз
тулить ніжний ротик -  і всі слова, що, либонь, призначались її коханій... Ми -  зрадниці, 
Марку, порятуй нас, ми ж бо останні зрадниці. Але вже й М арта цілує тебе, і -  так мало 
статися -  ти розчиняєшся в ній. Зранку ти мені все розкажеш, ми все забудемо, але 
спершу потеревенимо, підіб’ємо всі підсумки, підфарбуємо очі, і точно знатимемо, хто 
чий найкращий друг. І зранку я, як завжди, йтиму оголена відчиняти віконниці, щоби 
поглянути на цей день і відчути терпку суміш сорому з цілковитою безсоромністю 
кожним клаптиком тіла, йтиму оголена до вікна, задля годиться, за доброю звичкою, 
для забави. І всіх попрошу не йти, проганяючи, за теплим чаєм і повільним вдяганням, 
вдаватиму, що не розтягую Гумового презерватива ранку, бо не люблю його таким, як 
не люблю розтягнутих светрів, як і пухирів на джинсах, що на сідницях і колінах. Без
розмірно й довго я почуватимусь непотрібною нінащо, проте усміхненою, проте солод
кою, як ваш чай, а потім, щойно за двері вийдете, стану терпкою і гіркуватою, як непо- 
солоджений мій, що його повільно ковтатиму. Чай у мені -  наче хлопці-янголи у мені, 
як жіночі руки в мені, довіку. Як жіночі руки -  чай із надбитої філіжанки, і коли його 
п ’єш, усе здається, що гострим краєм поріжешся, тільки не відмовляй мені, випий, 
сонце, будь ґречною. Рія зробила нам чаю. І тільки потім хрипким, продертим з-поміж 
численних стогонів голосом ти проридаєш своє «я його кохаю». Марія ж знає, вона 
мусить знати, так, як різницю між «тепло» й «гаряче», коли подає горня. Але філіжанку 
надщерблено, і на це вона не звернула уваги, про це забула. Ти дивишся, ти прикипаєш 
поглядом до картинки, на якій жінка з шаленством цілує жінку, і думаєш раптом, а що, 
як отам не чай? І якось усе в тобі розливається, порожніє. Спиш, запливаючи в ковдру, 
насолоджуєшся пустими й прозорими, як поліетиленові мішки, снами. Рія вві сні обі
ймає свою коханку, Марко рано-вранці приймає душ.

* *
*

М и з М арією в черзі на УЗД -  дві жінки, дивимося, як люди, проходячи коридо
рами, на нас поглядають. Поруч із подружжями та сільськими дівками, супроводжу
ваними опасистими матерями, які ось-ось уже виконають свою місію й оженять їх, -  
сидимо ми, тримаючися за руки. І я нервуюсь, дряпаючи вказівним пальцем правої 
руки великий, здираючу біленьку загрубілу шкірку з неглибокої ранки і розколупуючи 
поряд щойно загоєну, водночас лівою -  пестячи Рії долоню. Спокій ув одній шальці 
тих терезів, мов муркотливий кіт; роздражнений, що пазурами дере до крові, -  на ін
шій. У  черзі з вагітними ми з Тобою -  двоє начеб закоханих без надії. Огрядні панянки 
здивовано, обурено, а то й відразливо час від часу позиркують на нас, коли гладимо
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теплі долоні одна одній, немов котів, переплітаємося пальцями і заледь не цілуємося. 
Як ми народимо так одна для одної дітей?

Лікар нас кличе: піду сама, а Ти зайдеш потім? Сечовий міхур луска від рідини, 
зуби постукують, не влучаючи у  своїх сусідів знизу. Тут холодно, але треба знімати 
куртку -  тепер не дивно, чому вбираються в стільки кофтин і хусток потенційні бабці, 
ті дбайливі матері новоспечених майбутніх мам.

Я опиняюсь на жорсткій голубуватій кушетці (Щ о в мені? Лікарю, що в мені? Тут 
же немає вже жодних клітин від нього?), розщібаючи змійку штанів, я дивлюсь впе
ред на заспокійливі зеленкуваті стіни. Він мастить мені низ живота якоюсь дивною 
гидотою і кладе туди дивний пристрій. Тепер він бачить мене зсередини, начеб може 
пізнати мої думки, цей вусатий лікарчук за товстелезними лінзами окулярів відчитує 
з монітора своїми блідими очицями: я  не хвора. Дітей у  мені ще нема, каже він, і при
чин хвилюватися ще немає. І, богу дякувати, вдягаюсь, щаслива. Знову розквітаю, 
ніби в мені одразу забило фонтаном місячне, і кидаюся на шию Рії... й біжу до клозету, 
й обіцяю: я більше ніколи й ні з ким отак не кохатимусь!

© Альбіна Позднякова 2008



Сана Праєдґарденссон
(Україна)

Народилася 1975 року в Запоріжжі. Поетка, прозаїк, від 2006 року пише українською мовою. 
Членкиня запорізького літературного клубу «99» і літературної групи «Сталкінґ хронотвору». 
Друкувалася в альманахах «Нова проза», «Час’ник», «Хортиця», «Склянка часу», журналі 
«ШО», літературній газеті «Отражение», часописі «Четвер», ув антології «Карамболь», запо
різькій періодиці. Фіналістка конкурсу короткого оповідання «Сила малого». Ілюструє літера
турний альманах «Час’ник». Живе у Запоріжжі.

* *
*

Дощ стукає у плечі, 
неначе в двері замкнені 
будинку цегляного, 
в якому жив колись 
Коханець 
Короля...
Дощ хоче увійти, 
дощ біля каміна 
у крісло хоче сісти, 
у подушки, 
в які пил в ’ївся, 
любов у яких 
спить-спочиває...
Дощ знає, 
що треба 
лиш е води додати
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за рецептом, 
і порох перетвориться 
на тіло,
яке без парасоля 
біжить під зливою 
і мріє бути 
червоним замком, 
в якому вбив колись 
Коханець 
Короля...

* * 
*

Коханці батька, 
крадучись, 
навшпиньки, 
йдуть уночі 
туди,
де оксамитові шпалери, 
де очі сліпнуть 
від гріха і світла, 
у  ту кімнату, 
де живе папужка, 
де він п ’є каву 
та у щоденник пише: 
доньчині коханці 
їздять на «Ферарі», 
циганські палять 
цигарки,
шовкові носять штанці, 
з ’являються удень 
й плюють із вежі, 
безсоромні гали, 
на церкву, 
на сусідські язики, 
і поспіль сто разів 
мені у душу...
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*  *
*

Зірка долонею прикриває 
рожеве обличчя, 
всміхається в руку, 
посміш ку ховає до кишені...
Колись вона 
стане в пригоді...
Може, вже скоро...
Може, в ту мить, 
коли треба 
буде
богам й об’єктивам 
демонструвати зуби...
Ті, що за мить 
йому виб’ють 
хлопці,
які дуже не люблять 
зухвалих красунчиків...
Надто педиків- 
кіноакторів...

© Сана Праєдґарденссон, 2006, 2009



Софія Рей
(Іспанія)

Софія Рей (Sofia Rhei) народилася 1978 року в Мадриді. Письменниця, поетка, перекладачка, 
авторка кількох прозових і поетичних книжок, зокрема «Las flores del Alcohol» («Алкогольні 
квіти», 2005), «Versiones» («Версії», 2006), «Quimica» («Хімія», 2007), «Las ciudades reversibles» 
(«Двосторонні міста», 2008), «Otra explication para el temblor de las hojas» («Інше пояснення 
тремтіння листя», 2008) та ін. Готує докторську дисертацію з візуальної риторики, дописує 
літературні огляди в часописі «La tormenta en un vaso». Була переможницею численних по
етичних конкурсів і премій, таких як Ciudad de Cantillana (2006), Castillo de Cortegana (2006) та 
Javier Egea (2007). Детальніше див. на сайті www.sofiarhei.com.

*  *
*

Єва наближається до дзеркала.
В ньому посміхається істота, доверш еніш а за Адама,
із двома яблуками в руках.
Єва тягнеться до плеса одночасно із тією, що поза ним.
Відкусили.

Жанна д’Арк
М оїм мечем є дзеркало,
і в ньому — читаю лики воїнів чи, може, ворогів, 
орел і решка -  нероздільні у  симетрії монети.

Не буду я  вбиратись чоловіком -  я буду одягатись для війни.

Під панциром моїм —
я, та, що знає про вразливість плоті.
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Байстрючка

Не знаю, чи це історія кохання, 
та вона крутиться в мене на язиці -  
не дайте їй зіскочити на волю.

Рецепт приготування однієї порції 
Ґертруди Стайн

Аби м ’ясо набуло вишуканого аромату, 
тварин слід годувати дуже особливо.
Свиней, що їли лише жолуді, і бджіл, 
які мали доступ лише до квіток помаранчів, 
із першого погляду видно.

Іноді треба вигадувати небачені комбінації -  
фарширувати рожеві сливи голуб’ячими нирками, 
общипаними куріпками,

щоб Вона написала фразу, здатну викликати посмішку.

* *
*

Я прийшла й доторкнулася до тебе -  може, ти скажеш 
чи хочеш чогось замість 
того, що робиш.

Як це ти маєш такий вигляд, 
що просякаєш мене до кісток, 
що проникаєш до моєї розіпнутої душі,

як ти
перемагаєш
без слів, без розмов,
які можуть скалічити щось у  мені?

94



Фрида

Під час літнього сонцестояння 
малюватиму кров, що стікає твоїми руками, 
малюватиму силуети кактусів на твоєму обличчі, 
малюватиму меча у твоїй утробі,

доки ти не обернешся всім, 
що так мене в тобі лякає.
Без слідів, які ти лишаєш у моєму тілі.

М ені не лиш илося інших ліків, окрім як татуювати лінії, що їх лиш или твої вії 
мені на спині, коли обличчя твоє поволі рухалося, і очі були заплющені, і право дотор
ку належало лиш  твоїм повікам. Усе було так, наче ти крізь ребра могла бачити серце 
моє і породжену ним причинність.

Ориґамі

Залежно від того, як мене складеш,
можу стати журавлем, крабом, ведмедицею-пандою,
човном або чайкою із рухливими крилами.
Ти обирай,
але пильно стеж за руками.

Всесвітній день без депіляції

Пух ніжний, немов з павучишиних ніжок, 
закріплює запах на квітах і шкірі -  
тепер ти гніздо ароматів, ефірів, 
електронів безладдя і жару домівка.

Ховаєш від вітру, неначе у п ір ’ї, 
кожну перлину гарячого поту -  
цей так заворожує прихисток цноти 
в морі чутливім ніжнісіньких війок.

Гнучкії антени жіночої шкіри, 
ви слова «пестити» метонімія,
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медова прелюдія, ніж на без міри, 
продовження всіх капілярів у  тілі.

Про ш кіру говорять, не кажучи імені. 
То, може, ш кіра є лиш ень тінню?

О Sofia Rhei 2009
Переклала з  іспанської Ольга Л ю барська



Ніколай Уперс / Алексей Пурін
(Росія)

Ніколай Уперс (Ніколай Уперс; 1950-1993) вважається автором корпусу текстів під загальним 
заголовком «Труди Теогніда» («Труды Феогнида», 1996), що його зібрав, упорядкував й опублі
кував Алексей Парій. Докладніше біографію Уперса див. отут: www.vavilon.ru/metatext/risk2/ 
theognisl5.html.

Алексей Пурін (Алексей Пурин) народився 1955 року в Ленінграді, закінчив Технологічний 
інститут. Поет, перекладач, критик, член Російського ПЕН-центру. Завідує відділами поезії 
та критики петербурзького часопису «Звезда», співредактор літературного альманаху «Urbi» 
(Нижній Новгород -  Прага -  Петербург). Автор двох збірників есеїстики і кількох поетичних 
книжок, зокрема «Лыжня» («Лижня», 1987), «“Евразия” и др. стихотворения» («“Евразія” та 
інші вірші», 1995), «Архаика» («Архаїка», 1998), «Сентиментальное путешествие» («Сенти
ментальна подорож», 2000), «De goudvink / Снигирь» («Снігур», 2001), «Новые стихотворе
ния» («Нові вірші», 2002), «Неразгаданный рай» («Нерозгаданий рай», 2004) та ін. Переклав 
«Сонети до Орфея» Райнера Марії Рильке, «Любовні позиції за часів Відродження» П’єтра 
Аретина та ін. Лавреат премій «Северная Пальмира» (1996, 2002) і «Честь и свобода» (1999). 
Живе в Петербурзі.

