




ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА

Вперше я почав читати Кастанеду ще десь в 1990-х. Перші три томи завжди
вважалися складними для розуміння, про що всі любителі Кастанєди завжди
заявляли, прочитавши тільки російський переклад. Почавши досліджувати
Кастанєдівську тему, почало вияснятися багато цікавих подробиць самого процесу
перекладання Кастанєди на російську і процесу розуміння його тексту.

Як виявилося, перший том перекладався абияк, другий і третій перекладався
Андрієм Сідерським як переклад для себе, що, мабуть, і повиливало на якість
загального розуміння тексту.

Почати перекладати Повчання пана Івана  мене сподвигли багаторічні дискусії
щодо практичного застосування його книг. Я сам, перечитуючи його перші томи, або
засинав, або не розумів тексту, подекуди мені бракувало цілих абзаців. А кількість
криво калькованих і відмінюваних термінів, які зараз стали широковживаними,
просто вражала: пейот-пейотль, бенефактор, пєрєпрасмотр, індульґіровать...

Пробуючи найти сам пєрєпрасмотр англійською, я ніяк не міг зрозуміти, як його
перекласти українською: перегляд? переперегляд? І як же його найти англійською:
review? re-review? Прийшлося знайти весь текст англійською і по реченням
зіставляти, щоб зрозуміти, що було в оригіналі: recapitulation! А що найдивніше, я
знайшов використання цього слова християнськими джерелами при описі життя
Ісуса, зокрема Іренея Ліонського:

Part of the process of recapitulation is for Christ to go through
every stage of human life, from infancy to old age, and simply by
living it, sanctify it with his divinity.

Частиною процесу перепрожиття для Ісуса було пройти усі
ступені людського життя від колиски до старості і просто
проэюивати їх, освячуючи своєю божественністю.

Знайшовши такі помилки розуміння тексту Кастанєди, я остаточно вирішив
взятися за прямий переклад з факсимільного (фотокопія) англійського видання,
оминаючи відомі перекладацькі трюки сучасних псевдоперекладачів - я не
використовував гуглотранслятора чи будь-яких інших електронних
перекладачів, я не використовував російського видання як прикладу
правильного перекладу, я не використовував інших перекладів на українську
мову (тільки минулого тижня я випадково дізнався, що існує декілька українських
перекладів Повчань ).

В своєму перекладі, промедитовуючи суть самих повчань, я позбувся більшості
незрозумілих, запозичених, калькованих слів, понять, намагався повністю перевести
увагу читача з непотребу в пам яті на загальне розуміння тексту і повчань. В тому
числі і з обкуреного , мухоморного  і кактусожерного  варіанту до тексту, в



якому велика кількість світоглядних речей, які потребують глибокого осмислення.
Хоча гумор і сарказм пана Івана роблять ці повчання неймовірно веселими, що я

теж намагався передати де-не-де.

Дякую всім, хто вичитував і перечитував версії і частини цього перекладу і робив
правки чи вказував на помилки.

Дякую Карлосу Кастанєді за щоденник початку його магічного життя, не
спотворений розумом, не виправлений послідовниками - за чисте знання, навіть
якщо більшості інформації сам Карлос Кастанеда не розумів, але зумів його передати.

Читайте текст, медитуйте над життям, розважайтеся і пишіть відгуки.

Олександр Корицький
2010-2017



ПОВЧАННЯ ПАНА ІВАНА: ЯКІЙСЬКИЙ ШЛЯХ ЗНАННЯ1

Карлос Кастанеда був аспірантом факультету антропології в УКЛА2, і збирав
інформацію про різні медичні трави, які використовували індіанці в Сонорі, Мехіко3,
коли він зустрів старого індіанця Які пана Івана. Повчання пана Івана - це історія
перших п яти років, проведених цими двома чоловіками в якості майстра і учня.

Для пана Івана і для двох осіб, які розділяли його відчуття магічного часу зі мною

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Ця книга є і етнографічною, і алегоричною.

Карлос Кастанеда, під опікою пана Івана, проводить нас крізь той момент
присмерків, крізь ту тріщину у вселенній між денним світлом і темрявою у світ, який
не тільки відрізняється від нашого, але є цілком іншого порядку реальності. Для
досягнення цього світу він отримав допомогу мескаліто, єрба дель діабло і гуміто -
пейоте4, дурману і грибів. Але це не просто перерахунок галюциногенних досвідів,
бо тонкі маніпуляції пана Івана вели мандрівника, в той час як його інтерпретації
надавали значення подіям, які ми - через учня відуна - мали нагоду проживати.

Антропологія навчає нас, що світ по-різному визначається в різних місцях. Справа
не тільки в різних традиціях народів; справа навіть не в тому, що народи вірять у
різних богів і очікують різну посмертну долю. Справа, радше, у тому, що світи
різних людей мають різні форми. Самі метафізичні припущення відрізняються:
простір не підкоряється евклідовій геометрії, час не формує суцільного
двостороннього потоку, причинна обумовленість не підкоряється аристотелевій
логіці, людина не розрізняється з не-людиною або життям після смерті, як у нашому
світі. Ми знаємо щось про форму цих інших світів з логіки рідних мов і з міфів та
церемоній відповідно до записів антропологів. Пан Іван показує нам проблиски світу
відуна Які, і через те, що ми бачимо його під впливом галюциногенних речовин, ми
сприймаємо його з реальністю, яка зовсім відрізняється від інших джерел. Це

1 The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge (англ.), Las Ensenanzas de Don Juan
(Una Forma Yaqui de Conocimiento) (ісп.). На першій сторінці - українізована обкладинка
першого видання 1968 року.
2 UCLA - кажуть, що це University of California at Los Angeles, чи може: Українська
Католицька Львівська Академія.

3 Mexico - Мехіко (штат, область) в країні Мексика.
4 peyote - пейоте. В тексті це невідмінювана назва іншомовного походження. - Прим, перекл.
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особлива чеснота цієї роботи.
Кастанеда правильно обстоює думку, що цей світ, незважаючи на всі свої

відмінності сприйняття, має власну внутрішню логіку. Він спробував пояснити його
зсередини, яким цей світ був - зсередини своїх власних багатих і інтенсивних
досвідів протягом опіки пана Івана - радше, ніж дослідити його в термінах нашої
логіки. Те, що він не може повністю досягнути успіху у цьому, є обмеженням, яке
наша культура і наша власна мова накладає на сприйняття, швидше, ніж це робить
його власне обмеження; але у своїх зусиллях він будує мости для нас між світом
відуна Які з його власним світом незвичної реальності і світом звичної реальності.

Центральна важливість входження у світи, відмінні від нашого власного - і звідси
самої антропології - полягає у факті, що досвід веде нас до розуміння того, що наш
власний світ є також культурною спорудою. Пізнаючи інші світи, ми бачимо наш
власний таким, як він є, і таким чином стаємо здатні швидкоплинно бачити, на що
насправді повинен бути схожий справжній світ - той, що існує між нашою
культурною спорудою і тими іншими світами. Звідси алегорія, як і етнографія.
Мудрість і поезія пана Івана та майстерність і поезія його писара дає нам видіння нас
і реальності. Як і у всіх відповідних алегоріях, те, що хтось бачить, залежить від
глядача і тут не потребує тлумачення.

Допити пана Івана Карлосом Кастанедою розпочалися, коли Кастанеда був
студентом антропології в Університеті Каліфорнії в місті Лос Анджелес. Ми в боргу
перед ним за його терпіння, його мужність і його проникливість у розшукуванні і
зустрічі із викликом власного подвійного учнівства та у звітуванні нам деталей
власних досвідів. У цій роботі він демонструє головну майстерність хорошої
етнографії - можливість увійти в чужий світ. Я вірю, що він знайшов шлях з серцем.

Волтер Ґолдшмідт
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ПРИСВЯТА

Я хочу виразити глибоку вдячність професору Клементу Мейґену, який розпочав і
спрямував курс моєї антропологічної польової роботи; професору Герольду
Ґарфінкелу, який подав мені приклад і дух виснажливого дослідження; професору
Роберту Еджертону, який критикував мою роботу з самого початку; професору
Вільяму Брайту і професору Педро Карраско за їхню критику і підбадьорювання;
професору Лоренсу Вотсону за його неоціненну допомогу у проясненні мого аналізу.
Нарешті, я вдячний пані Ґрейс Стімсон та пану Ф. А. Ґілфорду за їхню допомогу у
підготовці рукопису.

Para ті solo recorrer

los caminos que tienen corazon,
cualquier camino que tenga corazon.

Por ahi yo recorro,
у la unica prueba que vale es
atravesar todo su largo.

Ypor ahi yo recorro mirando,
mirando, sin aliento.

(Для мене є лише подорож
шляхами, які мають серце,
будь-яким шляхом, який може мати серце.

Там я подорожую,
і єдиний вартий уваги виклик -
пройти всією його довжиною.

Ось там я подорожую в пошуках,
в пошуках, затамувавши подих.)

Пан Іван

..ні на що більше неможна замахуватися, ніж на
встановлення початку і напрямку нескінченно довгої дороги.
Претензійність будь-якої систематичної і остаточної
завершеності буде принаймні самоілюзією. Тут
досконалість може бути досягнута окремим студентом
лише у суб'єктивному розумінні, коли він може
комунікувати з будь-чим, що був здатний бачити.

Ґеорґ Ціммель
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ВСТУП

Влітку 1960 року, коли я був студентом антропології в Університеті Каліфорнії у
місті Лос Анджелес, я здійснив декілька поїздок на південний схід для збору
інформації про лікувальні рослини, які там використовували індіанці. Події, які я тут
описую, розпочалися під час однієї з моїх поїздок.

Я очікував в прикордонному містечку на рейсовий автобус5, спілкуючись з другом,
який був моїм гідом і помічником у дослідженні. Раптом він нахилився до мене і
прошепотів, що чоловік, сивий старий індіанець, який сидів перед вікном, був дуже
обізнаним у рослинах, особливо пейоте. Я попросив свого друга представити мене
цьому чоловікові.

Мій друг привітався з ним, тоді підійшов і потиснув йому руку. Після того, як
вони трохи поговорили, мій друг подав мені знак приєднатися до них, але одразу
залишив мене наодинці зі старим, навіть не потурбувавшись представити нас. Старий
не був збентежений ні на йоту. Я назвав йому своє ім я, на що він сказав, що його
звати Іван і він до моїх послуг. Він використав ввічливу форму звертання іспанською.
Ми потиснули руки за моєю ініціативою і тоді трохи помовчали. Це не була
напружена тиша, але німотність, природна і розслаблена з обох сторін.

Хоча його темне обличчя і шия були в зморшках, викриваючи про його вік, мене
вразило, що його тіло було спритне і м язисте. Тоді я сказав йому, що мене цікавить
отримання інформації про лікарські рослини. Хоча насправді я був майже невігласом
стосовно пейоте, я вдав, що знаю багато, і навіть припустив, що для нього буде
краще поговорити зі мною.

Поки я так вимахувався6, він повільно кивав і дивився на мене, але нічого не казав.
Я уникав його очей і ми закінчили стоячи - обоє - в мертвій мовчанці. Нарешті, після,
як здалося, дуже довгої перерви, пан Іван встав і виглянув з вікна. Приїхав його
автобус. Він попрощався і вийшов зі станції.

Я був роздратований своїми безглуздими словами, які я йому сказав, і тим, як
його дивовижні очі бачили мене наскрізь. Коли мій друг повернувся, він спробував
мене втішити щодо мого провалу у спробі навчитися чогось від пана Івана. Він
пояснив, що старий часто бував мовчазний або ухильний, але турбуючий вплив цієї
першої зустрічі було не так легко розвіяти.

Я доклав зусиль, щоб дізнатися, де жив пан Іван, і пізніше відвідав його кілька
разів. Кожного разу я намагався поговорити з ним про пейоте, але без успіху. Тим не
менше, ми стали хорошими друзями, а моє наукове дослідження забулося або
принаймні переспрямувалося у канали, які були розділені світами від мого
первинного наміру.

5 Greyhound Bus Line - автобусна компанія у США, яка відома завдяки своєму логотипу хорта.
Одна з найбільших міжміських автобусних компаній. - Прим, перекл.
6 rattled on - брякати, звук кілець на хвості гримучої змії.
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Друг, який представив мене пану Івану, пізніше пояснив, що старий не був
уродженцем Арізони, де ми і зустрілися, а індіанцем які з Сонори, Мексика.

Спочатку я бачив пана Івана просто як радше своєрідного чоловіка, який багато
знав про пейоте і дивовижно добре розмовляв іспанською. Але люди, з якими він
жив, вірили, що він мав якесь «таємне знання», що він був «брухо». Іспанське слово
брухо означає знахар, цілитель, лікувальник, відьмак, відун. Воно описує людину, яка
має надзвичайні і, зазвичай, злі енергії.

Я був знайомий з паном Іваном вже впродовж року, коли він мені довірився.
Одного дня він пояснив, що має певне знання, отримане від вчителя (або як він його
називав «покровителя»7 8), який вів його у чомусь на зразок учнівства. В свою чергу,
пан Іван обрав мене слугувати його учнем, але попередив, що я буду повинен щиро
віддатися цьому, бо тренування буде довге і напружене.

Описуючи свого вчителя, пан Іван використовував слово «чортеняка»*. Пізніше я
дізнався, що термін чортеняка використовується тільки сонорськими індіанцями на
позначення злої людини, яка практикує чорне відання і здатної трансформуватися в
тварину - птаха, собаку, койота або будь-яке інше створіння.

