
Роздуми про Сміх, сміх і плач

     Сміх - це прихований Плач. Точніше є два різновиди сміху: Сміх і сміх, саме так, з великої і малої літери. Звичайний Сміх ніколи не доводить до сліз, бо йому нема за чим тужити: він повний, веселий і соковитий, наче стигле яблуко. Власне, завдяки своїй повноті він царствено самовдоволений, тому і починається з великої літери. Можна сказати, що він "духовно здоровий".  Так Сміються в кінотеатрах, за столом і в ліжку. Так Сміється пустотлива малеча в лютий холод, побачивши Діда Мороза.
     Придивіться до святкування Нового Року на дитячому ранку. У гомінкій, строкатій юрбі, що Сміється ви обов'язково знайдете малюка, який стоїть ніби поруч з усіма - не надто далеко, щоб відчуження його не було помічене і не стало предметом кепкування, але і не надто близько, щоб не обпектися об цей гомін і об цю строкатість. Дитина, як правило, посміхається - посмішкою, що ось-ось заплаче.
     А тепер подивіться на малюка вдома, в колі рідних людей, яких він не боїться. Шкодуючи його, вони привели до нього свого Діда Мороза. Дитина - сміється. І в цьому значно більше справжньої радості буття, світла та кришталевої чистоти, ніж у тому, першому, Сміхові задоволених життям, веселих людей. Так сміються у храмах, за книжкою або в коханні. Сміються тихо, без смішка, відчувши всю повноту страждання. Беззвучність сміху робить його покірним і маленьким, а отже - найвищим. Плачуть після такого сміху теж тихо, однією душею вивільняючи та виплескуючи грудні поклади.
     Напевно, ці два різновиди сміху - Сміх і сміх - і є тим, про що говорять: "небесне" і "земне", "спасенне" і "гріховне", "духовне" і "тілесне", "прекрасне" і "потворне", "божественне" і "людське", "християнське" і "язичницьке"...
     Схильність сміятися так, а не інакше, визначає долю людини. Малеча, що вилиняла в дорослих, продовжуватиме свій дитячий ранок. Ті, в душі яких панує Сміх, стануть Господарями цього життя, ті, в яких переважає сміх, - його Аскетами. Так народжуються політики та священики. Причому в обох випадках ідеться про покликання, а не про становище, бо вдача - справа рук Господа, а статус - рукотворна фікція. Як багато природжених політиків помилково стають священиками, котрим не сидиться в сані, але як мало справжніх священиків - серед політиків! Я не думаю, що коли Ісус говорив про Любов, Він, її унікальне і абсолютне втілення, бачив перед собою Інквізицію, Хрестові походи та рекламні слогани. 
     Однак є ще одна категорія не зовсім зрозумілих людей, до яких належать філософи, митці і жінки. Вони сміються обома різновидами сміху водночас. Об'єднує їх Творчість, що постає з такого подвійного сміху. Вона - джерело їхньої сили і причина їхньої слабкості, мотив для оригінальності та стимул до плагіату, грань між провиною і безневинністю. У чистилищі цієї подвійності вони опиняються не тому, що так воліють, а тому, що такими створені. Якби їхня природа була іншою, ці б люди не творили: філософи - істину, митці - красу, жінки - життя. Справжня творчість народжується у вузькому проміжку між світлом і темрявою, посмішкою і сльозами, і залежно від того, куди вона прямуватиме - до світла чи до темряви - Творчість ця або виживає, або помирає. Якщо до темряви - Сміху, тіла, господарювання, - помирає. Якщо до світла - сміху, душі, священнодійства, - здобуває життя вічне. Взагалі, щоб стати творцем Той, Хто Сміється, повинен заплакати, а потім - стати тим, хто сміється... 
     Безперечно, de facto чистих різновидів не буває. Кожна людина несе в собі смішинки цих трьох типів: Смішного, смішного та подвійного. У політикові живе спасенник, у митцеві - богослов, у богословові - філософ, у чоловікові - жінка тощо. Понад усе переживають ті, в кого ці грані тотожні. Різноколірний кристал, звісно, тішить око, та все ж тьмяніє перед діамантом. Понад усе мучаться ті, хто, за природою своєю належачи до людей сміху виштовхуються життям - чи то через слабкість свою, чи то через недосконалість самого життя - в людей Сміху. Є різниця між переживанням і мукою: переживання - це настрій, мука - стан. Переживання - поверхове, швидкоплинне та збудливе. Мука - глибинна, тривала і втішна. Переживання - роздратування, мука - пристрасть (у значенні страждання). Вони танцюють обійнявшись, майже різностатево, як лібідо - з любов’ю, щоб, нарешті, скінчитися. Переживання - уривається - на нічому, мука - завершується просвітленням. 
     Я Сміюся, аби приховати, що - сміюся. Я плачу, тому що - сміюся. І я сподіваюся, що сміюсь я все ж більше, ніж Сміюсь, а ні, то: чому плачу? 
     Блаженні, Ті, Що Сміються, бо вони стануть тими, що сміються.
     Блаженні ті, що сміються, бо вони заплачуть.
     "Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться".

                                                                                                                                                                         8 травня 2008 р.           