Із «Залюдненого острова»
Пам ’яті Вільтельма фон Ґльодена

В дерев’янім човнику тліть мені, 
у пекельнім вогні згорять.
Але нині -  у клітці ще птах бринить, 
золотава нуртує гладь 
піді мною, лопаткою до грудей; 
шлях в подвійну лежить блакить; 
і відкриті ті надра таємні, де
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Вічність швидша за ртуть тремтить; 
набрякають вітрила, весло тримай, 
вираховувати -  дарм а...
Берегам, до яких занесло нас, — знай, 
навіть назви іще нема.

Із «Тристій»

Цей схлип вологий зі знесиленої, 
коли переверну я, плоті...
То як Росії з Абісинією -
чи в них лиш янголи в приплоді?
Без меж -  навіщо окупація?
І континенти не наблизиш ...
Довіку б у тобі зостатися —
Але! -  поразка, втеча. Фініш...
Дарма (щока в палкому лоні) я 
крізь ліс питань шукаю просіку: 
ти -  хоч там як крути -  колонія 
моя, не рай великоросів...
М ордуючи липке гаряче і 
просякнуте майбутнім тіло, 
про втілення вже ледь не плачу я -  
про те, що ось не захотіла 
зігріти нас такою ласкою, 
явивши образ, Діотима: 
мета-бо вторгнення -  поразка 
противника і побратима...
Обіймам цим секундомірами 
серця додали ритму й ліку.
Та співрозп’яття тіл розкрилених -  
лиш  спуск пустий за Евридикою ... 
Це непізнаване, це скинія -  
любов, незнане перед богом.
А лір не чули -  ані ти, ні я, 
самі лиш  схлипи, тільки стогони.
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Із «Адріятичних сонетів»
XXIII

Благословенні шовки Бухари і Кашміру, 
ті, що ночами притлумлюють шал юнаків 
голих, тендітних -  підсвічено шкіру, 
мов крізь родзинки пронизано сонця нитки.

Наче свічада, ці ковдри. В чотири руки 
грають обабіч від дзеркала мускус і миро, 
два емірати жадань, два жадібні еміри -  
в роті у кожного спраги чужої ковтки.

Хіть свою нею тамує поспішно, відтак 
сім ’я ховає в тісних порожнинах тестикул 
(камінь коштовний на голці утримати як?).

Гладдю шовковою шовком струмує змія, 
хвіст свій кусає -  і час зупинився нав іки ... 
(Вдих на фарсі): «Я кінчаю». (І видих): «І я».

XXVI

До плеса прикипів -  веде 
очима, не зітхне, не кліпне.
А там, на дні, наяда блідне, 
лівицю тулить до грудей.

Правицею -  не роздивлюсь -  
немов рибинку вабить в лоно, 
і геть з солодкого полону 
ж ен е... сукає нитки пульс?

0  ні! То змій жалить в живіт -  
хутчій, хутчій позбутись муки!..
Та біль солодкий... Чи то руки

не здатні захистить як слід...
Щ е ж зовсім дівчинка вона...
1 стогне смерти глибина.

8 -  9-863
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Апокрифи Теогніда
1.7

Підловив нас каверзний хлопчик, пальчик 
з тятиви спустив, і сміється -  сучий 
син!.. Німію, млію, тремчу. Неначе 
хтивий підліток... Як допікає й мучить 
цей укус. Безсоння крокує лунко -  
і рядків арабське плетиво марить, 
наче плющ повзе від смаку і думки, 
від образ -  до образу, й далі, далі.

1.8

Голубиною льолею з губ привітних 
чи злетить «люблю»? Чи не омине 
голубок з листом?.. У лляному липні 
телефони з глузду зведуть мене.
Скільки плоті міцної довкола (де ти?), 
славних вуст! Незримі, на жаль, лиш  ті, 
що мені шепочуть: «Ну, як живете?» -  
в порожнечі повній, без барв і тіл.

ІІ.2 (20)

Учта бабкам трепетним сірооким 
і гарячим карим підвійним бджолам!
Тоне розум крижинкою, тане спокій 
в чоловічо-жіночо-смагляво-голому 
платонізмі: Ю джина а чи Джима 
хочу я? Вірджинію? Розаліну?
Чи одразу юність всю одержиму, 
що забула геть про ребро і глину?

ІІ.7 (25)

Наче свист пернатий у груди вгруз -  
через Стикс психея знаходить брід, 
а Ерота саме Танатом звуть...
Рот -  любов, вона ж  -  під дугою брів 
і у  вусі, зв існ о ... Почуй, почуй:
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страх портьєру слова ворушить знов -
і шурхоче мишею. Шепочу,
що так влучно сказано: смерть -  любов.

У .16 (92)

Сепія, сангіна, теракота...
Ах, у кожнім слові спить Ерот!
Ахання -  це лови, спритність, спротив: 
як у  вишивальниць, повен рот 
голок золотих. Яку з готових 
літер не напнеш, як тятиву?
Н у хіба ш иплячу... Доки мову 
я  тремтливу втримую -  живу.

© Алексей Пурин. Труды Феогнида. 
СПб., 1996

Переклала з  російської Ірина Ш увалова



Ізабела Філіпяк
(П ольщ а)

Ізабела Філіпяк (Izabela Filipiak) народилася 1961 року в Ґдині. Поетка, есеїстка, культуролог, 
членкиня Спілки письменників Польщі. Дебютувала 1992 року зі збіркою оповідань «Smierc 
і spirala» («Смерть і спіраль»). До сьогодні опублікувала кілька наукових розвідок і вісім ху
дожніх книжок, зокрема «Absolutna amnezja» («Суцільна амнезія», 1995), «Madame Intuita» 
(«Мадам Інтуїтка», 2002), «Magiczne око» («Магічне око», 2006) та ін. У лютому 1998 року 
офіційно оголосила, що є лесбійкою. Від 2003 року тривалий час працювала у Каліфорній
ському університету в Берклі, досліджувала історію модернізму, а також етнічну, тендерну та 
квір-проблематику, історію польсько-єврейських стосунків тощо. Нині викладає у Ґданському 
університеті, живе у Ґдині.

Лялечка
Зголоднілі жінки набираються сил в чоловічих уборах 
це добрий надійний спосіб 
вгортатись в сорочку немов у  кокон
Цінувати простоту крою гладкість матеріалу наявність кишень 
і передовсім відсутність потреби вигадувати прикраси 
це й зветься проста елегантність 
Про неї думають із полегшенням

Все більше собі уявляють
що убрані так говоритимуть вкрай спокійно
прямим елегантним способом без прикрас
Не знаючи чим це могло би бути
Можуть знати напевно як вони про це говоритимуть
І що це випливатиме із глибин їх єства знають також
І це додає їм духу
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Бритва

Заледь роздяглася, сказав,
що дружина лиш ила його ради інш ої жінки,
йому це завдало болю.
На прощання мовила:
Honey, я знаю, чому.

Я к стрів її потім у  барі 
Була уже інша і гостра як бритва 
Ця безцеремонність цигарки і зголене волосся 
Агресивна сука яка нічого не впустить.
Це та, інша її так намовила -  проти нього 
Якби не вона домовилися б.

Та споглядала за ними стиха 
З-поза автомата із пісеньками.

Ти ж мене знаєш, сказала Бритва.
Я  мусила стати нещасливою 
І тоді могла б за тобою тужити.
Я  мусила бути помірно щасливою, тоді 
можливо, могла би тобі простити.
Н у а так, honey, так не складається 
не складається добре для тебе.

Перетворення

Важко переживати любов драматично 
Коли хочеться досі сміятись 
М оя коханка -  то не кобіта 
Лиш е звірятко

М ає чотири лапи і хутро 
Слів не вживаємо 
А  тільки муркіт 
Є різні способи звірочинства
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Хай вона буде ведмедем коалою
Я  ж евкаліптовою галузкою
Або хай грізним Кінґ Конґом почварою
Я  ж порятованою невинністю
А  за хвилиночку вже невпізнаваним
чи то клубочком чогось
що в долонях попискує
Чи то вогким язиком
котрий диха з утіхи
коли потішаючи здужав
дряпнути мене по носі

Лише перетворюючись на людину
поважно, каже: Із мене досить
Стомилась. А  я не здогадуюсь чим
обернутись як виманити її
із людськости. За хвилину
вже буде тихо
допоки пильно
лаштуємось
до перетворення ну і
ох

тут так само як і з людського боку 
досі немає нової канапи 
навіть беззахисніше 
але завжди тепло бо теж 
звірятко в звірятка є

Переміни

М ій приятель спитав, а що це значить -  
про що це балакали ті мужчини.
Скажи мені більше, мені до вподоби це, 
але не певен, чи я до кінця розумію.

Отже, перший хто про це згадував був атлетом 
може незбагненним йому здавалось
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як можна жадати мужчину та я не певна, чи і себе він ставив 
перед тим знаком питання.

Чому ж не мужчин?
Смердять, казав він, і вони волохаті. А  ти така делікатна 
Холодна як з порцеляни й не маєш волосся на стегнах, це мило. 
Якби я  прокинувся одного дня кобітою
то був би напевно лесбійкою. Але не з тих у  картатих кошулях 
зі шрамами на руках, зауважив.
Знаю це із життя чоловіка, не було би сенсу міняти 
щоб потім мати те саме.

Хтів би бути усе нагою
кобітою з вітру і пер тільки так це собі уявляю.
І виїхав на Гаваї.

Другий для мене ощаджував свою чулість.

Снивсь мені раз, промовив: Кохаючись, я стаю тобою -  
прокинувшись, все ще чула його занепокоєння.

Спитала третього про тлумачення сну.
Пояснив: Стати тим, кого ти кохаєш — 
хіба ж можна повніше віддатись?

© Izabela Filipiak. Madame Intuita. 2002. 
Warszawa: Nowy Swiat

Переклала з  польської Альбіна Позднякова



Васілій Чепєлєв
(Росія)

Васілій Чепєлєв (Василий Чепелев) народився 1977 року. Закінчив Уральську медичну ака
демію, працював дитячим лікарем, потім -  у  фармацевтичному бізнесі, журналістиці, рекла
мі. Нині власник рекламної агенції. Його твори публікувалися у  журналах «Урал», «Воздух», 
«Textonly», в альманахах «Вавилон», «РИСК», збірках премії «Дебют», антологіях «Не
столичная литература: Поэзия и проза регионов России», «Современная уральская поэзия. 
1997-2003 гг.», «Девять измерений: Антология новейшей русской поэзии» та ін., увійшли до 
короткого списку лавреатів премії «Дебют» за 2000 рік у  номінації «Поезія». Виступав із кри
тичними статтями, зорганізував єкатерінбурзький поетичний фестиваль «ЛитератуРРентген» 
і заснував однойменну поетичну премію. Автор поетичної книжки «Любовь “Свердловская”» 
(«Любов “Свердловська”», 2008).