Під час одного з моїх відвідувань Сонори я отримав незвичайний досвід, який
пояснив відчуття індіанців щодо чортеняк. Я вів машину вночі в компанії двох
друзів-індіанців, коли побачив тварину, яка перебігала дорогу і здалась собакою.
Один з моїх супутників сказав, що це був не собака, а великий койот. Я сповільнив
машину і пригальмував обабіч дороги, щоб добре роздивитися тварину. Вона
залишалася в межах досяжності фар ще декілька секунд, а тоді побігла в чапарель.
Це, безсумнівно, був койот, але вдвічі більший від звичайного. Схвильовано
розмовляючи, мої друзі погодились, що це була дуже незвична тварина, а один з них
припустив, що вона могла би бути чортенякою. Я вирішив використати таку нагоду і
розпитати індіанців того краю про їхні вірування в існуванні чортеняк. Я говорив з
багатьма, розповідаючи цю історію і задаючи запитання. Три наступні розмови
виявляють їхні відчуття.

«Думаєш, це був койот, Чой?» - запитав я у молодого чоловіка після того, як він
прослухав історію.

«Хто зна? Собака, без сумніву. Завеликий, як на койота».
«Думаєш, що, може, це міг би бути чортеняка!»
«Фігня повна. Нема такого».

«Чому ти так кажеш, Чой?»
«В людей багата уява. Закладаюсь, що якщо б ти піймав ту тварину, яку бачив, то

це був би собака. Одного разу я мав справу в іншому місті і встав вдосвіта, щоб
осідлати коня. Коли я виходив, несподівано побачив темну тінь на дорозі, яка

7 benefactor - прямий переклад і надалі покровитель
8 diablero - діаблеро, надалі в тексті чортеняка.
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виглядала, як велика тварина. Мій кінь заржав і скинув мене з сідла. Я теж достатньо
сильно налякався, але виявилося, що тою тінню була жінка, яка йшла в місто».

«Маєш на увазі, Чой, що не віриш у існування чортеняк?»
«Чортеняті Що за чортеняті Скажи мені, що таке чортеняті»
«Я не знаю, Чой. Мануель, який їхав зі мною тієї ночі, сказав, що койот міг би

бути чортенякою. Може, ти міг би мені сказати, що таке чортеняті»
«Кажуть, що чортенякою є відун, який перетворюється в будь-яку форму, яку

захоче прийняти. Але всі знають, що то повна фігня. Старі тут переповнені історіями
про чортеняк. Але між нас, молодих, такого не знайдете».

«Що то за тварина була, як Ви думаєте, пані Луз?» - запитав я жіночку
середнього віку.

«Тільки Бог це знає напевне, але я не думаю, що то був койот. Є речі, які
виглядають як схожі на койотів, але не є ними. Койот біг чи їв?»

«Переважно стояв, але коли я його побачив, то подумав, що він щось їсть».
«Ти впевнений, що він нічого в роті не ніс?»
«Можливо, щось було. Але скажіть, яка різниця?»
«Є різниця. Якщо він щось ніс в пащі, то це був не койот».
«А хто тоді?»
«Це був чоловік або жінка».
«А як ви називаєте таких людей, пані Луз?»
Вона не відповіла. Я ще розпитував її трохи, але без успіху. Нарешті вона сказала,

що не знає. Я запитав, чи таких людей називають чортеняками, а вона відповіла, що
«чортенят» - це лише одна з назв.

«Чи Ви знаєте якихось чортеняк?» - запитав я.
«Я знала одну жінку», - відповіла вона. - «Її вбили. Це сталося, коли я була

маленькою. Кажуть, що та жінка перетворювалася в суку. І ось однієї ночі пес
зайшов в будинок білого чоловіка, щоб вкрасти сиру. Білий вбив собаку з рушниці і в
той же момент, коли собака помер в будинку білого, та жінка померла у власній
хатині. Її рідня позбиралася і пішла до білого, вимагаючи оплати. Білий чоловік
заплатив добрі гроші за те, що її вбив».

«Як вони могли вимагати оплати, якщо вбили суку?»
«Вони сказали, що білий знав, що то був не пес, бо з ним були інші люди і вони

всі бачили, що пес стояв на задніх ногах, як людина, і дотягувався до сиру в жолобі,
який звисав з даху. Чоловіки чекали злодія, бо сир білого чоловіка крали щоночі.
Тому чоловік вбив злодія, знаючи, що то був не собака».

«Пані Луз, а в наш час існують чортеняті»
«Такі речі є таємницею. Кажуть, що більше чортеняк не існує, але я в цьому

сумніваюся, бо принаймні один член сім ї чортенят повинен навчитися того, що
знає чортенят. Чортенят мають власні закони, а один з тих законів каже, що
чортенят повинен навчити власних таємниць хоча б одного з нащадків».
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«Ґенаро, як Ви думаєте, що то була за тварина?» - запитав я дуже старого чоловіка.
«Собака з одного з ранчів9 того району. Що інше?»
«Це міг би бути чортеняка».
«Чортеняка? Ти здурів! Нема ніяких чортеняк».
«Ви маєте на увазі, що вже немає, чи що ніколи не було?»
«Колись були, це правда. Це загальновідомо. Всі це знають. Але люди боялись їх і

тому повбивали всіх».
«Ґенаро, хто їх повбивав?»
«Всі люди племені. Останній чортеняка, якого я знав, був С. Він вбивав своїм

віданням людей десятками, можливо, навіть сотнями. Ми не могли з цим
примиритися і всі люди зібралися, одної ночі зненацька його застали і
живцем закопали».

«Ґенаро, коли це було?»
«У тисяча дев ятсот сорок другому».
«Ви самі це бачили?»
«Ні, але люди ще досі про це говорять. Кажуть, що не залишилося жодних

останків, незважаючи навіть на те, що кілок зробили з свіжої деревини. В кінці
залишилося тільки величезна калюжа жиру».

Хоча пан Іван класифікував свого покровителя як чортеняку, він ніколи не
згадував ні про місце, де отримав своє знання, ані не проясняв особистість свого
вчителя. Фактично, пан Іван дуже мало розповів про своє власне життя. Все, що він
сказав, це те, що народився на південному заході в 1891 році, провів майже все своє
життя в Мексиці; що у 1900 році мексиканський уряд вислав його сім ю до
Центральної Мексики разом з тисячами інших сонорських індіанців; що жив у
центральній і південній Мексиці до 1940 року. Звідси, оскільки пан Іван багато
подорожував, його знання могло б бути продуктом багатьох впливів. І хоча він себе
вважав індіанцем з Сонори, я був непевен, чи його знання повністю вписується в
культуру сонорських індіанців. Але тут моїм наміром не є визначити його точне
культурне середовище.

Я розпочав відбувати своє учнівство в пана Івана в червні 1961 року. До того часу
я бачив його з різних оказій10, але завжди як антропологічний оглядач. Протягом цих
ранніх розмов я приховано робив нотатки. Пізніше, покладаючись на свою пам ять, я
відтворював розмову повністю. Але, коли я став учнем, такий спосіб занотовування
став заскладним, бо наші розмови почали торкатися багатьох різних тем. Тоді пан
Іван дозволив мені - але через великий протест - відкрито записувати все, що було
сказано. Я також хотів фотографувати і записувати на плівку, але він мені цього

9 ранчо (оди. Н.в.), ранчів - (мн. Р.в.) - таке відмінювання буде використовуватися і для інших
запозичених або транслітерованих слів.
10 occasions - оказії, нагоди, можливості, причини
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не дозволив.

Спочатку я проводив своє учнівство в Арізоні, а потім - в Сонорі, бо пан Іван
переїхав до Мексики під час курсу мого навчання. Процедура, якої я дотримувався -
це бачити його час від часу на кілька днів. Мої відвідування стали частішими і
тривали довше літніми місяцями 1961, 1962, 1963 і 1964 років. Оглядаючись назад,
мені здається, що саме метод ведення учнівства не дозволив навчанню стати
успішним, бо гальмував прихід повної віддачі, потрібної мені, щоб стати відуном.
Тим не менше, метод був вигідним з моєї особистої точки зору, бо давав мені крихту
відчуження, а це, в свою чергу, сприяло відчуттю критичного дослідження, яке було
б неможливе, якщо б я добився суцільної участі, без переривання. В вересні 1965
року я добровільно зупинив учнівство.

Кілька місяців після мого відходу я вперше обдумав ідею систематичного
впорядкування своїх польових записів. Оскільки дані, які я зібрав, були достатньо
об ємними і включали багато різної інформації, я розпочав зі спроби створення
системи класифікації - розподілив дані по напрямкам споріднених понять і концепцій
та впорядкував напрямки ієрархічно, відповідно до суб єктивної важливості - тобто в
термінах важливості впливу, який на мене мали кожен з цих напрямків. Таким чином,
я досягнув наступної класифікації: використання галюциногенних рослин, процедури
та формули, використовувані у віданні; оволодіння і поводження з енергетичними
об єктами; використання лікарських рослин; пісні і легенди.

Роздумуючи над феноменами, з якими я зустрівся, я усвідомив, що мої спроби
класифікації створили не більше, ніж облік11 категорій; тому будь-яка спроба
покращити мою схему породжувала б тільки складніший облік. Це не було тим, чого
я хотів. Місяцями після моєї відмови від учнівства я намагався зрозуміти, з чим я
стикнувся. А стикнувся я з викладанням чіткої12 системи вірувань засобами
прагматичного і експериментального метода. Для мене було очевидно з самого
початку моєї участі у навчанні, що викладання пана Івана мало внутрішню єдність.
Як тільки він чітко визначився передавати своє знання через мене, він продовжував
представляти свої пояснення впорядкованими кроками. Відкрити цей порядок і
зрозуміти його - стало найскладнішим завданням для мене.

Мою нездатність узгодити все, здавалось, можна було відстежити аж до того
факту, що після чотирьох років учнівства я все ще був початківцем. Було зрозуміло,
що знання пана Івана і його метод передачі були такими ж, як у його покровителя.
Таким чином, мої складнощі розуміння його викладань повинні були бути
аналогічними до тих, з якими він сам стикнувся. Пан Іван натякав на нашу схожість
як початківців у незначних коментарях щодо його нездатності зрозуміти свого
вчителя через його власне учнівство. Такі зауваження призвели мене до розуміння,
що для кожного початківця - чи індіанця, чи не-індіанця - знання відання видавалися

її

12
inventory - облік; створення інвентарного списку; перевірка інвентарю; переоблік
coherent system - чітка/зрозуміла/ясна/когерентна система
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незбагненними через чужинські риси феноменів, з якими той стикався. Особисто я,
як західняк, вважав ці риси такими дивними, що реально було майже неможливо
пояснити їх у термінах мого власного щоденного життя, і я був змушений зробити
висновок, що будь-яка спроба класифікувати мої польові дані у моїх власних
термінах будуть марними.

Таким чином, мені стало очевидно, що знання пана Івана повинні досліджуватися
в термінах того, як він сам їх розуміє; тільки в таких термінах можна зробити їх
явними і переконливими. Але, намагаючись примирити мої власні погляди з
поглядами пана Івана, я усвідомив, що коли б він не намагався пояснити мені своє
знання, він використовував поняття, які робили знання «зрозумілим» для нього.
Оскільки такі поняття були чужими для мене, намагання зрозуміти його знання у
його спосіб привели мене в ще одну необгрунтовану позицію. Тому моїм першим
завданням було визначити його порядок створення представлень. Працюючи в тому
напрямку, я побачив, що сам пан Іван зробив особливий наголос на певній ділянці
свої викладань - зокрема, використанні галюциногенних рослин. На основі цього
усвідомлення я переглянув власну схему категорій.

Пан Іван використовував - окремо і з різних нагод - три галюциногенні рослини:
пейоте (Лофофора Вільямса), дурман (Дурман індіанський схожий з Дурманом
індійським) і гриби (можливо Псилоцибе мексиканська). Ще до контакту з
європейцями американські індіанці вже знали галюциногенні властивості цих трьох
рослин. Через їхні властивості рослини широко використовувалися для задоволення,
лікування, чарівництва та для досягнення стану екстазу. В особливому контексті
своїх вчень пан Іван відносив використання Дурману індіанського і Псилоцибе
мексиканської до надбання енергії. Енергії, яку він називав «спільник». Він відносив
використання Лофофори Вільямса до надбання мудрості, або знання правильного
шляху для життя.

Важливістю рослин, за паном Іваном, була їхня здібність створювати рівні
особливого сприйняття для людини. Таким чином, він провадив мене в досвід
послідовності цих рівнів з метою розвертання і підтвердження його знання. Я
називав їх «стани не-звичайної реальності», маючи на увазі незвичну реальність як
протиставлення звичайній реальності щоденного життя. Різниця засновується на
природному розумінні станів незвичайної реальності. В контексті знання пана Івана
вони вважалися реальними, хоча їхня реальність відрізнялася від
звичайної реальності.

Пан Іван вважав, що стани незвичайної реальності є єдиною формою
прагматичного навчання і єдиним засобом надбання енергії. Він передав враження,
що інші частини його вчень були вторинними у надбанні енергії. Ця точка зору
поширювала відношення пана Івана на все, прямо не пов язане зі станами
незвичайної реальності. У моїх польових записах є розрізнені посилання на спосіб
відчуття пана Івана. Наприклад, у одній розмові він припустив, що деякі об єкти
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мають в собі певну кількість енергії. Хоча сам не мав жодної поваги до енергетичних
об єктів, він казав, що їх часто використовують менші відуни13. Я часто його
запитував про такі об єкти, але, здавалось, йому взагалі нецікаво їх обговорювати.
Проте, коли тема знову піднімалася з іншої нагоди, він неохоче погоджувався
говорити про них.

«Є певні типи об єктів, просочених енергією», - казав він. - «Є безліч таких
об єктів, виплеканих могутніми чоловіками за допомогою дружніх духів. Ці об єкти
є знаряддями - не звичайними знаряддями, а знаряддями смерті. Але все ще лише
інструменти; у них немає енергії, щоб навчати. Правильно говорячи, вони
знаходяться у сфері військових об єктів, створених для ворожнечі; їх створено для
вбивства, для кидання».

«Якого типу це об єкти, пане Іване?»
«Це не є насправді об єкти; радше це типи енергії».
«Як хтось може отримати ті типи енергії, пане Іване?»
«Це залежить від того, який тип об єкту ти хочеш».
«А скільки є типів?»

«Як я вже сказав, їх є безліч. Будь-що може бути енергетичним об єктом».

«Ну, тоді які з них наймогутніші?»

«Енергія об єкту залежить від його власника, від того, що він за чоловік.

Енергетичний об єкт, виплеканий меншим відуном - це майже жарт; з іншої сторони,

міцний, могутній відун дає свою міць своїм знаряддям».
«Тоді які енергетичні об єкти найпоширеніші? Яким саме надають перевагу

більшість відунів?»
«Немає переваг. Вони всі енергетичні об єкти, всі однакові».
«А Ви маєте якісь, пане Іване?»
Він не відповів; просто подивився на мене і засміявся. Довго мовчав, і я подумав,

що мої питання дратували його.
«На такі типи енергії є обмеження», - продовжив він. - «Але я впевнений, що така

позиція для тебе незбагненна. Я майже все своє життя витратив на те, щоб зрозуміти,
що сам по собі спільник може виявити усі таємниці цих менших енергій, проявляючи
їх радше як дитячі. Колись у мене були такі знаряддя, коли я був дуже молодий».

«Які енергетичні об єкти Ви мали?»
«Плямистий маїс14, кристали і пір їни».
«Що таке плямистий маїс, пане Іване?»
«Це маленька серцевина кукурудзи з прожилком червоного в середині».
«Це одна серцевина?»
«Ні. Відун володіє сорока вісьмома серцевинами».

3 надалі брухо замінено на відун
14 maiz-pinto
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«А що роблять серцевини, пане Іване?»
«Кожна з них може вбити чоловіка, увійшовши в його тіло».
«А як входить серцевина в людське тіло?»
«Це енергетичний об єкт і його енергія15 складається, між іншим, з входження

у тіло».
«А що він робить, коли входить в тіло?»
«Занурює себе в тіло; влаштовується в грудній клітці або кишківнику. Чоловік

захворює і помирає протягом трьох місяців з моменту, як серцевина входить в його
тіло, крім випадків, коли відун, який за ним доглядає, сильніший від того,
хто зачарував».

«А є якийсь спосіб його вилікувати?»
«Єдиним способом є виссати серцевину назовні, але дуже небагато відунів

відважилися б на таке. Відун може успішно виссати серцевину, але якщо він
недостатньо сильний, щоб його виплюнути, воно проникне в нього і натомість
вб є відуна».

«Але як може серцевина увійти в чиєсь тіло?»
«Щоб пояснити, я повинен розповісти тобі про кукурудзяне чарівництво, яке є

одним з найпотужніших чарівництв, яких я знаю. Чарівництво робиться двома
серцевинами. Одне з них кладеться всередину свіжого бутона жовтої квітки. Тоді
квітку розташовують в місці, де вона може увійти в контакт з жертвою: по дорозі, де
вона ходить щодня, або в будь-якому місці, де вона звично присутня. Як тільки
жертва наступає на серцевину або будь-яким чином його торкається, чарівництво
закінчено. Серцевина занурюється в тіло».

«А що відбувається з серцевиною після того, як чоловік її торкнувся?»
«Вся її енергія входить в чоловіка і серцевина вивільняється. Вона стає просто ще

однією серцевиною. Її можна залишити в місці чарівництва або вимести; це не має
значення. Краще вимести кудись у підлісок, де б її змогли з їсти».

«А чи може птах з їсти її до того, як чоловік до неї доторкнеться?»
«Ні. Нема такого дурного птаха, я тебе запевняю. Птахи тримаються осторонь

від неї».
Тоді пан Іван описав дуже складну процедуру, через яку можна отримати такі

енергетичні серцевини.
«Ти повинен закарбувати собі в пам яті, що плямистий маїс - це лише знаряддя,

але не спільник», - сказав він. - «Як тільки ти будеш так розрізняти, у тебе не буде
проблем. Але якщо вважатимеш такі інструменти найвищими, то будеш дурнем».

«А є енергетичні об єкти настільки ж потужні, як спільник?» - запитав я.
Пан Іван зневажливо засміявся до того, як відповів. Виглядало, що він сильно

старається бути терплячим щодо мене.

1515 в даному випадку в оригіналі повторення power object and its power consists  також можна
перекласти як: енергетичний об єкт і його сила полягають
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«Плямистий маїс, кристал і пір їни - це просто іграшки в порівнянні зі
спільником», - сказав він. - «Ці енергетичні об єкти необхідні, тільки коли в чоловіка
нема спільника. Займатися ними - це втрата часу, особливо для тебе. Ти повинен
намагатися здобути спільника; коли ти досягнеш цього, ти зрозумієш, про що я зараз
говорю. Енергетичні об єкти - це як гра для дітей».

«Не зрозумійте мене невірно, пане Іване», - запротестував я. - «Я хочу мати
спільника, але я також хочу знати все, що можливо. Ви самі сказали, що знання -
це енергія».

«Ні!» - сказав він співчутливо. - «Енергія спирається на володіння знаннями. Який
зміст знати речі, які є некорисними?»

В системі вірувань пана Івана здобуття спільника означало виключно
експлуатацію станів незвичайної реальності, які він виробляв у мені через
використання галюциногенних рослин. Він вірив, що фокусуючись на цих станах і
нехтуючи іншими аспектами знання, яке він викладав, я б дійшов до ясного бачення
феноменів, з якими я зустрічався.

Таким чином я розділив цю книгу на дві частини. У першій частині я представляю
вибірку зі своїх польових записів стосовно станів незвичайної реальності, які я
пережив протягом мого учнівства. Оскільки я впорядкував свої записи таким чином,
щоб підтримувати неперервність викладу, то вони не завжди йдуть у правильній
хронологічній послідовності. Я ніколи не описував стан незвичайної реальності, доки
не проходило кілька днів після мого в ньому перебування, і доки я не був здатний
спокійно і об єктивно це сприймати. Але мої бесіди з паном Іваном записувалися
після того, як відбувалися, негайно після кожного стану незвичайної реальності.
Тому мої звіти про ці бесіди деколи випереджують повний опис досвіду.

Мої польові записи розкривають суб єктивну версію того, що я сприймав при
отриманні досвіду. Версія представлена тут, є ідентичною моєму переказу її пану
Івану, який вимагав повної і відданої пам яті про кожну деталь і повного детального
викладу кожного досвіду. Під час записування цих досвідів я додавав вторинні деталі
у спробі відновити загальне налаштування кожного стану незвичайної реальності. Я
хотів описати емоційний вплив, який я отримував, якомога повніше.

Мої польові записи також розкривають зміст системи вірувань пана Івана. Я
стиснув довгі сторінки запитань і відповідей між паном Іваном і мною, щоб
уникнути породження повторюваності бесід. Але, оскільки я також хотів точно
відобразити загальний настрій наших змін, я вилучив лише діалоги, які нічого не
вносили в моє розуміння його шляху знання. Інформація, яку пан Іван давав мені
щодо його шляху знання, завжди була спорадична16, і кожному виплеску з його
сторони відповідали години досліджень з моєї. Тим не менше, були незліченні
випадки, коли він вільно викладав своє знання.

16 поодинока
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У другій частині цієї книги я представляю структурний аналіз, повисмикуваний
лише з даних, викладених у першій частині. Через власний аналіз я шукаю підтримки
наступних тверджень: (1) пан Іван представляв свої повчання як систему логічного
міркування; (2) система мала зміст, тільки якщо досліджувалася у світлі її власних
структурних одиниць; (3) система заповідалася для скеровування учня до рівня
формулювання понять, який пояснював порядок феноменів, з якими він стикався.
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ЧАСТИНА ПЕРША: ПОВЧАННЯ

Розділ 1

Мої записи щодо мого першого заняття з паном Іваном датуються 23 червня 1961
року. Цією подією почалися повчання. До того я його бачив кілька разів тільки як
спостерігач. При кожній нагоді я просив його навчати мене про пейоте. Він кожного
разу ігнорував мій запит, але ніколи повністю не уникав предмета, і я інтерпретував
його коливання як можливість, що він буде схильніший до розмови щодо свого
знання через більші умовляння.

У цьому особливому занятті він зробив для мене очевидним те, що може розгляне
моє прохання за умови, що я матиму чітку думку і цілеспрямованість для того, про
що я його просив. Для мене було неможливим виконати таку умову, оскільки я
попросив його навчати мене щодо пейоте тільки як засіб встановлення зв язку з ним.
Я думав, що його обізнаність у предметі могла б схилити його до більшої відкритості
і бажання говорити, таким чином дозволяючи мені увійти у його знання
властивостей рослин. Але він інтерпретував мій запит буквально і тривожився щодо
моєї цілі у бажанні дізнатися про пейоте.

П ЯТНИЦЯ, 23 ЧЕРВНЯ 1961 РОКУ

«Чи Ви навчатимете мене про пейоте, пане Іване?» - «А чому ти хочеш пройти
таке навчання?» - «Я б дійсно хотів про нього знати. Чи просто хотіти знати не є
хорошою причиною?»

«Ні! Ти повинен шукати у своєму серці і вияснити, чому такий молодик, як ти,
хоче пройти таке завдання навчання».

«А чому Ви самі про нього вчилися, пане Іване?
«А чого ти питаєш?»

«Можливо, у нас обох однакові причини».
«Сумніваюсь. Я - індіанець. У нас не ті самі стежки».
«Єдина причина, яка у мене є, це те, що я хочу знати про нього, просто знати. Але

запевняю Вас, пане Іване, мої наміри не є поганими».
«Я вірю тобі. Я тебе димів».
«Перепрошую!»
«Це зараз не має значення. Я знаю твої наміри».
«Ви маєте на увазі, що бачили мене наскрізь?»
«Можна і так сказати».

«Тоді Ви мене навчите?»
«Ні!»

«Чи це тому, що я не є індіанцем?»
«Ні. Це тому, що ти не знаєш свого серця. Важливо те, щоб ти знав точно, чому ти

хочеш втягнутися. Знання про «Мескаліто» - це найсерйозніша дія. Якщо б ти був
індіанцем, одного твого бажання було б достатньо. Дуже небагато індіанців мають
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таке бажання».

Неділя, 25 червня 1961 року

Я був з паном Іваном весь час після обіду в п ятницю. Я збирався піти біля 7
вечора. Ми сиділи на ґанку перед його будинком, і я вирішив запитати його ще раз
про повчання. Це було майже звичне запитання і я очікував, що він знову відмовить.
Я запитав, чи є якийсь варіант, який він би прийняв як просто моє бажання вчитися,
так, наче б я був індіанцем. Його відповідь зайняла багато часу. Я був змушений
залишитися, бо він виглядав так, наче намагається щось вирішити.

Врешті він сказав мені, що є варіант, і продовжив окреслювати проблему. Він
вказав, що я дуже втомився сидіти на підлозі, і що правильно було б знайти «пляму»
(sitio11) на підлозі, де б я міг сидіти без стомлювання. Я сидів колінами,
притисненими вверх до грудної клітки, і з руками, замкненими навколо литок. Коли
він сказав, що я втомлений, я усвідомив, що болить спина, і що я
достатньо виснажений.

Я почекав його пояснень щодо того, що він на увазі під «плямою», але він не
робив відкритих спроб роз яснити суть. Я думав, що, можливо, він мав на увазі, що я
повинен змінити положення, тому я встав і сів ближче до нього. Він опротестував
мій рух і чітко підкреслив, що пляма означала місце, де чоловік відчуватиметься
природно щасливим і міцним. Він поплескав по місцю, де сидів сам, і сказав, що це
його власна пляма, додавши, що він поставив загадку, яку я повинен вирішити сам
без жодного подальшого обговорення.

Те, що він поставив, як проблему для вирішення, було справді загадкою. У мене
не було жодної ідеї щодо того, як почати, або навіть щодо того, що він мав на думці.
Кілька разів я просив про підказку або принаймні про натяк щодо того, як
продовжувати визначення точки, де я був би щасливий і міцний. Я наполягав і
переконував, що у мене жодної ідеї щодо того, що він насправді мав на увазі, бо я не
міг збагнути проблему. Він запропонував прогулюватися по ґанку, доки я не
знайду пляму.

Я встав і почав ходити по підлозі. Потім відчувся глупо і сів перед ним.
Він дуже через це розізлився і звинуватив мене, що я не слухав, кажучи, що,

можливо, я не хочу вчитися. Потім трохи заспокоївся і пояснив, що не на кожному
місці добре сидіти або бути, і що в межах ґанку є одне унікальне місце, пляма, де я
почуватимуся якнайкраще. Моїм завданням було відрізнити це місце від інших.
Основним зразком було те, що я повинен був «відчути» усі можливі доступні плями,
доки безсумнівно не визначу правильну пляму.