* *
*

у Поволжі зелені городи 
в них провулки вузькі і раптові дощі 
я  не хочу ніколи приїздити сюди
а ти як не хочеш жертвувати чекати мовчати -  не жертвуй

не чекай не мовчи

у Поволжі непоквапливі городи 
П О ЇЗД И  ІЗ  М ОСКВИ до них живуть одну ніч 
у  темряві під вікнами готелю удень чорна синь води 
обертається на молочну ріку, дебаркадери -

на молочні її береги, й все стікає пріч

у  Поволжі кумедно звучать городи 
рідна мова вмирає у  роумінґу рублів
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я ніколи не бачу тут лиць і не розрізняю будинків 
я знаю лиш е одне: якщо я піду якщо ти підеш -

ніхто б нас уже не сплів

у  Поволжі небагаті городи
манґо десь так на три у. о. дешевше коштує
мене тут вчать відчувати на продаж дружити для вигоди
до речі, вважається -  ти не знав? -  інакше підари не спроможні

у  Поволжі темні вогкі міста
я летів сюди в одному літаку з «tokio» модною групою 
і думав в таке саме місто лечу як бідне серце моє розбите

от наручники-пальці от біда 
і рахував: скільки коштуватимуть звичні руки

тремтячі й заплакані очі для мого трупа?

лист щастя (3)
Нікіті

М ій маленький хлопчику, сильний самодостатній 
хлопчику. Скоро чотирнадцяте лютого, двадцять третє лютого,

восьме березня.
Всуціль вихідні: за тобою скучатиме парта, за мною -  папери.
Та ми все одно не побачимось. Я  стою, припалюю, думаю. Дує вітер.

Ліпш е мати твоя мала би позаматкову 
Й мені б не судилось тебе зустріти.

* *
*

уже біле небо кружляє
уже голубе
уже сльози мої
помічає веселий ваня
я курю у  ліжку
попіл в чашку з-під кави
біля стінки сопе плечем
до плеча молодий та ранній
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я заплющую очі 
назад і знов
тулюсь до його волосся 
мій алька-зельцер 
із запахом гед енд шолдерс 
лівою треба міцніше обняти 
й дістатись самого 
безсонного серця

з кватирки холодно
не страш ний мені анітрохи
запах фабрики конфі
я дихатиму смолами нікотином димом
я грітимусь майже
вісімнадцятирічним тілом
яке до краю вже розбудилось
із снів його адреналіном

під ковдрою хлопчик
лиш ив мені ще місце зучора
лишив і лишав навіть тоді як
крутився у інший сон
він пам ’ятав що я щ е не ліг
він пам ’ятав я дорослий і в мене звіт
і у мене дедлайн
мої вікна у  барві грабіжника ночі -  неону

і чи то пострілом пістолета 
чи то свистка сигналом 
за мить до того 
як я зовсім вкладуся спати 
війна почнеться
на іншому березі загуркотять мотори 
злетять ракети
на іншому боці дроту ш епіт ти тут

ш епіт ходімо гратись
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ти підійдеш до запрєтки ти помахаєш рукою 
посміхнешся як завжди і крикнеш здрастуй 
досвід приходить з роками і я нерухомий 
не треба печалі і так усе ясно

за очі клієнта фотографи не в одвіті 
зі збитих підборів останній сніжок стікає 
до солдата приходить дембель приходить літо 
в оповідача щось ворушиться за щокою

справжній поет не може прожити й доби 
судомний масаж заміж затемна за рубіж 
посмішка моя приходить із уживанням пива

з появою якого-небудь тебе 
маленький не захоплюйся наркотиками

пий як менше навчайся більше

закурю на мосту червоний ф ’южн синенький толуаз 
розпускається зелень нова цигарка дрижить в руках 
в автобусі все приходить до своїх місць моє око враз 
впало на п ’ятнадцятирічного рольовика

ввечері я вже буду йому дзвонити бардак не заговорив 
мені тепер майже байдуже кому бо над імережі ряскою 
під хрускіт купюрний між тих хто сюди приходить дітей

і бетонних брил
для мене ніколи не танцюватиме той хто за мною тягався

© Василий Чепелев. Любовь «Свердлов
ская». Москва: АРГО-РИСК, Книжное 
обозрение, 2008

Переклала з  російської Альбіна Позднякова

* *
*



Лоренс Шимел
(Іспанія /  СШ А)

Лоренс Шимел (Lawrens Schimel) народився 1971 року у Нью-Йорку, закінчив Єйлський уні
верситет. Письменник, перекладач, антологіст, член Національної спілки книжкових огляда
чів Америки й Академії американських поетів, пише англійською й іспанською мовами. Є 
автором двох поетичних збірок: «Fairy tales for writers» («Казки для письменників», 2003) і 
«Desayuno en 1а сата» («Сніданок в ліжку», 2008), кількох книжок оповідань, зокрема «The 
drag queen of Elfland» («Трансвестит у Країні ельфів», 1997), «His tongue» («Його язик», 2001), 
«Vacaciones en Ibiza» («Вакації на Ібіці», 2003), «Two boys in love» («Двійко закоханих хлоп
ців», 2006), численних дитячих книжок; (спів)упорядник кількадесяти англо-, іспано- та ка- 
таланомовних антологій переважно квір-тематики, зокрема «PoMoSEXUALS» («ПоМоСексу- 
али», 1997), «The future is queer» («Майбутнє -  це квір», 2006), «First person queer» («Перша 
особа квір», 2007), «Sone to Ьоса» («Мені наснився твій рот», 2008), «Best gay poetry 2008» 
(«Найкраща ґеївська поезія 2008», 2008) та багатьох інших. Загалом написав й уклав десь 
90 книжок, його твори перекладено понад двадцятьма мовами. Лавреат премії «Лямбда» та 
інших літературних нагород. Від січня 1999 року живе в Мадриді.

Принц-жабеня

Поверх простирадел лежачи
посеред літньої спеки
його геніталії знічені над промежиною

спочивають
так, наче це жабка принишкла 
у  дикому очереті лобкового волосіння.

Поцілуй-но мене, -  шепоче, -  
і я обернуся на принца.
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На мене не озираючись, ти ходив на балкон покурити, 
і я зазвичай ходив на балкон за тобою, 
і ми споглядали життя вулиці -  
мовчазні, але ж ми були разом 
у  густому нічному повітрі.
Я  не думав про дим, бо твоя неймовірна чутливість 
вибору не залишала, чи бути з тобою завжди.

А тепер тебе тут немає і навіть немає 
в країні -  тижнева відпустка добігла 
кінця. М и говорили телефоном 
двічі. Я  так хотів чути тебе частіше...

М айже тиждень потому я натрапив на пачку 
сиґарет на балконі поруч із попільничкою, 
де ти завжди лишав їх, аби були під рукою, 
коли захочеш курити, без порпання в купі одежі 
на підлозі. Ти ніколи не курив усередині, 
але завжди повертався просякнутий димом, 
прокладаючи примарний слід крізь квартиру.
Він уже майже вивітрився. Я  один у вітальні -
запалюю одну з твоїх сигарет, залишаю її в попільничці
скурювати саму себе,
щоби здавалося, ніби ти тут,
і я  прямую до спальні, зустріти тебе
сподіваючись.

*  *
*

Метонімія
Не пригадаю точну цитату, 
але знаю книжку, де її було взято.

Ш укаю в усьому будинку, але 
ніяк не знаходжу. І раптом згадав,

як ми розділяли наші дороги, 
наші книги -  свої ти забрав.
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На полицях тепер вже немає прогалин, 
нові книги стоять на своїх місцях.

Нові чоловіки на твоєму місці 
у ліжку моїм. Але книжка відсутня,

яку ми ділили, яку ми читали 
того літа, коли одне одного знали,

розкрила у серці моїм порожнечу 
наново, хоч вже проминули роки.

* *
*

Свято скінчилося, мій сусід по квартирі 
пішов провести гостей, 
а я залишився
серед спустошених склянок і переповнених 
попільничок, рештків від дня народження. 
Один по однім розв’язую вузлики 
повітряних кульок, прикладаю до губ і втягую 
твоє дихання. М ав би піти з усіма і з тобою, 
але не наважився бачити тебе з іншим 
хлопцем, бачити губи, що надимали 
ці мішечки із гуми, коли ми помагали 
готувати свято для твого друга -  знайшов 
інші губи у темному кутку бару. Хотів 
цілувати тебе, відколи побачив у дверях, 
але ти був байдужий і чемний аж страх, 
тим-то я тут залишився сам, збираючи 
твої поцілунки в смітті, що лиш илось від свята.

Рецепт любові

Я не можу ніяк готувати за книжкою -  
усі ці безликі і точні міри...
Потрібен хтось, хто покаже 
усе крок за кроком.
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Я  лінивий кухар, я не починав 
експериментувати, досліджувати, поки куховарив 
для себе лиш.

Нумо, вкиньмо трохи
оцього, готуватимемо на смак, куштуючи щоразу 
що вийшло. Годуватимемо 
один одного. А  як чогось забракне, 
доведеться імпровізувати.

Усі мої знання про куховарство -  від друга, 
який навчав: секрет кулінара -  ніколи не дати 
їжі пахнути твоїм страхом.

І це єдине моє знання про любов.

Ходімо на кухню, 
і я покажу.

* *
*

Хочу написати щось гарне про нас, 
але аркуш лишається білим.

Насолоду один в одного брали, кохаючись, 
але як скласти цей обмін тілами наввипередки 
у віршів рядки.

Очі підвів -  там хлопець самотній, роздивлявся мене 
з-за столу. Помітив мій погляд, 
його розсмішив мій вигляд.
Однаково, часу тепер немає 
ні для минулого, ні для віршів.

* *
*

Я  не люблю злягатися тихо, 
боятись, що подумають сусіди.
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Стриманість уже остогидла 
хочу кричати, хочу прославляти, 
хочу співати... але, боюся, згубив 
голос, в собі його міцно закрив.

Німий, стою оголений над віршем.
© Lawrence Schimel. Desayuno 

en la cama, 2008. Destada 
Переклала з іспанської Ольга Любарська



Ірина Шувалова
(Україна)

Народилася 1986 року в Києві. Поетка, перекладачка. Аспірантка факультету філософії КНУ 
ім. Шевченка. Вірші друкувала в самвидавах «ТРИ» і «Час’ник», журналах «ШО» і «Просто 
неба», газеті «Література і життя», часописах «Четвер», «Березіль» і «Кур’єр Кривбасу», альма
насі Форуму видавців у  Львові антології «Літпошта». Брала участь у  численних перформансах, 
читаннях, літературних проектах, зокрема в мистецькому проєкті-синтезі «Екле-2» (лютий 2009) 
та проекті «8 поеток на 8 березня» (2009). Одна з трьох ініціяторок проекту «120» і співупорядни- 
ків цієї антології.

розарій

хлопчики-шльондри цілують підпахви троянд 
вусами пах їм лоскочуть сп ’янілі троянці 
день осипається -  значить, своє відстояв 
день осипається -  храмом чужих девіяцій

мій содоміте солодкий, а хто тобі я? 
ніч на колінах -  ніч має для того причину 
хлопчики-шльондри цілують підпахви троянд 
власник розарію їх роздягає очима

власник розарію має від всього ключі 
білі тіла розкриваються, мов табакерки 
ніч на колінах вилизує тіло свічі 
свічка тече, але терпить, тече, але терпить

свічка засвідчує мудрість схиляння голів 
перед бутонами непогріш имої плоти

9 -  9-863
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зорі свої апріорі виводять вгорі
мертві живих і прекрасних вистежують потай

мій содоміте солодкий, немає причин 
так хвилюватися -  тут-бо дадуть тобі раду 
власник розарію має від всього ключі 
янгол при вході з мечем полум’яним стирчить 
отже ти хочеш дізнатись ім ’я цього саду?

С О Д О М

танок що нагадує спазми оргазми судоми 
гаптовані золотом ш льондри в священицьких ризах 
простіше селитись за тисячу міст від содома 
щоб не паленіти щоб не наражатись на ризик

простіше навчитись промовистих видів мовчання 
ховати секрети у довгих рукавах китаю 
безшелесні тіні що містом блукають ночами 
зустрівши при світлі тебе ні про що не спитають

ти міг бути склом 
ти прозорий як одяг хвойди 
ти скручений завитком 
із густої бронзи 
ти зліплений із повітря і крови 
хтозна
чи промінь лезом 
наскрізь тебе не пройде?