Я посперечався, що, хоча ґанок не дуже великий (чотири на три метри18), кількість

17 1817 ісп. місце, пункт, точка
18 В оригіналі - 12x8 футів = 3,6x2,6 м
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можливих плям була приголомшлива, і я б витратив дуже багато часу на перевірку їх
усіх. А оскільки він не сказав розміру плями, то можливості могли б бути
нескінченними. Мої аргументи були нікчемними. Він встав і дуже суворо попередив
мене, що для мене це може зайняти дні, але, якщо я не вирішу проблему, я можу йти,
бо йому нема що сказати мені. Він підкреслив, що знає, де моя пляма, і тому я не
можу йому збрехати; він сказав, що це єдиний спосіб, в який він може прийняти моє
бажання дізнатися про Мескаліто як ґрунтовну причину. Він додав, що ніщо у цьому
світі не дається як подарунок, і що все, чому можна навчитися, повинно вивчатися у
найскладніший спосіб.

Він обійшов будинок навколо і пішов до чапарелю, щоб помочитися, а потім
повернувся в будинок з заднього входу.

Я подумав, що завдання знайти уявну пляму щастя була його власним способом
відмовитися від мене, але я встав і почав ходити вперед і назад. Небо було чистим. Я
міг бачити все на ґанку і під ним. Я, мабуть, вже ходив годину або більше, але нічого
не траплялося, що б відкрило розташування плями. Я втомився гуляти і сів; через
декілька хвилин я пересів на інше місце, а потім - ще на інше, доки у
напівсистематичний спосіб не посидів усюди на долівці. Я навмисне пробував
«відчути» різницю між місцями, але мені бракувало критеріїв для диференціації. Я
відчув, що витрачаю свій час, але залишився. Моєю раціоналізацією було те, що я
здалека приїхав лише для того, щоб побачити пана Івана, і мені насправді було
нічого більше робити.

Я ліг на спину і поклав руки під голову, як подушку. Тоді я перевернувся і
полежав трохи на шлунку. Я повторив цей процес перекочування по всій підлозі.
Вперше я подумав, що наштовхнувся на непевний критерій. Я відчув тепло, коли
лежав на спині.

Я знову перекотився, але цього разу в іншому напрямку по всій довжині підлоги,
лежачи обличчям вниз на усіх місцях, де лежав обличчям вверх під час першого туру
перекочування. Я знову зустрівся з тими самими почуттями, залежно від місця, але
між плямами різниці не було.

Тоді мені з явилася ідея, яка здалася блискучою: пляма пана Івана! Я сів там,
потім ліг, спочатку обличчям вниз, потім на спину, але це місце походило на всі інші.
Я встав. З мене достатньо. Я хотів сказати пану Івану «до побачення», але мені було
незручно його будити. Я подивився на свій годинник. Вже була друга ночі! Я
катулявся впродовж шести годин.

В той момент пан Іван вийшов і, обійшовши будинок, пішов в чапарель. Він
повернувся і став коло дверей. Я відчув себе зовсім пригніченим і хотів сказати щось
йому щось зле і піти. Але зрозумів, що то була не його вина, що це був мій власний
вибір - пройти через весь цей нонсенс. Я сказав йому, що провалився. Я катулявся по
долівці всю ніч, як ідіот, і все ще не міг надати жодного змісту його загадці.

Він засміявся і сказав, що для нього це не дивно, бо я неправильно робив. Я не
використовував свої очі. Це було правдою, хоча я все ще був впевнений, що він
сказав відчути різницю. Я підняв це питання, але він заперечив, сказавши, що можна
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відчувати очами, коли вони не дивляться прямо в речі. Оскільки це стосувалося мене,
він сказав, що у мене немає інших засобів для вирішення цієї проблеми, окрім як
використати все, що у мене було - мої очі.

Він зайшов всередину. Я був певен, що він спостерігав за мною. Я думаю, що по-
іншому він не міг дізнатися, що я не використовував свої очі.

Я знову почав катулятися, бо це було найзручніше. Але цього разу я клав
підборіддя на руки і дивився на кожну деталь.

Після деякого часу темрява навколо мене змінилася. Коли я сфокусувався на точці
переді мною, вся периферійна ділянка мого поля зору стала яскраво забарвлена
однорідним зеленувато-жовтим кольором. Ефект був вражаючим. Я продовжив
фокусувати свої очі на точці перед собою і почав плазувати боком на шлунку,
долаючи по метру19 за раз.

Раптом у точці біля середини долівки я зауважив ще іншу зміну відтінку. У місці,
яке було справа від мене, але все ще на периферії мого поля зору, зеленувато-жовтий
колір став фіолетовішим. Я зосередив на ньому свою увагу. Фіолетовий вицвів у
блідий, але все ще яскравий, колір, який залишався рівномірним впродовж часу, поки
я підтримував свою увагу на ньому.

Я позначив місце своєю курткою і покликав пана Івана. Він вийшов на ґанок. Я
був справді в захопленні; я насправді бачив зміну відтінків. Здавалося, що він не був
вражений, але сказав мені сісти на пляму і звітуватися йому про відчуття, які у
мене були.

Я сів, а потім ліг на спину. Він встав коло мене і знову запитав мене, як я
почуваюся; але я нічого відмінного не відчував. Впродовж п ятнадцяти хвилин я
намагався відчути або побачити різницю, в той час, як пан Іван терпляче коло мене
стояв. Я відчув огиду. У роті з явився металічний присмак. Раптом з явився головний
біль. Мене майже знудило. Думка про мої нісенітні старання роздратувала мене до
точки сказу. Я встав.

Пан Іван, мабуть, помітив мій повний крах. Він не засміявся, але дуже серйозно
заявив, що мені потрібно було бути негнучким з собою, якщо я хочу вивчитися. Він
сказав, що для мене відкриті тільки два варіанти: або кинути і піти додому, що
ніколи не допоможе мені навчитися, або розв язати загадку.

Він знову пішов всередину. Я хотів негайно піти, але був надто втомлений, щоб
сідати за кермо. Крім того, сприймання відтінків було настільки приголомшливе, що
я був певен, що це був критерій якогось роду, і, можливо, були ще якісь зміни, які
потрібно було виявити. В будь-якому випадку було запізно йти. Тому я сів, витягнув
назад ноги і розпочав все знову.

Під час цього раунду я переміщався швидко через кожне місце, проходячи пляму
пана Івана, до кінця підлоги-, а тоді розвертався, щоб включити зовнішній край. Коли
я досягнув центра, я усвідомив, що з явилася ще одна зміна у забарвленні, знову на

19 Надалі всі мірки будуть подаватися у наближених мірках метричної системи.
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межі мого поля зору. Однорідний блідо-зелений колір, який я бачив по всій площі,
обернувся на одній плямі справа у яскравий колір мідянки. Він на мить тримався, а
тоді різко перетворився у інший постійний відтінок, відмінний від того, який я
визначив раніше. Я зняв один з своїх мештів і позначив точку, продовжив катулятись,
доки не включив усі можливі напрямки підлоги. Інших змін у забарвленні не було.

Я повернувся до точки, позначеної моїм мештом і оглянув її. Вона знаходилася
від півтора до двох метрів від плями, позначеної моєю курткою, у південно-східному
напрямку. Біля неї лежав великий камінь. Я ліг там на досить довгий час,
намагаючись знайти підказки, дивлячись на кожну деталь, але не відчув нічого
відмінного. Я вирішив спробувати іншу пляму. Я швидко розвернувся на колінах і
вже майже ліг на свою куртку, коли відчув незвичне сприйняття. Це було більше
схоже на фізичне відчуття того, як щось направду почало тиснути на мій шлунок. Я
підстрибнув і відійшов одночасно. Волосся на шиї закололо. Ноги злегка по-
кавалерійськи зігнулися, тулуб зігнувся вперед, а руки застрягли переді мною,
жорстко зціплені у вигляді кігтів. Я зауважив власну дивну поставу, і те, що мій
переляк збільшився.

Я ненавмисно пройшов і сів назад на камінь біля свого мешта. З каменя я сповз на
підлогу. Я намагався зрозуміти, що такого відбулося, що спричинило такий переляк.
Я подумав, що це могла б бути втома, до якої я дійшов. Вже був майже день. Я
відчувся дурним і збентеженим. Але у мене все ще не було способу пояснити що
мене перелякало, і я все ще не зрозумів, чого хотів пан Іван.

Я вирішив спробувати востаннє. Встав і поволі наблизився до місця, позначеного
моєю курткою і знову відчув те саме сприйняття. Цього разу я доклав великих зусиль,
щоб керувати собою. Я сів, а тоді став на коліна, щоб лягти обличчям вниз, але
незважаючи на мою волю, не зміг цього зробити. Я поклав руки на підлогу перед
собою. Моє дихання пришвидшилося, мій шлунок розладнався. У мене було чітке
відчуття паніки і я боровся, щоб не втекти. Я подумав, що пан Іван, мабуть,
спостерігає за мною. Я поволі поповз назад до іншої плями і притулився спиною до
каменя. Я хотів трохи відпочити, щоб зорганізувати свої думки, але заснув.

Я почув, як пан Іван говорить і сміється у мене над головою і прокинувся.
«Ти знайшов пляму», - сказав він.
Спочатку я його не розумів, але він запевнив мене знову, що місце, де я заснув,

було згаданою плямою. Він знову запитав мене, як я відчував себе там, де лежав. Я
сказав, що насправді не відчув жодної різниці.

Він попросив мене порівняти мої відчуття у даний момент з тим, яке було на тій
іншій плямі. Вперше мені спало на думку, що я не зможу пояснити своє відчуття
минулої ночі. Він мене підбурював, спокушаючи сісти на іншу пляму. Через якусь
нез ясовну причину я був насправді наляканий іншим місцем і не сів на нього. Він
твердив, що тільки дурень не зміг би побачити різницю.

Я запитав його, чи мали обидві плями окрему назву. Він сказав, що хороша
називається сітіо, а погана - ворог, і сказав, що ці два місця були ключем до
добробуту чоловіка, особливо чоловіка, який переслідує знання. Проста дія сидіння
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на одній плямі створювала вищу міць. З іншої сторони, ворог послаблював чоловіка і
міг навіть спричинити його смерть. Він сказав, що я поповнив свою енергію, марно
витрачену попередньої ночі, поспавши на своїй плямі.

Він також сказав, що кольори, які я бачив у поєднанні з кожною окремою плямою
мали той самий загальний вплив давання міці або її зменшення.

Я запитав його, чи є для мене інші плями на зразок вже двох знайдених, і як я
повинен шукати їх. Він сказав, що у світі багато місць можна порівняти з цими двома,
і що найкраще їх знаходити за кольорами, які їм відповідають.

Мені не було зрозуміло, чи я вирішив, чи не вирішив проблему, і, насправді, я
навіть не був переконаний, що проблема взагалі була. Я не міг позбутися відчуття,
що цілий досвід був вимушений і довільний. Я був певен, що пан Іван спостерігав за
мною всю ніч, а тоді перейшов до потурання мені, кажучи, що де б я не заснув, це і
було б місце, яке я шукав. Я все ще був неспроможним побачити логічну причину
для такої дії, і коли він змусив мене сісти на іншу пляму - я не зміг цього зробити.
Був дивний розкол між моїм прагматичним досвідом остраху «іншої плями» і моїм
раціональним обдумуванням усієї події.

З іншої сторони, пан Іван був дуже певен, що я досяг успіху, і, діючи відповідно
до мого успіху, дав мені знати, що збирається навчити мене щодо пейоте.

«Ти просив мене навчити тебе щодо Мескаліто», - сказав він. - «Я хотів з ясувати,
чи у тебе достатньо хребта, щоб зустрітися з ним віч-на-віч. Мескаліто - це не те, що
можна висміювати. Ти повинен розпоряджатися своїми ресурсами. Тепер я знаю, що
можу сприймати саме твоє бажання як хорошу причину для навчання».

«Ви справді збираєтеся навчати мене щодо пейоте?»
«Я надаю перевагу називати його Мескаліто. Роби те саме».
«Коли Ви збираєтеся розпочати?»
«Не все так просто. Ти спочатку повинен бути готовий».
«Я думаю, що готовий».
«Це не жарт. Ти повинен дочекатися відсутності сумнівів, а тоді ти

його зустрінеш».
«Чи я повинен готуватися?»
«Ні. Ти просто повинен чекати. Через певний час ти можеш відмовитися від усієї

ідеї. Ти легко втомлюєшся. Минулої ночі ти був готовий піти, як тільки стало
складно. Мескаліто вимагає дуже серйозного наміру».
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Розділ 2

Понеділок, 7 серпня 1961 року

Я приїхав у дім пана Івана в Арізоні біля сьомої години в ніч на п ятницю. П ять
інших індіанців сиділи з ним на ґанку його будинку. Я привітав його і сів, очікуючи,
що вони щось скажуть. Після формальної мовчанки один з чоловіків встав, підійшов
до мене і сказав «Буенас ночес»20. Я встав і відповів «Буенас ночес». Тоді всі інші
чоловіки встали, підійшли до мене і ми всі промурмотіли «Буенас ночес» і потиснули
руки ледь доторкнувшись кінчиками пальців або на мить затримуючи руку і опісля
достатньо різко її кидаючи.

Ми всі знову сіли. Вони здавалися радше нерішучими - при відсутності слів, хоча
всі вони говорили іспанською.

Мабуть, було вже о пів на восьму, коли вони раптово всі встали і пішли в
напрямку будинку. Ніхто впродовж довгого часу не сказав і слова. Пан Іван подав
мені знак слідувати і ми всі залізли в стару вантажівку-пікап, припарковану там. Я
сів позаду з паном Іваном і двома молодшими чоловіками. Там не було ні сидінь, ні
лавок, а металева підлога була до болю жорстка, особливо коли ми з їхали з шосе на
ґрунтову дорогу. Пан Іван прошепотів, що ми їдемо додому до одного з його друзів,
який мав для мене сім мескалітів.

Я запитав його: «А Ви самі їх хіба не маєте, пане Іване?»
«Маю, але я не міг пропонувати їх тобі. Розумієш, це повинен зробити

хтось інший».

«Можете мені сказати - чому?»
«Можливо, ти несумісний з «ним» і «він» тебе не сподобає, і тоді ти ніколи не

зможеш пізнати «його» з прихильністю, як потрібно, і наша дружба розлетиться».
«Чому це він мене не сподобає? Я йому ніколи нічого не робив».
«Тобі не треба щось робити, щоб тебе подобали або не подобали. Він або забирає

тебе, або викидає».
«Але, якщо він не забере мене, чи є щось, що може змусити його

сподобати мене?»
Інших двоє чоловіків, здавалося, підслухали моє питання і засміялися.
«Ні! Я не можу подумати про щось таке, що можна було б зробити для цього», -

сказав пан Іван.

Він наполовину відвернувся від мене і я не міг більше з ним розмовляти.
Ми, напевне, проїхали принаймні годину до зупинки перед маленьким будинком.

Було темно і після того, як шофер вимкнув фари, я ледве міг бачити розпливчастий
контур будівлі.

Молода жінка - мексиканка, судячи з її мовленнєвих інтонацій - кричала на пса,
щоб той перестав гавкати. Ми повилазили з вантажівки і зайшли в дім. Коли вони

20 buenas noches - буенас ночес - доброго вечора {також: на добраніч) (ісп. - Прим, перекл.)
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проходили повз неї, чоловік промурмотів «Буенас ночес». Вона відповіла і
продовжила кричати на пса.

Кімната була велика і наштабельована масою об єктів. Тьмяне світло дуже
маленької електричної лямпи дуже смутно промальовувало місце. Попід стіни було
притулено достатньо багато крісел з поламаними ніжками і просидженими
сидіннями. Троє чоловіків сіли на кушетку, яка була найбільшим окремим кавалком
мебелі в кімнаті. Вона була дуже стара і просиджена аж до підлоги; у тьмяному
світлі вона здавалася червоною і брудною. Решта посідали в крісла і довго
сиділи мовчки.

Один з чоловіків раптово піднявся і пішов до іншої кімнати. Йому було, напевно,
під п ятдесят, високий і кремезний. Через мить він повернувся з кавником, відкрив
кришку і вручив кавник мені. Всередині було сім дивного вигляду предметів. Вони
відрізнялися розміром і формою. Деякі з них були майже круглі, інші - подовгуваті.
На дотик вони відчувалися як м якуш горіха або поверхня корка. Коричнюватий
колір змушував їх виглядати жорсткими, сухими шкаралупами. Я потримав їх у
руках, потираючи їх поверхні протягом достатньо довгого часу.

«Це потрібно жувати [esto se masca]», - пошепки сказав пан Іван.
Я не усвідомлював, що він сів біля мене, поки він не заговорив. Я подивився на

інших чоловіків, але ніхто не дивився на мене; вони дуже тихо розмовляли між
собою. Це була мить гострої нерішучості і страху. Я відчувся майже нездатним
керувати собою.

«Мені потрібно в туалет», - сказав я йому. - «Піду на вулицю і погуляю».
Він вручив мені кавник і я поклав туди бутони пейоте. Я виходив з кімнати, коли

чоловік, який дав мені кавник, встав, підійшов до мене і сказав, що ноцник в
іншій кімнаті.

Туалет був майже навпроти дверей. Біля нього, майже дотикаючись до туалету,
знаходилося велике ліжко, яке займало більше половини кімнати. Там спала жінка. Я
нерухомо простояв біля дверей впродовж якогось часу, а тоді повернувся в кімнату,
де були інші чоловіки.

Чоловік - власник будинку - заговорив до мене на англійській: «Пан Іван каже, що
ти з Південної Америки. Там є якийсь мескал?» Я сказав йому, що навіть ніколи не
чув про це.

Здавалось, що вони були зацікавлені в Південній Америці і ми певний час
поговорили про індіанців. Тоді один з чоловіків запитав мене, чому я хочу з їсти
пейоте. Я відповів, що хочу знати який він. Всі вони сором язливо засміялися.

Пан Іван м яко мене підштовхував: «Жуй його, жуй його [Masca, masca]».
Мої руки взмокли, а шлунок засудомило. Кавник з бутонами пейоте був на підлозі

біля крісла. Я перегнувся, взяв один навмання і поклав собі у рот. У нього був сталий
смак. Я перекусив його надвоє і розпочав жувати один із шматочків. Я відчув міцну,
їдку гіркоту. За мить увесь рот занімів. Гіркота збільшувалася по мірі мого жування,
викликаючи неймовірний потік слини. Мої ясна і внутрішня частина рота
відчувалися наче після соленого сухого м яса або риби, що, здавалось, примушує ще
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більше жувати. Після якогось часу я пожував інший шматочок і мій рот настільки
занімів, що я не міг більше відчувати гіркоти. Бутон пейоте був жмутком частинок,
на зразок волокнистої частини помаранча або цукрової тростини, і я не знав, чи то
його ковтати, чи то випльовувати. В цю мить власник будинку встав і запросив усіх
вийти на ґанок.

Ми вийшли і сіли у темряві. Назовні було достатньо зручно, і господар приніс
пляшку текіли.

Чоловіки сиділи в ряд, спинами до стіни. Я був крайній справа. Пан Іван, який був
біля мене, поставив кавник з бутонами пейоте мені між ноги. Тоді він вручив мені
пляшку, передану по черзі, і сказав мені прийняти трохи текіли, щоб вимити гіркоту.

Я виплюнув жмутки першого бутона і ковтнув. Він сказав не глитати, а просто
прополоскати нею рот, щоб зупинити слину. З слиною помогло не дуже, але це
напевне допомогло вимити трохи гіркоти.

Пан Іван дав шматок висушеного абрикоса, чи то може це був сушений інжир - я
не міг ані бачити в темряві, ані покуштувати - і сказав старанно і повільно його
пожувати, не поспішаючи. У мене виникла проблема з його ковтанням. Відчувалося,
що може далі не піти.

Після короткої паузи пляшка знову пішла по колу. Пан Іван вручив мені шматок
хрусткого висушеного м яса. Я сказав, що не дуже почуваюся до їди.

«Це не їда», - твердо сказав він.
Схема повторювалася шість разів. Пам ятаю, що зжував шість бутонів пейоте, аж

поки розмова пожвавішала; хоча я не міг розрізнити на якій мові говорили, тема
розмови, у якій всі брали участь, була дуже цікава, і я спробував уважно послухати,
щоб взяти участь. Але коли я спробував говорити, я усвідомив, що не можу - слова
безцільно переміщалися в розумі.

Я сів, обпершись спиною об стіну, і слухав, що говорили чоловіки. Вони говорили
італійською і все повторювали і повторювали одну фразу про дурість акул. Я думав,
що це була логічна, зрозуміла тема. Я раніше сказав пану Івану, що річка Колорадо в
Арізоні ранніми іспанцями називалася «еі rio de los tizones [річка обвугленої
деревини]»; а хтось неправильно розібрав по буквах чи то прочитав «tizones», і річку
почали називати «el rio de los tiburones [річка акул]». Я був певен, що вони
обговорювали цю історію, але мені навіть не приходило в голову, що ніхто з них не
міг говорити італійською.

У мене було сильне бажання вирвати, але я не пригадую реальних актів. Я
попросив, щоб хтось приніс мені води. У мене була нестерпна спрага.

Пан Іван приніс мені велику каструлю і поставив її на землю біля стіни. Він також
приніс маленьку кружку чи то бідон. Він надчерпнув нею з каструлі і вручив мені,
сказавши, що потрібно не пити, але просто освіжити рот.

Вода виглядала дивно яскраво, глянсувато, як грубий лак. Я хотів запитати пана
Івана про неї і стомлено спробував озвучити свої думки на англійській, але потім
усвідомив, що він не говорить англійською. Я пережив момент сильного
спантеличення і усвідомив факт, що, хоча в розумі була чітка думка, я не міг
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говорити. Я хотів прокоментувати дивну якість води, але те, що слідувало, не було
мовленням - це було відчуття моїх невимовлених думок, які виходять з рота у якійсь
рідинній формі. Було бездіяльне відчуття блювання без скорочень діафрагми. Це був
приємний потік рідинних слів.

Я випив. І відчуття, що я блюю, зникло. На той час усі шуми зникли і я зрозумів,
що у мене складнощі з фокусуванням очей. Я пошукав пана Івана і, коли повернув
голову, зауважив, що поле зору зменшилося до кругової ділянки перед очима. Це
відчуття не було ані лякаючим, ані незручним, але навпаки - новим. Я міг буквально
оглядати ґрунт фокусуючись на одній плямі, а тоді переміщаючи голову повільно в
будь-якому напрямку. Коли я вперше вийшов на ґанок, то зауважив, що було
повністю темно, крім віддаленого блиску міських вогнів. Але в межах кругової
ділянки мого зору все було чисто. Я забув про свою турботу про пана Івана та інших
чоловіків і цілком віддався дослідженню ґрунту своїм прицільним21 зором.

Я побачив шов ґанкової підлоги і стіни. Повільно повернув голову направо,
слідуючи стіною, і побачив пана Івана, який сидів біля неї. Я повернув голову наліво,
щоб сфокусуватися на воді. Знайшов дно каструлі, трішки підняв голову і побачив,
як наближається чорний пес середнього розміру. Побачив, як він підходить до води.
Пес почав пити. Я підняв руку, щоб відштовхнути його від своєї води, сфокусував
свій прицільний зір на собаці, щоб здійснити рух, і раптом побачив, як той став
прозорим. Вода була сяючою, в язкою рідиною. Я побачив, як вона проходить по
горлу пса в його тіло. Побачив, як вона рівномірно тече по всій його довжині і тоді
вилітає через кожен волосок. Я побачив райдужну рідину, яка подорожує вздовж
кожного окремого волоска, і тоді витягується з волосся, формуючи довгу, білу,
шовковисту гриву.

В той момент я мав відчуття інтенсивних конвульсій, і за декілька митей навколо
мене сформувався тунель, дуже низький і вузький, жорсткий і дивно холодний. Він
відчувався на дотик як стіна однорідної фольги. Я зрозумів, що сиджу на підлозі
тунелю. Я спробував встати, але вдарився головою в металічний дах, а тунель сам
почав стискатися, доки не почав мене душити. Пам ятаю, що пробирався в напрямку
якоїсь круглої крапки, де закінчувався тунель. Коли я нарешті добрався - якщо
добрався - я все забув про пса, пана Івана і про себе. Я виснажився. Мій одяг
просякнувся холодною липкою рідиною. Я перекочувався назад і вперед,
намагаючись знайти положення для відпочинку, положення, де б моє серце не
калатало так сильно. В одній з перемін я знову побачив пса.

Відразу до мене повернулася пам ять і раптово все прояснилося в мене голові. Я
повернувся, щоб поглянути на пана Івана, але не міг нічого і нікого відрізнити. Все,
що я міг побачити - собака, який ставав райдужним; інтенсивне світло
випромінювалось з його тіла. Я знову побачив воду, яка протікала крізь нього,
запалюючи його як багаття. Я добрався до води, втопив лице в баняк і пив разом з

21 від слова приціл, інший варіант: шпильковий зір
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ним. Мої руки були попереду мене на землі, і поки я пив, то бачив рідину, яка
протікала по моїм венам, набираючи відтінків червоного, жовтого, зеленого. Я пив
все більше і більше, пив, доки весь не став у вогні; я увесь сяяв. Я пив, доки рідина
не почала виходити з мого тіла через кожну пору і виходити назовні як волокна
шовку, і я теж отримав довгу, глянсувату, райдужну гриву. Я подивився на собаку -
його грива була схожа на мою. Безмежне щастя заповнило усе моє тіло, і ми побігли
разом в напрямку якоїсь жовтуватої теплоти, яка виходила з якогось невизначеного
місця. А тоді ми бавились. Ми бавились і боролися, доки я не пізнав його бажання і
він не пізнав моїх. Ми оберталися, маніпулюючи один одним на зразок лялькової
вистави. Я міг заставити його рухати ногами, крутячи своїми пальцями на ногах, і
кожного разу, як він кивав своєю головою - я відчував непереборний порив стрибати.
Але найпустотливішою його дією було змусити мене пошкробати мою голову моєю
ногою, поки я сидів. Він робив це, ляскаючи вухами з боку в бік. Ця дія для мене
була зовсім нестерпно смішною. «Яке відчуття грації та іронії! Яка майстерність!» -
думав я. Ейфорію, яка оволоділа мною, неможливо змалювати. Я сміявся, доки
майже не перехопило дихання.

У мене було чітке відчуття нездатності відкрити свої очі. Я дивився крізь
резервуар з водою. Цей стан був довгий і дуже болісний, наповнений нездатністю
пробудитися і все ще бути несплячим. Тоді поволі світ став чітким і сфокусованим.
Моє поле зору знову стало дуже круглим і достатнім, а з ним прийшла звичайна
діяльність свідомості, яка складалась з обертання навколо і споглядання того
дивовижного буття. На цьому моменті я стикнувся з найскладнішим переходом.
Перехід з мого нормального стану стався майже без мого усвідомлення. Я був
свідомий. Мої думки і відчуття були наслідком такого усвідомлення. А проходження
було плавне і чітке. Але ця друга зміна, прокидання в серйозну, тверезу свідомість,
була непідроблено шокуюча. Я забув, що був чоловіком! Сум такої суперечливої
ситуації був настільки насиченим, що я плакав.

Субота, 5 серпня 1961 року

Пізніше цього ж ранку після сніданку власник будинку, пан Іван і я поїхали назад
до дому пана Івана. Я був дуже втомлений, але не міг заснути у вантажівці. Лише
після того, як чоловік пішов, я заснув на ґанку будинку пана Івана.