забудь і обличчя й ім ’я своє будь собі маскою 
суцільним іксом що його перетягнуто паском 
бо надто вже пильні й легкі на підйом добрі пастирі 
і надто важкі кулаки у  смиренної пастви

закрийся долонями так і давай собі раду 
у  пальців немає ні сорому ані сумління 
ти мусив не раз оминути врата цього града 
ти міг бути тінню ти міг бути тонш им від тіні
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ти міг бути склом але скло павутиною тріщин 
прострелено, ти осідаєш ще нижче і нижче 
і ось горизонт уже так неприродно зміщено 
ти міг бути склом та біжи не біжи ти небіжчик

не бог але небіж не син але sinner простіше 
не бути ніким аніж бути кимось постфактум 
на лапках осуду м ’яко танцю є тиша 
але між землею і кров’ю укладено пакти

але небеса ще і досі на іншому боці 
розплавлену сірку твій янгол проспав у  каптерці 
содом -  це не місце на карті, це пляма на сонці 
содом -  це гачок, що загрожує вирвати серце

нарцис

нарцис собі сам наркотик сам собі вена 
нарцис він і центр і відцентровий рух він 
аби не украли цілунок із вуст припухлих 
слід хлопчика в дзеркалі оберігати ревно

нарцис собі кат і він же водночас жертва 
нарцис собі ментор нарцис свій слухняний учень 
таких ефемерних слід нескінченно мучити 
аж доки від ласк не впадуть на підлогу мертві

нарцис і стріла і лучник він стриж і стрижень 
і тридцять три серпанки м ’якої плоті 
хлопчик-негайно і хлопчик-лиши-на-потім

пастка із напнутих жил і порізів свіжих 
туга стріпнулася плесом розбіглись брижі 
сам себе пестить і сам собі чинить спротив

з ’їсти очима поглядом випити вкрасти 
випростати на піску розпростерти в листі 
цього себе чи його золотої масті 
сонячним променем випрямити на вістрі
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нарцис зомліває -  не знає хто сам хто інший 
нарцис під собою, нарцис у собі і глибше

вивернутий назовні метелик болю 
простромлений наче голкою сам собою

pre-lude
цілуй мене юдо в губи 
в чашках вистигає кава 
у  роті вчорашній присмак 
сумний гелікоптер висне 
торкає гвинтом ласкаво

цілуй мене юдо в серце 
я п ’яний вже правда п ’яний 
у місті що ходить колом 
нудотно пульсує сором 
і ниють прийдешні рани

цілуй моє юдо тіло 
я  вицвів вже правда визрів 
я  клята стара ікона 
і голос страшний Закону 
доріс до тонкого виску

цілуй мене юдо доки 
лоскоче долоні спокій 
і доки списи рожеві 
припнули до стін пожежі 
і доки ще тіло -  тіло 
і доки вони не сміли 
опухлі від спирту пики 
моїм освятити ликом

цілуй мене юдо в губи 
цілуй мене юдо в губи

© Ірина Шувалова 2009



Аарон Шурин
(СШ А)

Аарон Шурин (Aaron Shurin) народився 1947 року у Нью-Йорку в єврейській родині, що емі
грувала на початку X X  ст. з Катеринослава. Закінчив Каліфорнійський університет в Берклі та 
магістратуру в Новому коледжі Каліфорнії, де його вчителем був один з чільних поетів генера
ції 1950-х років, відкритий гей, Роберт Данкен. В ід 1974 року Шурин живе у  Сан-Франциско 
і стає однією з провідних постатей американської радикальної ґей-поезії. Автор десяти кни
жок поезії та есеїстичної прози, найновішою з яких є збірка автобіографічних есеїв «King o f  
Shadows» («Король тіней», 2008). Його книжку вибраних поезій «А Paradise o f  Forms» («Рай 
форм», 1999) журнал «Publishers Weekly» визнав однією з головних літературних подій року.

90% вологости,
10% хтивости

В нас проростають ри б ’ячі плавці 
махаємо в повітрі задля дихання 
товща плоті

під акваріюмоподібним небом.
Це око раю

дивлячись, гнітить нас. Заблизько 
ці завжди наявні губи.
Чи ми вибухнемо

стиглістю щоб зогнити за секунду? 
о, дихання

божественного коле 
шкіру немов шампанське

д-д-дощ ить
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Пан Арфа

Забери назад сонце мої очі болять
або дозволь увійти в твої спалені очі 

Забери відполіроване 
каміння мої коліна заклякли 
або дай мені сісти в тебе на колінах.
Я  злижу зморшки з твого чола 
(забери хмари)

проковтну твій солоний піт, забери 
тремтячі хвилі.
Ти напнена арфа,

копито з кігтями 
чи заклинатель дощу?

Я  волога губа
гордий піт,

може кам ’яний
ідол?

Забери звук
весел, я вкуш у твою гітару 
чутиму зубами

твої пестощі, вкушу
Забери падучі
зірки або дозволь моїм пальцям 
політ, за
бери забери смалячий пісок.
Дозволь поховати мої очі.

Із циклу «Паралельні вигляди»

чи ти бачив, мій сину, ріг одноокий
щелепи, що ниють від болю, біль, що дере кігтями, кігті, що хапають
або, якщ о хочеш, постав канарку щоб свистіла перед усім цим
сцена затінена першим виглядом
не кажи, колодязь повний
і я виконую свій номер Офелії
В моїй лівій руці зажато літеру О
жме навзаєм, Гумове яйце, святий мойсею
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катання закінчено і ті що хочуть
покататися знову займають чергу біля стіни праворуч
-  Мері, -  каже Бет, -  задзвони до Пеґі та спитай, чи Джолін хоче прийти.
Потім ми всі йдемо, перепрошую, до кафе «Молочна королева» і їмо 
смажених молюсків, а потім м ’яке ванільне морозиво у  вафельних стаканчиках

Із циклу «Артерія»

В історії творення заглядає на спокусу, успадкуй обличчя що роблять гріхи для 
завіси, загостри трохи свавільности спорт помилок, перекладені ягнята вовк веди геть, 
заморозки що тримають тягар смерти плоди того що сміялось і стрибало, але солодке 
та глибоке, фігури насолоди намальовані з тебе, я справді грав, відверті запахи від 
подиху любови, вени фарбовані і бутони справді стояли вкриті рум ’янцем, червоний 
подих росте їж його моє золотце, дає силу вуху і дискусії; вставай, лице, прослав те, 
що кохання публікує повсюдно, дика музика пружин, парфуми у гарячому спаленому 
русі, почуй це ідолопоклонство. Одному, про одне, надалі так; хроніка руки, ноги, 
губи, ока: ти майстер

Із циклу « Місто мужчин»

завчасне попередження, подальші уподобання можливо руйнівні, очікуй що твоє до
вге квартируватиме на відкритому повітрі, по твоєму поцілунку дозволь полинути у 
сон, спіймало мене що я це написав, йди рукою своїм шляхом по моєму стегну, той 
вдар на який я натякав, можливо подальше випробування, відсунь свої губи, новий 
чоловіче, хто запишеться кандидатом на мої уподобання? в руці одна річ буде усім, 
підозрілим, руйнівним, покинь решту, вичерпуючи свій конформізм, тривожачи свою 
руку від моїх плечей, я  витрощуюсь не народившись з тобою на холмі; на моє, губи, я 
допускаю ваші трепетання; під твоєю одежею я втік від себе самого, куди ж тепер? не 
раз читання це не розумію, відчуй як я сунусь вперед, дотик це деревина, це скеля, це 
повітря море острів дах досить

Із циклу «Мимовільна лірика»

Дорогі leptospermum, крихітні лілові квіти на голчастих гілках, прошу, знайте 
що я не хотів вас образити
помилково сплутавши вас із пов’язаною зі СНІДом кишковою інфекцією Crypto

sporidium — над темпом 
асиміляції словника глузує швидкість
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розш арування інформації що падає в насичений мозок. Я  добре знаю ваше 
квітуче мерехтіння створене

тверезим контрастом і переплутав лише імена; отож підніміть, прошу, 
вашу скромність найвищого ґатунку в мій бік. У  поспіху 
минулої ночі дивлячись через вікно на солодку тривогу нервова потреба 
виявилась необачною я розбив улюблену жовту вазу вкриту немов дощовими

потоками виснажений
у моєму потягу до контролю, віднайдення
джерела чийогось шуму. Ти сердечна квітка пустелі пригальмуй
мою увагу як ти напевно гальмуєш
нечастий дощ, я піду
захоплений обережніше твоє маленьке ріш уче лице на сильному вітрі

© Aaron Shurin 2009
Переклав з  англійської Віталій Чернецький



Вторгнення гомосексуальности
Секс всюди, тільки не в сексуальності.

Жан Бодріяр. Спокуса

М іш ель Ф уко, видатний ф ранцузький ф іл ософ  і вчений, 1976 рок у опублікував  
перш ий том  свого м айбутнього тритомника «Історія  сексуальности », книги, щ о п ер е
вернула весь світ уявлень про п р и р о ду  сексуальности ... В ласн е, М іш ель Ф уко зн еп ри - 
р о д н и в , д ен а т ур а л ізува в  сексуальність, ствердив думку, щ о сексуальн іст ь  ми мали не  
завж ди, щ о вона з ’явилася не так давно і була винаходом  вікторіянської м едицини, 
п си хол ог ії та п си х іатр ії X IX  століття. Інш им и словам и, наприкінці X IX  століття те, 
щ о було раніш е практикою , актом, сексом , нерідко гріхом , і перебувало п ід  контролем  
церкви, п оступ ов о  трансф орм увалося  в іден т ичн іст ь, вид , б іологіч н у  сексуальн іст ь, 
яка стала ч астиною  тіла, психіки , залоз і горм онів . Ц ерква говорила про гріховність  
певн и х (б іл ь ш ост е) сексуальних практик і про спокуту  гр іха1; м еди ц и н а ж р оби л а  
сексуальність вродж ен ою  характеристикою  тіла і сам ости , а незрідка -  т іл есн ою  па
тологією  і п си х іч н ою  перверсією .

О ц ей  есен ц іял істи ч н и й  ви н ахід  м едици ни , щ о бачив сексуальність культурно ін 
ди ф ер ен тн ою , о б ’єктивною  та н езм ін н ою  б іол огіч н ою  характеристикою , зревізували  
Фуко та деякі його попередн и к и , вказавш и на іст ори чн іст ь  сексуальности , на ї ї  куль
т урн у обум овлен іст ь  і реля т и вн іст ь.

У  багатьох п ізн іш и х працях ін ш их соц іяльних конструктивістів розгорн уто ш и 
рок у і детальну панорам у того, як у  другій  полови ні X IX  і в перш ій  третин і X X  століт-

1 Концептуалізування гріха сексуальности в Україні можна простежити на матеріялі захопливої ко
лекції «гріхів розмаїтих» і єпитимій, розглянутих у праці Миколи Сулими «Гріхи розмаитії: єпити
мійні справи XVII-XVIII ст.» (Київ: Фенікс, 2005). Хронологічно і територіяльно ширше цю тему 
подано у монографії Єви Левін «Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900-1700» (Ithaca; 
L.: Cornell University Press, 1989). Російський переклад частини цього тому вміщено у збірнику «“А 
се грехи злые, смертные...”: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X -  
первая половина XIX в.)» (Москва: Ладомир, 1999, с. 335^168; також див. на сайті: www.krotov.info/ 
libr_min/01_a/seg/rehi.htm).
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тя клінічний дискурс формував, конструював, ліпив перші і найзначущіші сексуальні 
«види», забезпечивши появу спочатку слова і феномену гомосексуальність (виник
нення слова Фуко датує 1870 роком), а пізніше гетеросексуальність.

Дуалізація безмежної палітри сексуальностей, спрощення їх до бінома гомо-/ге- 
теро- стало важливим механізмом «натуралізації» гетеросексуальности. Задля біль
ш ої дистанційованости, вивищености й оприроднення гетеросексуальности лікарі і 
психологи ретельно і невтомно виписували, вирізьбляли, огранювали відмінну де- 
віянтність гомосексуала, оснащували його специфічними фізичними і психічними 
якостями, «внутрішньою андрогінією» і «гермафродитизмом душі».