Коли я прокинувся, було темно; пан Іван накрив мене одіялом. Я пошукав його,
але його не було вдома. Він прийшов пізніше з горщиком смажених бобів і купою
плескачів22. Я був надзвичайно голодний.

Після того, як ми закінчили їсти і відпочивали, він попросив мене розказати все,
що трапилося зі мною попередньої ночі. Я переповів свій досвід якомога детальніше
і якомога точніше.

Коли я закінчив, він покивав і сказав: «Я думаю, ти в порядку. Мені важко

22 tortillas - корж, коржик; перепічка, плескач
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пояснити зараз як і чому. Але я думаю, що для тебе все пройшло добре. Бачиш,
часом він грайливий, як дитина. Іншим разом він жахливий, грізний. Він або
пустотливий, або смертельно серйозний. Неможливо знати наперед, яким він буде
для кожної людини. Крім випадків, коли хтось його добре знає - і то деколи. Ти
сьогодні з ним бавився. Ти - єдина людина, яку я знаю, яка мала таку
несподівану зустріч».

«Яким чином мій досвід відрізняється від такого ж досвіду інших?»
«Ти не індіанець. Тому для мене складно зрозуміти що до чого. В любому випадку

він або приймає людей, або відкидає їх, незалежно від того, чи вони індіанці, чи ні.
Те я знаю. Я багато їх бачив. Я також знаю, що він пустує, змушує людей сміятися,
але я ніколи не бачив, щоб він з кимось бавився».

«А можеш мені зараз сказати, пане Іване, як пейоте захищає...»
Він не дав мені закінчити, рішуче доторкнувшись до мого плеча.
«Ніколи його так не називай. Ти ще мало його бачив, щоб добре знати».
«Як Мескаліто захищає людей?»
«Він радить. Він відповідає на будь-які твої запитання».
«Тоді Мескаліто реальний? Маю на увазі, що він щось таке, що можна побачити?»
Здавалося, що моє питання заскочило його. Він подивився на мене з

відсутнім виразом.
«Я хотів сказати, чи є Мескаліто...»
«Я чув, що ти сказав. Ти його що - не бачив минулої ночі?»
Я хотів сказати, що я бачив тільки собаку, але помітив його спантеличений погляд.
«Тоді, на твою думку, те, що я бачив минулої ночі, було ним?»
Він презирливо подивився на мене, гиготнув, покачав головою, наче не міг

повірити, і дуже войовничим тоном додав: «А росо crees que era tu - mama [He кажи
мені, що віриш, наче це була твоя - мама]?»

Він зупинився перед словом «мама», бо те, що він хотів сказати, було «tu chingada
madre»23 - ідіома, яка використовується для нешанобливого натяку на матір іншої
сторони. Слово «мама» було настільки недоречним, що ми обоє довго сміялися.

Тоді я побачив, що він заснув і не відповів на моє питання.

Неділя, 6 серпня 1961 року

Я віз пана Івана в будинок, де я приймав пейоте. Дорогою він сказав мені, що
чоловіка, який «запропонував мене Мескалітові», звали Джон. Коли ми дісталися до
будинку, то знайшли Джона на його ґанку з двома іншими молодиками. Вони всі
були дуже жваві - сміялися і надзвичайно просто спілкувалися. Троє з них досконало
говорили англійською. Я сказав Джону, що приїхав, щоб подякувати за те, що він
допоміг мені.

23

tu chingada madre - твоя суча матір (мекс. - прим, перекл..)
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Я. хотів, щоб вони висловили свій погляд на мою поведінку під час
галюциногенного досвіду, і сказав їм, що намагався думати про те, що я робив тієї
ночі і не міг згадати. Вони засміялися і були не дуже охочі до такої розмови.
Здавалося, що вони утримувалися за присутності пана Івана. Вони всі поглядали на
нього, ніби чекали стверджувального натяку, щоб продовжити. Пан Іван, мабуть,
натякнув їм, хоча я не зауважив нічого, бо раптом Джон почав розказувати мені, що я
робив тієї ночі.

Він сказав, що знав, що мене «забрали», коли почув, як я блював. Причому
приблизно підрахував, кількість моїх блювань досягнула тридцяти разів. Пан Іван
виправив його і сказав, що усього десять.

Джон продовжив: «Тоді ми всі перемістилися ближче до тебе. Ти був напружений
і тебе судомило. Впродовж дуже довгого часу лежачи на спині ти рухав ротом, наче
спілкувався. Тоді почав битися головою об підлогу, а пан Іван натягнув тобі на
голову старого капелюха і ти перестав. Ти тремтів і скиглив, лежачи на підлозі,
годинами. Мені здається, що всі тоді заснули; але я чув через сон, як ти важко дихав і
стогнав. Тоді почув твій крик і проснувся. І побачив, як ти підстрибуєш в повітря і
кричиш. Тоді ти розігнався до води, перекинув каструлю і почав плавати в калюжі.

Пан Іван приніс тобі ще води. Ти тихо сів перед каструлею. Тоді підстрибнув і
зірвав з себе увесь одяг, встав на коліна перед водою і почав пити великими
ковтками. Тоді просто сів там і втупився у простір. Ми подумали, що ти так вічно
сидітимеш. Майже всі були сонні, включно з паном Іваном, коли ти раптово знов
підстрибнув, завив і погнався за псом. Пес налякався і теж завив і побіг за будинок.

Ми всі прокинулися. Ти повернувся з тильної сторони, все ще женучись за псом.
Пес біг попереду тебе, гавкаючи і виючи. Я думаю, що ти, мабуть, разів двадцять
оббіг колами навколо будинку, гавкаючи як собака. Я боявся, що це може зацікавити
людей. Сусідів близько нема, але твоє скавучання було настільки голосне, що його
було чути на кілометри навколо».

Один з молодих додав: «Ти наздогнав пса і приніс його до ґанку на руках».
Джон продовжував: «Тоді ти почав бавитися з псом. Ти боровся з ним, потім ви

покусували один одного і бавилися. Саме це, подумав я, було смішно. Мій пес
зазвичай не бавиться. Але цього разу ти і пес катуляли один одного».

«Тоді ти побіг до води і пес пив з тобою», - сказав молодий чоловік. - «Ти разів
п ять-шість бігав до води з псом».

«Скільки це все тривало?» - запитав я.

«Години», - відповів Джон. - «Один раз ми загубили вас з поля зору. Мені
здається, що ви забігли за тильну сторону. Ми лише чули ваше гавкання і виття. І ти
настільки схоже на пса звучав, що ми не могли визначити, хто з вас хто».

«Може це був лише пес», - сказав я.
Вони засміялися і Джон сказав: «Ти там гавкав, хлопче!»
«А що трапилося далі?»

Троє чоловіків поглянули один на одного і, здавалося, їм було складно згадати,
що було далі. Нарешті молодий чоловік, який ще нічого до цього часу не
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сказав, заговорив.

«Він почав задихатися», - сказав він, поглядаючи на Джона.
«Так, ти певно задихнувся. Ти почав дуже дивно кричати, а тоді впав на підлогу.

Ми думали, що ти кусаєш свій язик. Пан Іван розвів твої щелепи і вилив воду тобі на
обличчя. Тоді ти почав тремтіти і знову почав битись в конвульсіях. Потім завмер на
довгий час. Пан Іван сказав, що все закінчилося. Тоді настав ранок, тож ми накрили
тебе ковдрою і залишили спати на ґанку».

Він зупинився і подивився на інших чоловіків, які очевидно намагалися не
сміятися. Потім повернувся до пана Івана і запитав його щось. Пан Іван усміхнувся і
задав йому запитання. Джон повернувся до мене і сказав: «Ми залишили тебе тут на
ґанку, бо боялися, що ти обісциш усі кімнати повністю».

Вони всі дуже голосно засміялися.
«Що зі мною таке було?» - запитав я. - «Я - що...»
«Ти що?» - Джон спробував мене передражнити. - «Ми не збиралися про це

згадувати, але пан Іван сказав, що можна. Ти повністю обісцяв мого пса!»
«Що я зробив?»
«Ти ж не думаєш, що пес від тебе втікав, бо боявся? Пес від тебе втікав, бо ти на

нього сцяв».

На цьому твердженні всі разом засміялись. Я спробував запитати одного з
молодих чоловіків, але всі вони сміялися і він не почув мене.

Джон продовжив: «Але мій пес поквитався - він теж тебе обісцяв!»
Це твердження було явно зовсім смішне, бо вони всі взревіли сміхом, включаючи

пана Івана. Коли вони заспокоїлися, я запитав його з усією чесністю: «Чи це дійсно
правда? Це справді відбувалося?»

Все ще сміючись, Джон відповів: «Присягаюся, що мій пес справді тебе обісцяв».
їдучи назад до домівки пана Івана, я його запитав: «Чи все те дійсно відбувалося,

пане Іване?»

«Так», - сказав він, - «але вони не знають, що ти бачив. Вони не усвідомлюють,
що ти бавився з «ним». Ось чому я тебе не турбував».

«Але ця справа з псом і мною, і що ми сцяли один на одного - правда?»
«Це не був пес! Скільки разів тобі це говорити? Це єдиний спосіб це зрозуміти. Це

«він» бавився з тобою».

«Чи ти знав, що все це відбувалося до того, як я тобі про це сказав?»
Він завагався на мить перед тим, як відповісти.
«Ні, я згадав про твій дивний вигляд, до того, як ти мені про це розповів. Я

підозрював, що з тобою все нормально, бо ти не здавався наляканим».
«Пес справді бавився зі мною, як вони і кажуть?»
«Трясця! Це не був пес!»

Четвер, 17 серпня 1961 року

Я сказав пану Івану про свої почуття щодо мого досвіду. З точки зору моєї
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спланованої роботи це була катастрофічна подія. Я сказав, що мені байдуже до іншої
схожої «зустрічі» з Мескаліто. Я погодився, що все, що відбулося зі мною, було
більш, ніж цікавим, але додав, що в цьому не було нічого, що б справді змусило мене
шукати знову чогось такого. Я серйозно вірив, що не збудований для такого типу
поведінки. Пейоте створив у мені - як післяреакцію - дивний фізичний дискомфорт,
невизначений страх чи то нещасливість, якусь пригніченість, яку я не міг точно
визначити. І мені в жодному випадку не здавалося, що такий стан є славним.

Пан Іван засміявся і сказав: «Ти починаєш вчитися».

«Такий тип навчання - не для мене. Я для такого не створений, пане Іване».
«Ти завжди перебільшуєш».
«Це не перебільшення».

«Перебільшення. Найприкріше, що ти перебільшуєш тільки погані речі».
«Наразі нема хороших речей, через які я б хвилювався. Все, що я знаю, що це

мене лякає».

«Немає нічого хибного у тому, щоб лякатися. Коли боїшся, то бачиш речі в
іншому світлі».

«Але мені байдуже до бачення речей в іншому світлі, пане Іване. Думаю, що
покину вивчати тільки про Мескаліто. Мені з ним не справитися, пане Іване. Це
насправді погана ситуація для мене».

«Звичайно погана - навіть для мене. Не тільки ти збитий з пуття».
«А чому ти повинен бути збитий з пуття, пане Іване?»
«Я роздумував про те, що бачив тієї ночі, коли Мескаліто дійсно зі мною бавився.

Це збило мене з пуття, бо це було показом [призвісткою]».
«Яким - показом, пане Іване?»
«Мескаліто вказував мені на тебе».
«Для чого?»

«Тоді для мене це було неясно, а зараз - так. Він мав на увазі, що ти - «обраний
чоловік» [escogidof4. Мескаліто вказав мені на тебе і таким чином сказав мені, що ти
був обраним чоловіком».

«Маєш на увазі, обраним серед інших для якогось завдання, чи ще щось
на кшталт?»

«Ні. Маю на увазі, що Мескаліто сказав мені, що ти можеш бути тим чоловіком,
якого я шукаю».

«Коли це він тобі таке сказав, пане Іване?»
«Бавлячись з тобою таке сказав. Це робить тебе для мене обраним чоловіком».
«А що означає бути обраним чоловіком?»
«Я знаю деякі таємниці [Tengo secretos]24 25. Я маю таємниці, які не зможу нікому

відкрити, доки не знайду свого обраного чоловіка. Тієї ночі, коли я побачив, як ти

24 обраний {ісп. - прим, перекл.)
маю таємниці (ісп. - прим, перекл.)
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бавишся з Мескаліто, для мене стало ясно, що ти - такий чоловік. Але ти - не-
індіанець. Як це збиває з пуття!»

«Але що це означає для мене, пане Іване? Що я повинен робити?»
«Я зважився і збираюся навчити тебе таємниць, які багато значать для

чоловіка знання».

«Ти маєш на увазі таємниці про Мескаліто?»
«Так, але то ще не всі таємниці, які я знаю. Є інші, іншого типу, які я б хотів дати

комусь. У мене самого був вчитель, мій покровитель, і я також став його обраним
чоловіком після виконання певного подвигу. Він навчив мене усьому, що я знаю».

Я ще раз запитав його про те, чого ця нова роль вимагатиме від мене. Він відповів,
що тут залучене тільки навчання - в розумінні такого ж досвіду, який я вже мав з ним
в попередніх двох заняттях.

Спосіб, в який розвилася ситуація, був достатньо дивним. Я зважився сказати
йому, що збираюся покинути ідею дізнаватися про пейоте, і тоді, перед тим, як я
дійсно зміг пояснити, він запропонував навчити мене свого «знання». Я не знав, що
він мав на увазі, але відчув, що цей раптовий поворот був дуже серйозний. Я
доказував, що у мене нема кваліфікації для такого завдання, оскільки воно потребує
рідкого виду мужності, якого у мене нема. Я сказав йому, що моя схильність
характеру - розмови про дії інших. Я хотів почути його бачення і думки про все. Я
сказав йому, що був би радий, якщо б міг сидіти і слухати його довгими днями. Для
мене то було б навчанням.