В Україні наприкінці XIX століття і в перші десятиліття XX століття, коли тут 
теж поширився науковий інтерес до людської сексуальности, чимало етнографів львів
ської школи (Зенон Кузеля2, Володимир Гнатюк, Федір Вовк та інші), лікарів-харків’ян 
(3. Гуревич, Ф. Ґроссер, А. Ворожбит), ентузіястів і просто талановитих аматорів за
повзялися вивчати статеве життя тогочасних українців у місті й у селі, на фабриках
1 заводах, серед студентів і партійного активу. Записи опитувань, інтерв’ю, анкети 
про «статеве життя», а також матеріали широкозакроєних просвітницьких кампаній 
у царині «полових справ» складають нині неоціненну (і поки що неоцінену) базу для 
соціокультурного дослідження тогочасних процесів у сфері сім ’ї та інтимности3. Ці 
матеріали дають нам образки того, як поступово сексуальність концептуалізувалася, 
вбираючись у  шати медико-патологізаційного вокабуляра. Ось невеличка ілюстрація 
цього процесу.

Наприкінці XIX століття священик Марко Грушевський здійснив серію польових 
досліджень серед селян на полудневій Київщині, занотувавши, поміж інших пасто
ральних замальовок, також їхні міркування про дитяче «секеляння». Дослідник у ви
носці мимохідь завважує, що не тільки діти, але також «секеляються великі, дівки з 
дівками або чоловіки з чоловіками». (Щ е не з ’ясовано, чому слово «секеляння», що

2 Саме Зенон Кузеля вперше починає вживати слово сексуальність і вносить його тодішню видозміну 
«сексуалізм» у реєстр свого словника запозичених слів зі значенням «полове життя; сексуальний, поло
вий» (Зенон Кузеля. Словник чужих слів. Київ-Ляйпциґ: Українська Накладня, Коломия: Галицька На
кладна, Winnipeg (Man.): Ukrainian Publishing. -  [=1918], с. 272). Дослідник адаптує і ряд інших термінів 
модерної сексуальности: аборт, гедонізм, еротизм, ерекція, онанізм, полюція, флірт, помада (яка фігурує 
ще з дефініцією «масть на волосся»), що їх не було в лексиконі традиційної української культури.
3 Ранньорадянській політиці сексуальности присвячено монографію Франсис Лі Бернстайн «Дик
татура сексу» (Frances Lee Bernstein. The Dictatorship o f Sex: Lifestyle Advice for the Soviet Masses. 
Northern Illinois University Press, 2006). Тією мірою, якою ці процеси збігалися в Україні та Росії, 
її спостереження є актуальними і для нас. Щодо гомосексуальности того періоду див. іще розвідку 
Дана Тілі «Homosexual Desire in Revolutionary Russia. The Regulation of Sexual and Gender Dissen» 
(University of Chicago Press, 2001; рос. переклад: Д. Хили. Гомосексуальное влечение в революцион
ной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства. Москва: Ладомир, 2008).
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походить віл д іялектної назви клітора «секель», в запи сах о. Груш евського стосується  
не тільки дівчат, але й хлопчиків і чоловіків). Загалом, записи свідчать про те, щ о селя
ни сприймали таку дитячу поведінку як природну, в сен сі «до-культурну», м ож е дещ о  
«сором ну»: «Оця М арійка та наш а Х івринька, то сором н о було й навернуться у  п ов і
тку... П озаголю ю ться оби дв і та повзаю ть одн е на одному. С тидив, стидив було, то вони  
д е  инче збіжаться соб і» ; «Щ е й гаразд і їсти  не тямлять, а вже сучі д іти  й ш моргаю ться  
одне з одним. Л ізе одн е на одне, як поросята ті одн е на одне» . В  ін ш их висловлю ваннях  
традицію  зіставлено з таким атрибутом дитячої культури, як «іграш ки» чи «пустощ і»: 
«То пусте! Он уж е більш енькі, то  вже трохи і розби рає тай то буває злізуть ся соб і. 
П астуш ки вже, тай то який з їх  спрос: играшка тай годі! Зв існ о д іти!»; «Т а хай і п усту
ють! А  вже ж хиба инакш е не мож на!»; «Та воно у с і д іти  отакі буваю ть, щ о пустую ть  
соб і» , -  так розмірковували со б і селяни у  вечірніх б ес ід а х  з м ісц евим  свящ еником. 
Зенон К узеля, який готував д о  друку та коментував ці записи М арка Груш евського, тут- 
таки згадує персонально сп остереж ен и й  випадок дитячого автоеротизму: «Я  сам  бачив  
в Б ереж анах на пасовиську, як забавлялися 6 -1 2  літні пастухи  цілком не стидаю чись: 
свою  р обот у  називали вони “р оби ти  пиво’’»* 3 4. Н а одностатевість і колективність цих  
практик р есп он ден ти  зважали якнайменш е.

В ж е в наступ н ом у абзаці, переходячи від етнограф ічних записів  д о  наукового  
аналізу, К узеля зм ін ю є тон  і лексику на оф іц ій н о  м едичну. А втоеротизм  він називає  
«н еп ри родн и м », «хв о р о б о ю »  і пиш е про неабияку його пош иреність: « Н еп ри родн е  
[курсив тут і дал і в цитатах мій. -  М. М .\ заспокою вання п олови х п отр еб  знан е тепер  
п ер едов сім  у  ц іл ій  Е вропі, а крім  того доси ть  часто у  деяких п озаєвроп ей ськ и х на
р одів » . Д ал і автор робить сп р обу  розокрем и ти  м астурбац ію  (хай і колективну) і парне  
«секеляння», трактую чи його як найвищ ий ступінь патологічности: не просто  як « х в о 
р о б у » , а як «збоч ен н я» , щ о «вж е т р еба  причислити д о  психопат ичних появ».

В ідтоді сплило чимало води. Д еякі ріки навіть потекли навспак. За наступне без м а
лого століття і гетеро-, і гомосексуальність зазнали видим их, значних і значимих змін. 
Ц і зм іни множинні: назвемо такі глобальні явищ а, як в ідх ід  від подвійного стандарту  
статевої моралі при оціню ванні сексуальности чоловіків і ж інок, визнання права ж інок  
на власну сексуальність, а чоловіків на власну чуттєвість, утвердж ення уявлення про  
однакову важливість і репродуктивного (для народження дітей), і рекреативного (для  
насолоди) сексуального здор ов ’я, зростання рівня толерантности щ одо нетрадиційних  
форм статевого акту, легалізація одностатевих сою зів  у  деяких країнах світу тощ о5.

4 Мр. Г[рушевський], «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої 
Київщини. Обробив 3. Кузеля», Матеріяли до українсько-руської етнольогії, т. VIII, 1906, с. 67-69.
3 Глибший аналіз цих сучасних процесів див.: В. Анурин. «Сексуальная революция на марше
(предисловие переводчика)» // Энтони Гидценс. Трансформация интимности. Сексуальность, лю
бовь и эротизм в современных обществах. Москва: Питер, 2004. С. 7-28.
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Соціяльний ефект цих змін часто називають сексуальною революцією. В Україні 
сексуальна революція розпочалася наприкінці 80-х -  на початку 90-х років минулого 
століття і триває далі. Її позитивні та негативні ефекти і лики, впливаючи як на ве
лику політику, так і на долі та родини «малих людей», уже дістають оцінку в працях 
науковців, філософів, журналістів6. Нинішня збірка квір-поезії та прози, сприяючи 
дискурсивній леґітимізації і романтичній текстуалізації одностатевої любові, також є 
важливим складником цих революційних змін.

Гомосексуальність у  пострадянському просторі (як в Україні, так і в решті країн) 
у перебігу інституціялізації перебуває на перетині цілого оберемка різнопорядкових 
дискурсів. Те, що на Заході тривало впродовж тридцяти-сорока років, у пострадян
ських країнах, з огляду на специфіку соціополітичних процесів, відбувається чи не 
вдвічі швидше, породжуючи нові локальні соціокультурні явищ а і тренди. Приміром, 
коли на Заході в 70-ті роки постав організований рух за права ґеїв, він вилонився із 
субкультурних осередків численних та популярних у великих м істах лесбіґей-барів і 
клубів. Цей зв ’язок правозахисного руху із клубною культурою добре видно на при
кладі «стоунвольського опору». 1969 року відвідувачі ґей-клубу «Stonewall Inn» у 
Нью-Йорку кілька днів чинили спротив поліції, що намагалася влаштувати черговий 
рейд у клубі. Ця подія в нью-йоркському ґей-клубі стала точкою відліку сучасного 
світового руху за права ґеїв7. У відкритих протистояннях за здобуття таких самих 
прав, що їх мають гетеросексуальні люди, і постала сучасна ґей- та лесбі-ідентичність 
західного штибу. В Україні ж і після скасування 1991 року кримінального переслі

6 Сексуальна лібералізація інколи викликає острах і моральні паніки в нашому суспільстві, адже 
реформи зазнають найконсервативніші соціяльні інститути -  сім’я та сексуальність. За іронією долі, 
тоді, як ці інститути деформалізуються і в них дедалі набуває ваги емоційний контакт, інтимність 
і чуттєвість, побутове мислення тлумачить цю зміну навпаки -  як занепад і девальвацію моралі, 
деградацію і знедуховлення. Сучасна українська наука не надто цікавиться цією мікросферою люд
ських взаємин, а тому академічний і освітній дискурси не забезпечують ані ширших методологічно 
закроєних візій, ані глибшого і делікатнішого соціокультурного аналізу трансформацій інтимности 
та сексуальности. Внаслідок цього сучасні соціяльні явища оцінюються або із застосуванням за
мшілих медичних лекал понад сторічної давности, вже на час виникнення ідеологічно наперед ви
значених і завузьких, або, ще неприпустиміше, -  згідно з чиїмись приватними нормами і мірками, 
що призводить до хибних й упереджених висновків, перекручень, стереотипів, а відтак напружень 
і протистоянь, як-от нинішній конфлікт між Національною експертною комісією з питань захисту 
суспільної моралі та суспільством, мораль якого та комісія щосили прагне захистити.
7 28 червня 2009 року з нагоди 40-ї річниці стоунвольського спротиву президент США Барак Обама 
виголосив урочисту промову в Білому домі. Відзначення події на такому високому рівні свідчить про 
політичну вагу не тільки її самої, але і цілого правозахисного руху американських геїв і лесбійок, 
права яких президент обіцяв захистити відповідними законодавчими актами.
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дування за гомосексуальність ґей-клубів, звісно, не було, а лесбіґей-споживання ще 
тривалий час існувало в зародковому стані: кілька часописів (не завжди періодичних, 
як-от «Один з нас», або й узагалі зниклих після перш их номерів, як-от «Батерфляй» 
чи «Лабрис»), оголошення про знайомства в газетах (як, приміром, у  тернопільській 
газеті «Пан+Пані»), кілька не завжди економічно успіш них дискотек у найбільших 
містах і тільки-но оголошені Гей- або ґей-фендлі клуби, на кш талт «Бродячого соба
ки» та «М атроської тиші»... Економічна скрута 90-х тільки ускладнювала і сповіль
нювала розвиток цього сегменту ринку8. Водночас виникали перші ґеївські правоза- 
хисні організації, які інколи маскувались під офіційно схвалювану антиСНІДівську 
політику («Ганімед»), а інколи прямо декларували як основну мету своєї діяльности 
захист прав і боротьбу проти дискримінації («ЛіҐА», «Наш Світ»). Отже, в Україні 
і клубна культура, і правозахисні рухи поставали і формувалися (та й розвиваю ть
ся далі) хронологічно майже водночас, паралельно, тим-то для загалу ґеї, а надто 
лесбійки в нашій країні «появилися» зненацька, масово і майже нізвідки. Оця рап
товість «появи» (насправді -  прояви), можливо, пояснює нинішній масовий невід- 
рефлексований страх перед фантомом «пропаганди гомосексуалізму». Насправді за 
пропаганду часто-густо приймають оформлення (хоч наразі і вельми вузької) зони 
видимости, долання шор, легітимацію теми для публічних обговорень, комерціаліза
цію ґей-культури тощо.

Поява цих нових форм активности, через які ґеї та їхні соціальні вимоги вперше 
ставали видимими, підірвала популярність і пишноту значно менш помітного, прихо
ваного та маргінального ще радянських часів соціокультурного феномена -  «плешок». 
Плешка є місцем, «де чоловіки, не витрачаючи сил і часу на ритуали залицяння, будучи 
вільними від матримоніальних обов’язків і відчування стигми, можуть зреалізовувати 
свої гомоеротичні потяги»9. Нещодавно вивершені дослідження плеш ок презентують 
нам виразну картину субкультурних тендерних ідентичностей, антуражу, стилістики, 
правил і ритуальности простору глухих паркових закутків, закинутих літніх театрів, 
лазень і туалетів, де збиралися гомосексуальні чоловіки10. Фемінізовані через лексику

8 Детальніший опис тогочасної ситуації див.: Голубая книга. Положение геев и лесбиянок в Украине, 
Киев: Нора-Принт, 2000, с. 105-107.
9 М. Касянчук, Є. Лещинський. «Аналіз соціальних ідентичностей чоловіків, що мають секс з чоло
віками, в українському суспільстві (на прикладі Донецької області)», Український Соціум, 2008, 
№ 3 (26), с. 17-29. При цій нагоді хочу подякувати автору цитованої праці Максимові Касянчуку за 
слушні поради та коментарі до цього тексту.
10 М. Касянчук, Є. Лещинський. «Аналіз соціальних ідентичностей...»; М. Касянчук, Є. Лещинсь
кий. «Графіті як елемент субкультури великого міста», Особистість і мегаполіс: антропологічний 
аспект. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції, Донецьк: ДІСО, 2008, 
с. 131-137 (www.kasianczuk.hotmail.ru/varia/graffiti.htm).
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та манірну поведінку персонажі плешок, які могли говорити про себе в жіночому роді, 
мати жіночі імена (Квазимода, Прапорщиця, Психіятричка, Сюзанна, Жу-Жу), звер
татися один до одного «сестро», «дівки», «бабусі» (старші чоловіки), є доведеною до 
сарказму грою з гендером, живою ілюстрацією панівного медичного та квазинауково- 
го розуміння гомосексуальности як тендерної інверсії. Ось як описує Юрко Зікратий 
найекспресивніший типаж відвідувачів плешки, так званих «хабалок»:

Це специфічна манера розмови, що передбачає звертання до співбесідників у жіно
чому роді («дев-А-чки», «сёстры», «п-А-други», «проститутки»), чорний гумор, до
тепи, сарказм... Хабал структурується через метафору (об’єкт кпинів описано через 
порівнювання з чимось гротесковим і прикрим), а виконується як сценічна виста
ва, що передбачає маньєризм, зміну голосу, завчену фразеологію знаних травесті- 
артистів (передусім Вєрки Сердючки), висловлювання про себе в жіночому роді і, 
дуже часто, елементи суржику... Категорія «хабалки» обов’язково вміщує манеру 
поводження, асоційовану радше з жінками, ніж із чоловіками. Але, на відміну від 
британського swish (nelly) -  підкреслено жіночої поведінки, у випадку хабальства 
ми маємо поведінку, означувану радше як «бабська», тобто набагато розв’язнішу й 
навіть агресивну..."

В гомосексуальному середовищ і нині намітилося певне протистояння стосовно 
переходу у видимий, публічний простір, що мало би статися завдяки «камінаутам»11 12, 
відмові від «життя в комірці», легалізації одностатевих партнерств, -  себто неви- 
лучним складникам гомосексуального стилю життя на Заході. Ті мешканці плешок, 
котрі доросліш али ще за Радянського Союзу, як і ті з молодш их, хто успадкував цей 
конструкт гомосексуальности, часто не згодні з пропонованими нині ідеями відкри
тосте. Вони вбачають найвищий сенс у закритому, потаємному існуванні, не розумі
ють потреби лібералізації і надають перевагу тим моделям надприхованої взаємодії 
та низької лексики, що їх успадкували за обставин криміналізованої гомосексуаль
ности.

М асивний сучасний зсув від стилістики «плешкового» алкоголізму і хабалу в бік 
глянсової тренованої маскулінности і метросексуальности ілюструє як ідеологічні 
зміни в ґей-просторі пострадянських країн (усталення релевантно!' ідентичности є 
політичною метою руху геїв, бо це сприяє ефективному входженню гомосексуалів у 
соціюм), так і зміну способів споживання, комерціялізацію ґей-культури, появу її сеґ-

11 Цит. за: Касянчук, Лещинський. «Аналіз соціальних ідентичностей...».
12 Камінаут (від англ, coming out) -  сленґовий вислів, що виник у контексті західного гей-руху й 
означає вихід у публічний простір, оприлюднення (перед родиною, друзями та ін.) своєї сексуальної 
орієнтації. Вважається, що зі зростанням кількости камінаутів має зменшуватися гомосексуальна 
стигма в суспільстві.
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менту в глобальному культурному супермаркеті, аж до радикального заанґажування 
гомосексуальних образів ґлем-капіталізмом13.

Якщо чоловіча гомосексуальна культура має «плешкову» передісторію, то гомо- 
сексуальність жіноча жодної історії в Україні не має. Антигомосексуальна криміналь
на стаття на жінок не поширювалася, однак жіночі гомосексуальні стосунки залиш а
лися невидимими в радянський час, схованими у  звичному для жінок приватному до
машньому просторі, -  там, де жінки зустрічалися, а іноді створювали і гомосексуальні 
с ім ’ї (парадоксальним чином, не усвідомлювані самими учасницями як такі).

Джон Д ’Еміліо показав зв ’язок розвитку клубної ґей-культури з розвитком капі
талізму14. Економічна незалежність, яка є важливою передумовою вивільнення особи 
з-під контролю батьківської сім ’ї та плюралізації життєвих стилів, була досяжнішою 
для чоловіків. Соціяльно немобільні й економічно стримувані жінки тривалий час 
не влаштовували видимих гомосексуальних спільнот чи клубних «тусівок». Тільки 
віднедавна окремі клуби великих міст, як-от «Помада» в Києві, оголошують певний 
день тижня жіночим, надаючи майданчики для дозвілля гомосексуальним дівчатам і 
жінкам; також лише останніми роками поширилися й інші комерційні відпочинкові 
практики: капусники, тематичні вистави, костюмовані поїздки на суднах; те саме сто
сується і культури клубного «драк-кінґу» тощо.

Сучасний лесбійський рух за соціяльні права і свободи деякий час розвивався в 
фарватері ґей-організацій, де жіночі питання артикулювалися тією мірою, якою вони 
збігалися з завданнями ґей-руху. Автономний лесбійський рух почав інституціялізу- 
ватися допіру на початку 2000-х років. Сьогодні з двадцяти офіційно зареєстрованих 
ЛҐБТ-організацій в Україні кілька є жіночими, що поділяють феміністичні ідеї («Ж і
ноча М ережа», «Інсайт», «Сфера»), ще кілька неформальних ідеологічно індиферент
них об ’єднань мають спортивне спрямування («NRG»).

Упродовж цього часу в Україні викшталтувалася і лесбійська субкультура. Па
нівним і модним стилем у ній є молодіжний стиль дайк  -  із короткими стрижками, 
хлопчакуватими поставами, ретельно зістриженими нігтями, пірсинґом, у джинсах 
і сорочках чи майках. Чітким зголошенням про гомосексуальність може бути при
краса, малюнок або тату у вигляді лабриса, каблучка на великому пальці чи мізинці,

13 Теоретизування щодо надсучасного феномена ґлем-капіталізму див.: Д. Иванов. Глэм-капитализм. 
Санкт-Петербург, 2008. Із інтерв’ю з автором: «Гіпертрофована яскравість і прямолінійні асоціації з 
розкошами та богемним життям, сексом й екзотикою привертають увагу, і тому в економіці, залеж
ній від уваги, саме активно культивований гламур створює нових чемпіонів ринкових перегонів -  
виробників і споживачів усього “красивого аж страх’’». Окремі тренди ґей-ґламуру представлено в 
недавній стрічці Андрея Кончаловського «Глянець» (2007).
14 J. D’Emilio, «Capitalism and Gay Identity», Culture, Society and Sexuality, ed. Richard Parker & Peter 
Aggleton, Routledge, 1998, c. 250-258.
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елемент одягу в кольорах веселки. Стиль дайк можна також розглядати як антитезу 
домінантній у  пострадянському просторі гіперфемінній ґламурній і об’єктивізованій 
жіночності (поява якої є відповіддю шлюбного ринку на формування нового класу 
багатих чоловіків -  «нових українців»). Дайки категорично відмовляються від одягу 
з «рюшами», стразами, підборами тощо, протиставляючи свою «справжність» «уда
ваній», «імітаторній», «містифікованій» фемінності ґламурних дівчаток, яких стерео
типно вважають недалекими: «Клава15 -  повна дура в рюшечках, стразах і бантиках, 
неодмінно з довгим волоссям і нігтями (нафарбованими), використовує декоративну 
косметику і читає журнали, типу “Космополітен” , “Н аталі”» (з форуму на сайті www. 
feminist.org.ua).

Частина жіночої «тусівки» повстає також і проти стереотипізації гомосексуаль
ности, представляючи своїми стилями весь можливий спектр Тендерних жіночих пре
зентацій -  від скрайньої фемінности (такий стиль має назви «фем» або «клава» та 
часто-густо стає об ’єктом кпинів) через побутові неокреслені чи типово молодіжні 
стилі до жіночої маскулінности («бучі», яких феміністично налаштовані лесбійки мо
жуть осуджувати за потурання маскулінності).

Одним із парадоксальних явищ сучасної інституціялізації лесбіґей-культури є 
вельми есенціялізована інтерпретація гомосексуальности майже всіма, зокрема й іде
ологічно вишколеними представницями і представниками руху за права лесбійок та 
ґеїв. Гомосексуальність у цих випадках, прагнучи визнання своєї леґітимности, опе
рує тим самим вокабуляром «природности», апелює до тих самих медичних доказів 
«вроджености», якими її позбавляли прав на існування наприкінці XIX -  на початку 
XX століття.

Майже повсякчасні зміни в лексиці гомосексуальности відбивають динамічність 
процесів усередині ЛҐБТ-спільноти. Наприклад, уже кілька років помітно тенденцію 
вилучати з українського слововжитку термін «гомосексуалізм» як медичний і девіян- 
тивний. Пропонують замінити його на м ’якший і прийнятніш ий гомосексуальність. 
На Заході воліють зовсім уникати слова «homosexuality», бо гомосексуальна ідентич
ність є, до певної міри, вислідом гомофобного поневолення. Послаблення гомофобії у 
західних суспільствах потроху позбавляє цю іншувальну риторику актуальности.

Самоназви гей і лесбійка  виникли й утвердилися в контексті ґей-лібераціоніст- 
ського руху. Проте реалії України, попри запроваджені тут західні конструкти гомо
сексуальности, надають цим ідентичностям місцевих особливостей, а назвам -  ло
кальних конотацій. Гомосексуальні чоловіки легко перейняли західну самоназву, і 
поняття гей майже зовсім витіснило давніше «гомосексуаліст». Однак дослідники

Цим словом називають гетеросексуальну, але також і гомосексуальну гламурну жінку.
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завваж ую ть, щ о сам оназва тей у  вітчизняних обстави н ах утратила соц іопол ітичний  
зм іст і не свідчить у ж е про активну гром адянську п ози ц ію  ї ї  н о с іїв 16 17.