Він слухав мене, не перериваючи. А я говорив довго. Тоді він сказав:
«Все це дуже просто зрозуміти. Страх - це перший природний ворог людини,

якого потрібно подолати на шляху до знання. Крім того, ти допитливий. Це зрівнює
шанси. І, незважаючи на себе, ти дізнаєшся, що це - правило».

Я ще довго протестував, намагаючись його відрадити. Але він, здавалось, був
переконаний, що мені залишається тільки вчитися.

«Ти не думаєш в правильному порядку», - сказав він. - «Мескаліто насправді
бавився з тобою. Ось про що варта думати. Чому б тобі не зупинитися докладно на
цьому, замість зосереджуватися на своєму страхові?»

«Це було настільки незвично?»
«Ти єдиний, з ким я бачив, що він бавився. Ти не звик до такого життя. Тому

вказівки [ознаки] оминають тебе. Ти все ще серйозна особа, але твоя серйозність
дотична до того, що ти робиш, а не до того, що відбувається назовні тебе. Ти надто
зосереджуєшся на собі. В тому і є проблема. І саме це створює жахливу втому».

«Але що ще можна робити, пане Іване?»
«Шукай і бач26 чудеса навколо себе. Ти втомишся від споглядання тільки себе, і

ця втома зробить тебе глухим і сліпим до всього іншого».
«Ти маєш рацію, пане Іване, але як я можу це змінити?»

26 бачити
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«Думай про чудо того, що Мескаліто бавився з тобою. Не думай ні про що інше:
інше прийде до тебе саме».

Неділя, 20 серпня 1961 року

Минулої ночі пан Іван продовжив вводити мене у сферу свого знання. Ми сиділи
в темряві перед його будинком. Раптово, після довгого мовчання, він почав говорити.
Сказав, що збирається порадити мені тими ж словами, які його власний покровитель
використав в перший день його учнівства. Очевидно, пан Іван запам ятав їх, бо
повторив кілька разів, щоб бути впевненим у тому, що я жодного не пропустив:

«Людина йде до знання так же, як йде до війни: насторожено, зі страхом, з
повагою і з абсолютною впевненістю. Хода до знання чи до війни будь-яким іншим
чином - помилка, і хто б її не зробив, житиме, шкодуючи про свої кроки».

Я запитав його, чому це так, а він відповів, що чоловік сповнений тих чотирьох
необхідностей, про які він повинен буде звітуватися. При таких умовах його дії
втрачають невмілу якість діянь дурня. Якщо такий чоловік помилиться або зазнає
поразки, то він програє лише битву, і не залишиться жодних жалюгідних шкодувань
про це.

Тоді він сказав, що має намір вчити мене про «спільника» точно таким же
способом, як і його покровитель навчив його. Він особливо виокремив слова «точно
таким же способом», повторюючи фразу кілька разів.

«Спільник», - сказав він, - «це енергія, яку людина може привнести в своє життя
для допомоги собі ж, поради собі ж і надавати собі ж міць, необхідну для вчинення
дій, чи то великих, чи малих, чи правильних, чи хибних. Цей спільник необхідний
для покращення життя чоловіка, допомоги в його діях, і розширення його знань.
Фактично, спільник - необхідна допомога для знання. Пан Іван сказав це з твердою
переконаністю і силою. Здавалось, що він добирав слова дуже уважно. Він повторив
наступне речення чотири рази:

«Спільник заставить тебе побачити і зрозуміти речі, про які людські істоти не
зможуть тебе просвітити».

«Спільник - це щось на зразок духа-охоронця27?»
«Це ані охоронець, ані дух. Це допомога».
«Мескаліто - твій спільник!»

«Ні! Мескаліто - це інший вид енергії. Унікальної енергії! Захисник, вчитель».
«А що робить Мескаліто відмінним від спільника?»
«Він не може бути приручений і використаний так, як приручають і

використовують спільників. Мескаліто поза собою. Він обирає як показувати себе з
багатьох форм - незалежно від того, хто стоїть перед ним і незалежно від того, чи
така особа є відуном чи фермерським хлопчиком».

27 guardian spirit

32



Пан Іван говорив з глибокою пристрастю про те, як Мескаліто виконує функцію
вчителя правильного способу жити. Я запитав його, як Мескаліто навчав
«правильного способу жити», і пан Іван відповів, що Мескаліто показував, як жити.

«Як він це показує?» - запитав я.
«У нього багато способів це показати. Деколи він показує це на свої руці, або на

камінні, або деревах, або перед тобою».
«Це як картинка перед тобою?»
«Ні. Це повчання перед тобою».
«Чи Мескаліто говорить з особою?»
«Так. Але не словами».

«Тоді як він говорить?»
«Він говорить по різному з кожним чоловіком».
Я відчув, що мої запитання набридали йому. Я більше не запитував. Він

продовжив пояснювати, що не було точних кроків пізнати Мескаліто. Тому ніхто не
міг навчити про нього ж, крім самого Мескаліто. Ця якість зробила його унікальною
енергією. Він не був однаковим для всіх.

З іншої сторони, здобування спільника потребувало, як казав пан Іван,
найточнішого викладання і слідування рівням або крокам без жодного відхилення. У
світі є багато таких спільницьких енергій, казав він, але йому відомі лише дві. І він
збирається вести мене до них і їхніх секретів, але лише мені обирати якусь одну з
них, бо у мене може бути лише одна. Він сказав, що спільник його покровителя був у
ла єрба дель діабло (траві диявола), але йому особисто не подобався, незважаючи на
те, що його покровитель навчив його [покровителя] його [спільникових] таємниць.
Його власний спільник був у гуміто (димку), але він не опрацьовував природу диму.

Я запитав його про це. Він мовчав. Після довгої паузи я запитав:
«Яким видом енергії є спільник?»
«Це допомога. Я вже тобі казав».
«Як вона допомагає?»
«Спільник - це енергія, здатна винести чоловіка за межі власних меж. Саме так

спільник може виявити речі, які не може виявити жодна людська істота».
«Але Мескаліто також виводить за межі власних меж. Чи це не робить

його спільником?»

«Ні. Мескаліто виводить тебе з себе для того, щоб тебе навчити. Спільник

виводить тебе для того, щоб дати тобі енергію».

Я попросив його пояснити цей пункт мені детальніше, або описати чинну різницю
між ними. Він довго дивився на мене і розсміявся. Сказав, що пізнання через
розмову - це не тільки втрата, але глухість, бо пізнання - найскладніше завдання, за
яке може взятися чоловік. Він попросив мене згадати час, коли я пробував знайти
свою пляму і як я хотів її знайти без жодної роботи, бо очікував, що він видасть мені
всю інфбрмацію. «Якщо б він це зробив», - сказав пан Іван, - «я б ніколи не пізнав».
Але, знаючи як складно було знайти свою пляму і, крім того, знаючи, що вона існує,
це дало мені унікальне відчуття впевненості. Він сказав, що допоки я залишався
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вкорінений на моїй «хорошій плямі», ніщо не змогло б мені фізично зашкодити, бо у
мене була впевненість, що на цій окремій плямі мені буде найкраще. У мене була
енергія відштовхувати все, що могло б мені зашкодити. Проте, якщо б він мені
сказав, де вона була, я б ніколи не мав тої впевненості, потрібної для проголошення її
правдивим знанням. Таким чином, знання були насправді енергією.

Пан Іван сказав тоді, що кожен раз, як чоловік налаштується на пізнання, то
повинен працювати так само важко, як я працював, щоб знайти ту пляму, і межі його
пізнання обмежуються його власною природою. Таким чином він не бачив змісту
говорити про знання. Він сказав, що певні види знання були занадто потужні
відносно міці, яку я мав, і розмови про них лише б завдали мені шкоди. Він очевидно
відчув, що не має бажання більше нічого казати. Він встав і попрямував в напрямку
свого будинку. Я сказав йому, що ситуація приголомшила мене. Я собі не так уявляв
чи хотів щоб так було.

Він сказав, що страхи природні, що ми всі зазнаємо їх і ми з цим нічого не
можемо зробити. Але, з іншої сторони, не має значення, як страшить пізнання,
набагато страшніше думати про чоловіка без спільника чи без знання.
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Розділ З

За більш, ніж два роки, що пройшли від часу, коли пан Іван вирішив навчати мене
про спільницькі енергії, до часу, коли я подумав, що готовий дізнатися про них в
прагматичній, узагальненій формі, яку він вважав пізнанням, він плавно підвів
загальні риси двох названих спільників. Він підготував мене до дуже необхідного
висновку усіх вербалізацій, зведенню усіх повчань, станів незвичайної реальності.
Спочатку він говорив про спільницькі енергії дуже недбало. Перші згадування в моїх
нотатках вставлені між іншими темами розмови.

Середа, 23 серпня 1961 року

«Трава диявола [дурман] була спільником мого покровителя. Вона могла б бути і
моєю теж, але я її28 не сподобав».

«Чому ти не сподобав траву диявола, пане Іване?»
«Вона має серйозний недолік».
«Вона гірша від інших спільницьких енергій?»
«Ні. Зрозумій мене вірно. Вона настільки ж потужна, як і найкращі спільники, але

в ній є те, що мені особисто не подобається».
«Можеш сказати мені, що саме?»
«Вона спотворює чоловіків. Вона занадто рано дає їм смак енергії без укріплення

їх сердець і робить їх деспотичними та непередбачуваними. Вона робить їх слабкими
всередині їх великої енергії».

«А чи є якийсь спосіб уникнути цього?»
«Є спосіб подолати це, але не уникнути. Ті, хто стають спільниками трави,

повинні платити таку ціну».
«Як подолати такий вплив, пане Іване?»

«Трава диявола має чотири голови: корінь, стебло з листям, квіти, насіння. Кожна
різна, і хто стає її спільником - повинен дізнаватися про них в такому порядку.
Найважливіша голова - в корені. Енергія трави диявола підкорюється через корені.
Стебло з листям є головою, що лікує недуги. При належному використанні ця голова
є даром людству. Третя голова - у квітах, і саме вона доводить людей до божевілля,
або робить покірними, або вбиває їх. Саме з цієї причини чоловік, чиїм спільником є
трава, ніколи не приймає квітів і не приймає стебло з листям, крім випадків власної
хвороби. Приймаються завжди корені і насіння. Особливо насіння - це четверта
голова трави диявола і найпотужніша з чотирьох.

Мій покровитель колись казав, що насіння - це «твереза голова» - єдина частина,

28 her - в оригіналі про дурман говориться як особу жіночої статі, вживається займенник на
позначення живих істот, причому жіночого роду.
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яка могла б укріпити серце чоловіка. Трава диявола жорстка з своїми протеже, як він
казав, бо вона цілиться на їх швидке вбивство. І зазвичай трава це і робить до того, як
вони добираються до таємниць «тверезої голови». Але, тим не менше, існують
розповіді про чоловіків, які розкрили її таємниці. Який виклик людині знання!»

«Чи твій покровитель розкрив такі таємниці?»
«Ні, не розкрив».
«А ти зустрічав когось, хто розкрив?»
«Ні. Але вони жили в час, коли таке знання було важливе».
«Ти знаєш когось, хто зустрічав таких людей?»
«Ні, не знаю».
«А твій покровитель знає когось?»
«Він знав».

«А чому він не добрався до таємниць тверезої голови?»
«Приборкання трави диявола і перетворення її на спільника - одне з найважчих

завдань, які я знаю. Вона ніколи не стане єдиною, наприклад, зі мною, можливо,
тому, що я ніколи не був в захопленні від неї».

«А ти все ще можеш використовувати її як спільника, незважаючи на те, що не в
захопленні від неї?»

«Я можу. Однак я віддаю перевагу не робити цього. Може для тебе буде
по-іншому».

«А чому вона називається трава диявола?»
Пан Іван зробив байдужий жест, знизав плечима, і деякий час мовчав. Нарешті він

сказав, що «трава диявола» - це її тимчасова назва [su nombre de leche]. Він також
сказав, що були і інші назви для неї, але вони були не для використання, бо
промовляння імені - серйозна справа, особливо якщо дізнаватися про підкорення
спільницької енергії. Я запитав його, чому промовляння імені було такою серйозною
справою. Він сказав, що імена трималися тільки для крику про допомогу, в моменти
сильного тиску і потреби, і він запевнив мене, що такі моменти трапляються в житті
кожного, хто шукає знання, раніше чи пізніше.

Неділя, 3 вересня 1961 року

Сьогодні під обід пан Іван приніс дві рослини дурману з поля.
Цілком неочікувано в нашій розмові він підняв питання трави диявола, а потім

попросив мене піти з ним в гори і пошукати ще одну.
Ми поїхали до ближніх гір. Я витягнув лопату з багажника і пішов в один із

каньйонів. Ми достатньо довго йшли, прориваючись крізь чапарель, що густо ріс на
м якому піщаному ґрунті. Він зупинився біля маленької рослини з темно-зеленим
листям та великими білуватими квітами у формі дзвіночків.

«Ось ця», - сказав він.
І негайно почав копати. Я намагався допомогти, але він відмовився різким кивком

голови, і продовжив копати круглу ямку навколо рослини: ямку, схожу на конус,
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глибшу до зовнішнього краю і похилу до валу посередині круга. Коли він перестав
копати, то встав на коліна біля стебла і пальцями очистив м який ґрунт навколо,
відчистивши десять сантиметрів великого, бульбоватого, роздвоєного кореня,
товщина котрого значно контрастувала з шириною стебла, яке в порівнянні
здавалося тендітним.