У  ж ін оч ій  гом осек суал ьн ій  культурі все навпаки. Тут поняття л есб ій к а  м енш  
популярне м ож л иво тому, щ о це слово було засв оєн о  українською  м овою  набагато  
раніш е, н іж  тей, прин айм ні вж е на початку X X  століття Зен он  К узеля ок р есл ю є о д 
н остатев і ж ін оч і стосун к и  як «л есб ій ськ у  л ю б о в » '1. За  м инуле сторіччя вн утріш ньо- 
м овн і негативні конотац ії слова п ри росл и  нам ертво, на в ідм ін у  в ід  си туац ії з новим  
для українців  сл овом  «тей», пейоративні см и сл и  якого автоматично відщ еп и л и ся  при  
п ер ен есен н і слова з англійської м ови  в українськ у (хоч ґеям  англом овних країн д о в е 
л ося  п ерей ти  «чи сти л и щ е» ід ео л о г іч н о ї н ор м ал ізац ії ц іє ї сам оназви). Н авіть кл ін іч
не поняття «го м о сек суа л іст к а »  легко п оступ и л ося  не м енш  н и щ івн ом у «лесбіян ка». 
М ож ливо, сам е т ом у  п р о ц ес  визнання ц іє ї сам оназви  та перекш талтування ї ї  конота- 
цій  такий тривкий і проблем атичний . С ьогодн і прийняття назви л есб ій к а  є чим алим  
викликом і вим агає чим ал ої відваги. А  т ом у  л и ш е певний прош арок найзаповзятіш их  
і н ай см іл и віш и х використовую ть й ого  як сам оозн ач ен н я  переваж но б ільш е чи м енш е  
соц іял ьно активних дівчат і ж ін ок , котрі власним и до св ід а м и  прагнуть ф орм увати  
норм алізований  і п ози тивний  ім ід ж  як са м о ї згадан о ї іден ти ч н ости , так і слова, щ о  
ї ї  позн ачує.

П оруч  із цим и, щ е не остаточно устален и м и , сам оназвам и на кін в Україні ви
ходять п остм одер н і н он -іден ти ч н ости  квір , щ о вони також є ф ен ом ен ом  західним . 
С лово «кв ір» , як і раніш е «ґей », переходить в українську мову, позбувш ись  у п о сл і-  
дж увал ьних конотацій, і, здавалося  б, закріплю ється як си н он ім  гом осексуальности . 
П роте ц е не зов сім  так.

П оява нового  терм ін а  спричинила занепокоєння  і гостр і суперечк и  у  в іртуально
м у  Л ҐБ Т -простор і України. С пільнота відм овил ася  прийм ати квірів, для яких навіть  
літери  в загальн овизн ан ій  абревіятурі не зарезервован о. Щ е н еч и сл ен н и х  адептів  
к в ір -іден ти ч н ости  або  асоц ію ю ть  із ф рикам и  (епатаж ним и персонаж ам и , в ідом и м и  
у  нас п ерев аж н о з картинок зах ід н и х  карнавальних ґей -п арад ів ), або  п ідозр ю ю ть  у  
п у ст о п о р о ж н о ст і (мовляв, ц е  тільки м ода  на нове сл ів ц е та й год і) чи апол ітичн ості 
(мовляв, квіри приховую ть п ід  яскравою  наліпкою  св ою  п ол іти чн у н езр іл ість , адж е  
політичн о викш талтувані іден ти ч н ості м аю ть назви «гей» і « л е с б і» )  і, за  ір он ією  
дол і, осудж ую ть  за  н адм ір н у  «ам ерикан ізован ість» (мовляв, нащ о нам чуж е «квір», 
якщ о є св о ї зн ай ом і слова) і за  «н евчасн ість» (м и  наразі н е  здобул и  засадн и ч и х  прав, 
тож  н ехай  п о ст ід ен т и ч н о ст і чекаю ть св о є ї черги). В исновком  із тривалих дебатів  на

16 Див. також: Касянчук, Лещинський, «Аналіз соціальних ідентичностей...».
17 Мр. Г[рушевський], «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої 
Київщини. Обробив 3. Кузеля», Матеріяли до українсько-руської етнольогії, т. VIII, 1906, с. 68.
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вколо теми квіру стало однозначне: «ЛҐБТ окремо, квір окремо» (із закритої розсип
ки ЛҐБТ-ком’юніті).

Слово «квір», утім, не має ані чітко окреслених, ані навіть розмитих дефініцій, 
бо в сам концепт закладено іманентну відразу до здифінійованости. Квір-теорія -  ака
демічна дисципліна, що формувалася на Заході з кінця 1990-х переважно на основі 
праць таких авторів, як М ішель Фуко, Джудит Батлер, Ів Косовскі Седжвік, Дейвід 
Гелперин і Джудит Гелберстам, -  також демонструє несхильність до чітких рамок та 
означень. Квір-теоретики (і люди) наголошують не стільки на практиках подібнос
те  (як формування сексуальностей за статтю сексуального партнера), скільки на роз
біжності (специфіка досвідів, практик, схильностей). А  отже, під сумнів потрапляє 
продуктивність ефемерної категорії «ідентичність», а слідом за нею реконфігурації 
зазнають і засновані на ній солідарності, адже розбіжності всередині кожної спіль
ноти можуть бути значущішими, ніж подібності. Квіри  пропонують нові пластичніші 
і набагато менш чітко означені моделі для ототожнень негетеронормативности18, ви
знають ідею пластичної сексуальности в її гідеанському смислі19 і проблематизують 
очевидність концепту гомосексуальности20.

Тим часом на Заході зміни зачепили і класичну, добре нам знану абревіатуру 
LGBT. Інколи до цього дружного квартету таки додається Q, інколи Q у квадраті, що 
означає queer, а також questionable, тобто нез’ясовані, ті, що беруть під сумнів самі 
себе. Може додаватися також літера І на означення інтерсексуалів — людей, котрі від
чувають себе відразу в двох тендерах, або А  -  асексуалів, які не почувають сексуаль
ного нурту й опираються спробам добачити в цьому медичну проблему.

У  межах освітньої та превентивної кампанії щодо ВІЛ/СНІДу в Україні було за- 
даптовано й інші нові назви: абревіатури ЧСЧ та ЖСЖ, що позначають «чоловіків, 
які мають секс із чоловіками» та «жінок, які мають секс із жінками». В цьому випад
ку завдання полягає в тому, щоби виокремити віртуальну, умовну групу за формаль-

18 Запропонований квір-теорією концепт «негетеронормативности» дає змогу уникнути дихотомії 
гомо-/гетеро-, бо його зорієнтовано не так на формальну ознаку статі сексуального партнера, як на 
ідеологеми, засадничі принципи організації сексуальности конкретної людини та побудови взаємин 
у парі. Ці ідеологеми складаються з множинного непростого плетива гендеру, статі, віку, сексуаль
них практик, репродуктивної політики, соціальної активности, фінансового становища тощо. Під 
цим оглядом, гетеронормативною може бути і гомо- і гетеросексуальна пара, водночас релевантним 
є і зворотне твердження: різні пари можуть зберігати негетеронормативність.
14 Британський соціолог Ентоні Гіденс у праці «Трансформація інтимности» впроваджує термін 
«пластична сексуальність», аби означити сексуальність як змінну, незастиглу характеристику 
особи.
20 Аннамарі Джагоз у книжці «Вступ у квір-теорію» (Annamarie Jagose. Queer Theory: An Introduction. 
New York University Press, 1997; російський переклад вийшов у московському видавництві «Канон» 
2008 року) ставить під сумнів гомосексуальність як уніфіковану, стабільну і зв’язну категорію.
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н ою  ознакою  статевого партнера, б езв ід н о сн о  д о  іден тиф ікац ії її  учасників . Хоча, у  
ґрунті речі, стать сексуального партнера м ає істотно м ен ш е значення, аніж  сексуальна  
практика. У  соц іол ог ії сексуальности  вже давн о йдеться  про те, щ о сам е сексуальні 
практики, а н е  стать партнера, мали би правити за  набагато н ад ій н іш у п ідставу для  
класиф ікацій та аналітичних вправ21.

Д осл ідж ен н я  ЧСЧ і Ж С Ж  проілю стрували , щ о м еж і спільноти лю дей , які практи
кують сексуальні стосун к и  з осо б а м и  т іє ї сам о ї статі, н е  збігаю ться  з м еж ам и сп іль
ноти  тих, хто іден тиф ікує себ е  як Гей і лесбійк а. С каж ім о, в У країні 10% чоловіків, 
які маю ть секс із чоловікам и, на час опитування були одруж ен і, а 32%  опитаних не  
вважали с е б е  ґеям и22. С воєю  чергою , м еж і іден ти ч н остей  ґеїв та л есб ій о к  не цілком  
збігаю ться  з м еж ам и лесбіґей -субк ул ьтури . П оза  м еж ам и субкультур та іден ти ч н ос
тей  існ ує сила-силенн а «звичайних л ю дей », с ім ей н и х  чи сам отн іх , але однаково неви
ди м и х  для суспільства та науковців.

* *
*

Я  т ільки-но розпочинала свою  статтю , коли навколо ц іє ї, щ е не ви даної, збірки  
худож н іх  текстів ви бухнув перш ий скандал. Н іби то оф іц ій н а влада ан он ім н ою  ди р ек 
тивою  заборон и ла презентувати збірку на книж ковом у ярмарку. В тім , організатори  
ярмарку вмить і публ іч но заперечили існування такої забор он и , заявили свою  відкри
тість для диспуту, чим  позначили нову пози ти вн у тенденцію : ди ск урси вн у н есу м іс 
ність ін тел іґен тн ости  та гом оф обн ости .

М арія  М аєрчи к

21 Див., наприклад, Halberstam, Judith. Female Masculinity. -  Duke University Press, 1998.
22 Л. А мджалін, К. Кащенкова, T. Коноплицька, О. Лисенко та ін. М оніторинг поведінки  
чоловіків, як і мают ь секс з чоловіками, як  компонент епіднагляду другого покоління: А на
літичний звіт. Київ: МБФ «М іжнародний альянс з ВІЛ/СН ІД в Україні», 2005, с. 10-11 .



Перекладачі

Олесь Барліг
Проблема, якою я переймаюся як журналіст і літератор, це, умовно кажучи, «дискримінація 
чоловіка в сучасному суспільстві». Гомоеротичний вимір стосунків -  один із тих аспектів, що 
в них цю проблему можна простежити якнайчіткіше, адже насамперед ідеться про негативні 
стереотипи у сприйнятті «ґеїв» і «бісексуалів». Тому я сподіваюся, що антологія «120 сторінок 
содому» істотно розширить обрії громадського обговорення низки гострих питань і принаймні 
дасть нам нагоду позбутися багатьох застарілих жалюгідних кліше.
Назвати себе перекладачем я не можу, але перекладацький досвід, безперечно, цікавий для мене. 
Головним своїм здобутком у цій справі вважаю українську адаптацію поеми Фаїни Ґрімберґ 
«Андрій Іванович повертається додому», видану в альманасі «Дзеркало». А щодо оповідання 
Єлени Новожиловой то воно приваблює спробою описати той поворот у розвитку конфлікту, 
коли, попри взаємне роздратування й огиду опонентів, раптом відбувається ніби перемикання 
на інший канал, і сварка переростає в миттєву тваринну пристрасть, що легковажить стать як 
суто фізіологічну дрібницю.

Артем Євстаф’єв (нар. 1980) -  перекладач, закінчив Дніпропетровський національний універ
ситет ім. Гончара як філолог-англіст. Перекладає з англійської, а також принагідно з польської, 
італійської та угорської. Живе в Дніпропетровську.

«Скрипку Господа» я знайшов, поставивши на пошук в інтернеті запит «гомосексуальність і ре
лігія». Ці дві, напозір несумісні, речі авторові вдалося поєднати. Твір вражає своєю сугестивніс
тю і є, за словами автора, не оповіданням, а «особистим зізнанням».

Сергій Жадан (нар. 1974) -  поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Автор поетичних збірок «Цитатник» 
(1995,2005), «Генерал Юда» (1995), «Пепсі» (1998), «the very very best poems, psychodelic stories o f  
fighting and other bullshit» (2000), «Балади про війну і відбудову» (2001), «Історія культури початку 
століття» (2003), «Марадона» (2007), «Ефіопія» (2009), «Ділі Марлен» (2009), а також книжок 
прози «Біг Мак» (2003), «Депеш Мод» (2004), «Anarchy in the Ukr» (2005) і «Гімн демократичної 
молоді» (2006). 2006 року видав книжку вибраних творів «Капітал». Живе в Харкові.

Моґутіна перекладав дуже давно, без певної мети, просто вірші сподобались. Як на мене, це 
серйозний поет, котрий доволі успішно поєднує класичну бітницьку поетику з традицією ро
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сійського літературного авангарду. Останнім часом про нього, щоправда, мало чути, але ті речі, 
котрі він писав на початку 2000-х видаються надзвичайно цікавими. Шкода, що його в Україні 
мало знають. Сподіваюсь, публікація у цій антології щось змінить.

Ірина Корсун (нар. 1986) -  перекладачка, закінчила факультет перекладачів Київського на
ціонального лінгвістичного університету. Перекладає з новогрецької й англійської мов. Живе 
в Києві.

Робота виявилася дуже цікавою, бо це був мій перший досвід літературного перекладу. Цілком 
природно пишатися причетністю до такого актуального проекту.

Христина Кузнецова (нар. 1989) -  журналістка-фрилансер, письменниця, студіює філософію в 
Університеті ім. Томаша Масарика в Брні (Чехія), перекладає з чеської мови.

Дмитро Лазуткін (нар. 1978) -  поет, перекладач, журналіст. Автор книжок «Дахи» (2003), 
«Солодощі для плазунів» (2005), «Паприка грез» (2006), «набиті травою священні корови» 
(2006), «Бензин» (2008). Лавреат літературних нагород «Літературний Олімп-2006», «Смо
лоскип», «Гранослов», «Русская премия» (Росія), «Культреванш», «Співдружність дебютів» 
(Таджикістан), переможець Першого відкритого чемпіонату України з оберслему, стипендіат 
міжнародної програми «Gaude Роїопіа» (Польща). Вірші перекладено десятьма мовами. Сво
єю чергою перекладав з білоруської (Андрей Хадановіч, Сяргей Прилуцький, Віталь Рижков), 
литовської (Вітас Декшніс) і російської (Дмітрій Кузьмін, Даніла Давидов, Юлія Ідліс, Дмітрій 
Медведев) мов. Живе в Києві.

Дмітрія Кузьміна знаю давно -  і як прекрасного поета, і як уважного перекладача. Тому радо 
взявся за роботу над його текстами. Для мене його вірші -  це така собі нова російська поезія, 
дуже щира, дуже точна у висловлюванні. Гранично точна.

Ольга Любарська (нар. 1985) -  перекладачка з англійської, іспанської та французької мов. По
езію перекладає від початку 2000-х років, попервах як тобі, відтак фахово. Живе в Києві.

У моєму особисто перекладацькому житті антологія стала поворотним моментом -  це був 
справжній, комусь окрім мене потрібний переклад чиїхось чужих, але дуже живих почуттів, 
переклад замовлений, очікуваний. Мені випало перекладати двох квір-поетів і одну поетку, тож 
я змушена була відчути себе то жінкою, яка любить жінку, то чоловіком, який любить чоловіка.
В результаті цих метаморфоз постало просте розуміння: не важливо, хто й кого любить, цей 
комплекс почуттів не має первинних статевих ознак, як не має їх серце. Квір-надбудова почи
нається там, де закінчується інтимність, а поезія є розширенням інтимности.

Юлія Овчаренко (нар. 1983) -  перекладачка, міжнародний менеджер культури, стипендіятка 
Фонду ім. Роберта Боша. Закінчила Дніпропетровський національний університет ім. Гончара 
як філолог-германіст. Працювала в мистецькій агенції «Арт-Вертеп» прес-аташе, згодом -  ди
ректором із розвитку та співпраці. Живе в Дніпропетровську.

Проект «120 сторінок содому» відкрив мені вельми глибокі світи німецьких поетів. Гетеро не 
змушені щодня доводити собі і всьому світові власну ідентичність, вони мислять і діють стере
отипно. Тому в поезії з цієї квір-антології можна багато чого навчитися: людяності!, чутливос
те, непереборного оптимізму та любові до ближнього, тобто, того, як воно -  бути Людиною.
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Альбіна Позднякова
Переклад для мене -  це спосіб прочитання. Часом доки не перекладеш собі подумки або пись
мово певний текст, до кінця й не втямиш, про що там йшлося, і не відчуєш усієї його краси. А 
що мої переклади, які увійшли до цієї антології, були зі близьких нам слов’янських мов (ро
сійської та польської), то прочитання-переклад радше скидалося на перечитування, своєрідне 
повторення, відтворення іншими, проте дуже схожими засобами. І таке повторне прочитання 
допомагало мені зрозуміти Іншого, байдуже, чи той Інший пише «чужою» мовою а чи відчуває 
щось таке, чого мені ніколи не доводилося відчувати.

Анна Процук (нар. 1987) -  журналістка, редакторка, перекладає з російської та білоруської 
мов. Завершує навчання у Видавничо-поліграфічному інституті КПІ. Живе в Києві.

Квір-культура -  яскравий, тендітний, неосягнений світ. Наближення до нього через літератур
ний переклад є для мене спробою усвідомити й відчути інший бік любові.

Остап Сливинський (нар. 1978) -  поет, перекладач, есеїст. Автор поетичних книжок «Жертво
приношення великої риби» (1998), «Полуднева лінія» (2004), «М ’яч у пітьмі» (2008). Перекла
дає з польської, болгарської, македонської, англійської, російської мов. Брав участь у багатьох 
літературних акціях в Україні і за кордоном, у 2006-2007 роках координував Міжнародний 
літературний фестиваль у рамках львівського Форуму видавців. Лавреат літературної премії 
«Привітання життя» ім. Богдана-Ігоря Антонина (1997), премії Посольства Республіки Поль
щі у Києві за найкращий переклад року (2007), нагороди Губерта Бурди для молодих поетів 
із Центрально-Східної Европи (2009). Вірші та есеїстику перекладено дванадцятьма мовами. 
Живе у  Львові.

Пасевич -  це тіло, у яке вселився примружений і дещо сентиментальний демон. Перекладати 
його -  ніби боротися з незнайомцем, який тримає тебе теплою рукою і водночас видихає тобі 
в обличчя невідоме. Часом від його віршів тисне під серцем, як буває, коли стоїш над самим 
проваллям...

стронґовський (Ілля Стронґовський; нар. 1982) -  письменник, перекладач, літературтрегер, 
дизайнер. Друкувався в самвидаві, інтернеті, часописах «Четвер», «Березіль», антологіях 
«Українського самвидаву 2000-2004» (2004), «Дві тонни» (2007) тощо. Автор поетичної збір
ки «Глибоковроті» (2006). Переклав «Бійцівський клуб» Чака Палагнюка (2007) і «Поштамт» 
Чарлза Буковскі (2008). Співзасновник літоб’єднання «Мистецька гільдія “№ абищ о”», орга
нізатор і учасник численних мистецьких акцій в Україні та Росії, літературного фестивалю 
«Молода Республіка Поетів» (Львів, Форум видавців, 2005-2006, 2008).

Враження від роботи над проектом? Відчуття, що на цей потяг міг би встигнути і раніше, а не 
тягнути до останку.

Віталій Чернецький (нар. 1970) -  літературознавець, історик кіна, перекладач. Народився 
в Одесі, навчався в Московському державному університеті й університетах США. Захистив 
дисертацію з порівняльного літературознавства та теорії літератури в Пенсилванському уні
верситеті, нині працює професором славістики та кінознавства в Університеті Маямі в Ога
йо. Автор монографії про сучасну українську та російську літературу в контексті глобалізації
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(2007), український переклад якої невдовзі вийде у видавництві «Критика». Перекладає су
часну українську та російську поезію та прозу англійською мовою, зокрема 2008 року видав 
переклад «Московіяди» Юрія Андруховича.

Я радо погодився взяти участь у роботі над цією антологією, бо вважаю вельми важливим, 
аби якнайбільше новаторських літературних творів з іншомовних традицій зазвучало по- 
українськи. Зокрема творів ґей-лесбі літератури, що вони відіграють чільну роль у розвитку 
світової культури впродовж останніх ста років, але досі дуже мало знані в Україні. Сподіваюся, 
вихід у світ цієї антології посприяє енергійнішому залученню сучасного українського письмен
ства у світові контексти, а ще додасть відваги та натхнення вітчизняним авторам із Гей-лесбі 
спільноти.

Ірина Ш увалова
Переклад для мене -  завжди балансування між втіхою й острахом, адже, здавалося б, ось воно -  
вдале рішення, влучна фраза, а вже за мить розумієш, що філігранна конструкція вірша от-от 
завалиться, наче картяний будиночок. Ці ж самі два супутники -  втіха й острах -  супрово
джують поета, що пише, людину, яка закохується, будь-кого, хто свідомо випускає з клітки 
вуст пернатий вибуховий пристрій слова. Працюючи над перекладами для антології, я часом 
цілком губилася -  майже потопала -  в оцій подвійній пульсації остраху та втіхи. Але щоразу, 
намацуючи ногами дно, вже відчувала, як знову спокусливо дихає в спину глибина тексту -  цей 
споконвічний ловець зачарованого словом плавця. .
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Проект «120 сторінок Содому» -  подвижницький, експериментальний і досить ризикований, 
Уже навіть у  своїй назві, що перегукується з програмним романом маркіза де Сада (а відтак і 
стрічкою Пазоліні), він містить самоіронію, яка немовби натякає на певний суспільний градус 
ставлення до ЛҐБТ-проблематики. Таке самоіронізування тішить: важко закинути упорядникам 
доктринерство, сектантство чи пропаґанду. Насправді ключовим словом тут є «поезія». До того 
ж, поезія особлива. Чи здатна поезія в сучасному світі правити за пропаґанду? Маю великі 
сумніви,

...Чи щось спільне об’єднує тексти всіх учасників «120 сторінок Содому»? Безперечно, так. 
Особливе ставлення до іншого, особливе переживання іншого, особливий інший. Тексти цієї 
антології якраз і позначені особливою чуттєвістю і чутливістю, незвичною пристрастю й 
еротичністю, підкресленою увагою до тілесного -  сфери, що в нашій культурній ситуації 
тривалий час витіснялась у  сірі зони, й лише сьогодні здобуває право на голос. Чи збідніє наша 
культура без цього інакшого голосу? Безперечно, так. Чи можна порозумітися нашим світам без 
знання про себе? Ні, аж ніяк.

...Про поезію, вміщену в антології «120 сторінок Содому», можна було би висловитися, 
перефразуючи назву вірша німецького поета Маріо Вірца «Кохання за часів СНІДу», цілком ув 
Адорновому дусі: «Після СНІДу поезія неможлива». Так, неможлива такою, якою була досі, 
Точніше, неможлива лише такою, Щось відбулося з ліричним суб’єктом, щось відбулося з 
«ліричним об’єктом», щось відбулося зі світом навколо,

Ясна річ, це передусім поезія, лірика, а потім -  усе решта: розважання на тему «нової 
чуттєвости», тілесности, queer-ідентичности, ґендеру та безлічі інших модних теорій. Тобто, 
спочатку була поезія, яку згодом упорядники виокремили за певними принципами і 
скласифікували у  певний спосіб. Хоча деякі тексти цієї антології могли би помандрувати й до 
іншої збірки актуальної літератури. Квір, чи пак ЛҐБТ -  це лише умовний код для книжки, що в 
ній зібрано чудернацькі тексти, в яких «він любить його», «вона любить її», «вона описує, як він 
любить його», «він мріє про нього», «вона марить нею».., І так до нескінченности -  до м ісця& е 
можна, нарешті, подолати цю, здавалося б, уже вічну самотність.

Андрій Бондар