Пан Іван подивився на мене і сказав, що рослина «чоловік», бо корінь
роздвоювався від точного місця приєднання до стебла. Тоді він встав і почав
відходити, щось шукаючи.

«Що ти шукаєш, пане Іване?»
«Хочу знайти палку».
Я почав оглядатися, але він мене зупинив.
«Не ти! Ти сиди там». - Він вказав на якісь каміння за шість метрів звідти. - «Я

знайду сам».
Через деякий час він повернувся з довгою сухою гілкою. Використовуючи її в

якості копалки, він бережно розтряс ґрунт навколо двох частин кореня, що
розходилися. Він очистив землю навколо них на глибину приблизно до шістдесяти
сантиметрів. Коли він копав глибше, ґрунт став настільки жорсткий, що було майже
неможливо проникнути за допомогою палки.

Він зупинився і сів, щоб перевести подих. Я сів коло нього. Ми довго не говорили.
«А чому ти не викопав її лопатою?» - запитав я.
«Я міг би нею порізати і пошкодити рослину. Мені потрібна була палка з цієї ж

ділянки, щоб, коли я вдарю корінь, пошкодження не були б такі сильні, як можливі
пошкодження лопатою або чужорідним об єктом».

«А яку палку ти знайшов?»
«Підійде будь-яка палка з дерева паловерде. Якщо сухих нема, то потрібно

зрізати свіжу».
«Чи можна використовувати гілки іншого дерева?»
«Я сказав тобі, що тільки паловерде і жодного іншого».
«Чому так, пане Іване?»
«Бо трава диявола має дуже мало друзів, а паловерде - єдине дерево в цьому

регіоні, яке погоджується з нею - єдина річ, яка хапає або чіпляється за неї [Іо ипісо
queprende]. Якщо ти пошкодиш корінь лопатою, вона для тебе не ростиме, коли ти її
пересадиш, але якщо ти її пошкодиш такою палкою, є шанси, що рослина цього
навіть не відчує».

«А що ти зараз збираєшся робити з коренем?»
«Збираюсь порізати. Ти повинен залишити мене. Йди, знайди іншу рослину і

зачекай, доки я тебе не покличу».
«Ти не хочеш, щоб я тобі поміг?»
«Ти можеш помагати мені, тільки якщо я попрошу!»
Я пішов і почав шукати іншу рослину, щоб побороти сильне бажання підкрастися

і поспостерігати за ним. За деякий час він приєднався до мене.
«Тепер давай пошукаємо жінку», - сказав він.
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«А як ти їх розрізняєш?»
«Жінка вища і росте над землею, тому виглядає як маленьке деревце. Чоловік

великий і росте по землі, тому більше схожий на густий кущ. Коли ми викопаємо
жінку, ти побачиш, що у неї один корінь, який тягнеться достатньо довго до того, як
роздвоюється. З іншої сторони, чоловік має роздвоєний корінь, який з єднується
зі стеблом».

Ми разом подивилися на поле дурману. Тоді, вказуючи на рослину, він сказав:
«Ось жінка». І почав викопувати її так само, як до того іншу. Як тільки він очистив
корінь, я побачив, що корінь відповідав його провіщенню. Я знову його залишив,
коли він збирався її порізати.

Коли ми добралися до його дому, він відкрив клунок, в який поклав рослини
дурману, вийняв спочатку більшу, чоловіка, і промив у великому металевому жолобі.
Дуже обережно зіскріб увесь ґрунт з кореня, стебла і листя. Після такого
скрупульозного очищення він відділив стебло від кореня за допомогою неглибокого
надрізу по ширині їх з єднання коротким зубчастим ножем і розламавши їх. Взяв
стебло і розділив кожну його частину, зробивши окремі купи листя, квітів та
колючих стручків. Він викинув усе сухе або зіпсоване хробаками, і залишив лише
цілі частини. Зв язав докупи дві частини кореня двома частинами шнурка, розламав
їх посередині, зробивши легкий надріз на з єднанні, і отримав дві частини кореня
однакового розміру.

Тоді взяв частину грубої мішковини і поклав туди дві частини кореня, зв язані
докупи. На них поклав листя в акуратний пучок, тоді квіти, стручки і, нарешті,
стебло. Склав мішковину і зав язав кінці у вузол.

Всі ті самі кроки він повторив і з іншою рослиною, жінкою, крім того, що коли
добрався до кореня, то замість розрізати його, залишив вилку незайманою, у вигляді
перевернутої букви У. Тоді поскладав усі частини у ще один клунок з мішковини.
Коли він закінчив, вже було темно.

Середа, 6 вересня 1961 року

Сьогодні ближче під вечір ми повернулися до теми трави диявола.
«Думаю, що ми знову повинні почати з тією травою», - раптом сказав пан Іван.
Після ввічливої паузи я запитав: «Що збираєшся робити з рослинками?»
«Рослинки, які викопав і порізав - мої», - відповів він. - «Це так, ніби вони були б

мною самим. З ними я збираюся навчити тебе приручати траву диявола».
«І як ти це робитимеш?»
«Трава диявола розділена на порції [partes]. Кожна така порція відрізняється,

кожна має власне унікальне призначення і службу».
Він відкрив ліву руку і відміряв на підлозі відстань від кінчика великого до

кінчика безіменного пальця.
«Ось моя порція. Ти відміряєш свої порції власною рукою. Після цього, щоб

отримати владу над травою диявола, ти повинен розпочати прийом першої порції
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кореня. Але, оскільки я привів тебе до неї, ти повинен прийняти першу порцію моєї
рослини. Я її відміряв для тебе, тому насправді на початку ти повинен прийняти
мою порцію».

Він пішов в дім і приніс один з клунків з мішковини, сів і розкрив його. Я
зауважив, що це була чоловіча рослина. Також я зауважив, що там був лише один
шматок кореня. Він взяв шматок, залишений з первісних двох і підніс мені
до обличчя.

«Ось твоя перша порція», - сказав він. - «Я даю її тобі. Я сам її зрізав для тебе. Я
відміряв її як свою власну. Тепер я даю її тобі».

На мить мені прийшла думка, що прийдеться жувати її як моркву, але він поклав
рослину в маленький, білий, бавовняний мішечок.

Потім пішов назад до будинку. Сів там на підлозі з перехрещеними ногами і
розпочав давити корінь в мішечку за допомогою круглого мано. Він розминав
рослину на плоскій дошці, яка служила ступкою. Час від часу він обмивав два камені
і тримав воду у маленькому плоскому дерев яному видовбаному тазі.

Поки він товк це все, то співав незрозумілий наспів, дуже м яко і монотонно.
Коли він роздавив корінь до м якої кашки, то помістив її в дерев яний таз. Знову
поставив ступку з плити і товкач в таз, наповнив його водою, а тоді поніс до
квадратного корита для маленьких свиней біля заднього паркану.

Він сказав, що корінь повинен намокати усю ніч, і повинен залишатися назовні
будинку, щоб зловити нічне повітря (el sereno). «Якщо завтра буде сонячно і жарко,
то це буде відмінний знак».

Неділя, 10 вересня 1961 року

Четвер, 7 вересня, був дуже ясний і гарячий. Здавалося, що пан Іван був дуже
задоволений хорошим знаком і повторював кілька разів, що трава диявола, мабуть,
мене сподобала. Корінь намокав усю ніч, і вранці, коло 10:00, ми пішли назад в дім.
Він вийняв таз із корита, поставив на землю і сів поряд нього. Взяв мішечок і розтер
його на дні таза, тримаючи кілька сантиметрів над водою і вичавлюючи його вміст,
після чого кинув мішечок у воду. Така послідовність повторилася ще тричі, потім він
відкинув мішечок у корито і залишив таз на гарячому сонці.

Ми повернулися назад через дві години. Він приніс з собою середнього розміру
казанок з киплячою жовтуватою водою, дуже обережно перехилив таз і злив верхню
воду, залишивши грубий шар осаду, який зібрався на дні, потім налив киплячу воду
на мул і знову залишив таз на сонці.

Така послідовність повторювалася тричі з інтервалами більше години. Нарешті
він вилив більшість води з тазу, нахиливши під кутом, щоб піймати післяобіднє
сонце, і так і залишив.

Коли він повернувся кілька годин по тому, вже було темно. На дні таза залишився
шар клейкої речовини, яка нагадувала масу з напівзапеченого крохмалю білуватого
або світлосірого кольору. Там залишилося десь біля повної чайної ложки. Він заніс
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таз всередину будинку, і поки ставив воду на кип ятіння, я повибирав грудочки
бруду, надуті в мул вітром. Він з мене посміявся.

«Цей маленький бруд нікому не зашкодить».
Коли вода закипіла, він налив десь біля кухля в таз. Це була та сама жовтувата

вода, яку він використовував і раніше. Мул в ній розчинився, перетворивши на
молочного кольору речовину.

«Що це за вода, пане Іване?»

«Вода з фруктів і квітів з каньйону».
Він спорожнив вміст тазу в старий глиняний кухоль, який виглядав наче ваза для

квітів. Речовина була все ще дуже гаряча, тому він подмухав на неї, щоб охолодити,
потім зробив ковток і вручив мені кухоль.

«Пий вже!» - наказав він.

Я автоматично взяв і, не задумуючись, випив усю воду. Смак був якийсь гіркий,

хоча гіркоту було важко зауважити. Що було цікаво, так це пряний запах води, бо
пахло тараканами.

Майже одразу я почав потіти. Мені стало дуже гаряче, кров прилила у вуха, я
побачив червону пляму перед очима, м язи шлунку почало судомити від болю. Через
деякий час, незважаючи на стихлий біль, мене почало морозити одночасно з
потінням, яке мене буквально намочило.

Пан Іван запитав, чи я бачу чорноту або чорні цятки перед очима, на що я відповів,
що бачу все тільки в червоному кольорі.

Зуби цокотіли через некеровану нервозність, що накочувалась на мене хвилями,
наче випромінюючись з центру грудної клітки.

Тоді він запитав, чи мені страшно. Мені його питання здалися беззмістовними. Я
сказав, що мені очевидно страшно, але він мене знову запитав, чи я боюся її. Я не
зрозумів, що він мав на увазі і відповів ствердно. Він засміявся і сказав, що насправді
я не був наляканий, і запитав ще раз, чи я ще бачу червоне. Величезна червона
пляма - це було все, що я бачив перед очима.

Через деякий час я відчув себе краще. Поступово нервові спазми зникли,
залишаючи лише біль, приємну втомленість і сильне бажання спати. Я не міг
відкрити очей, хоча все ще міг чути голос пана Івана. Я заснув. Але відчуття
перебування зануреним в глибоку червоність залишалося усю ніч. Я навіть сни бачив
в червоному кольорі.

Я прокинувся в неділю біля третьої дня, проспавши майже два дні, з розмитим
головним болем, розладнаним шлунком і дуже гострими переміжними болями
кишківника. Крім цього, все інше походило на звичне просинання. Я знайшов пана
Івана перед будинком, де він сидів і дрімав. Він до мене посміхнувся.

«Тієї ночі все пройшло чудово. Ти бачив червоне і це єдине, що має значення».
«А що б трапилося, якщо б я не бачив червоного?»
«Ти б бачив чорне, а це - поганий знак».
«Чому поганий?»
«Бо коли чоловік бачить чорне, це означає, що він не створений для трави диявола,
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і він виблює всі свої кишки назовні, повністю зелені і чорні».
«Він помре?»
«Не думаю, що хто-небудь помре, але буде хворіти дуже довго».
«А що відбувається з тими, хто бачить червоне?»
«Вони не блюють, і корінь дає їм ефект задоволення, що означає, що вони

достатньо сильні і мають насильницьку природу, що якраз і любить трава. Саме
таким чином вона зваблює. Єдине погане - це чоловіки закінчують рабами трави
диявола в обмін на енергію, яку вона їм дає. Але то справи, якими ми не можемо
керувати. Чоловік живе лише для пізнання. І якщо він пізнає, то це через те, що така
є природа його долі, чи то на добре, чи на зле».

«А що мені робити далі, пане Іване?»
«Далі ти повинен посадити паросток [brote\, який я зрізав з іншої половини

першої частини кореня. Ти прийняв тієї ночі тамту половину, а зараз іншу половину
потрібно покласти в землю. Вона повинна рости і давати насіння до того, як ти
візьмешся за справжню задачу приручення рослини».

«А як я її приручатиму?»
«Трава диявола приручається через корінь. Крок за кроком ти повинен пізнавати

таємниці кожної частини кореня. Ти повинен споживати їх, щоб пізнати таємниці і
підкорити енергію».

«А різні частини готуються так само, як ти готував першу?»
«Ні, кожна частина по різному».
«А який саме вплив кожної частини?»

«Я вже казав - кожна вчить різної форми енергії. Те, що ти прийняв тієї ночі - це
ще ніщо. Це може будь-хто. Але тільки відун може приймати глибші частини. Не
можу сказати тобі, що вони роблять, бо ще не знаю, чи вона тебе прийме. Ми
повинні чекати».

«А коли ти тоді мені скажеш?»

«Коли твоя рослина виросте і дасть насіння».
«Якщо першу частину може приймати будь-хто, то для чого вона

використовується?»
«У розрідженій формі вона добра для усі справ мужів, старих, які втратили

життєву енергію, або молодих чоловіків, які шукають пригод, або навіть жінок, які
хочуть пристрасті».

«Ти сказав, що корінь використовується тільки для енергії, але я бачу, що і для
інших справ, крім енергії. Я правий?»

Він дуже довго на мене дивився, твердим пильним поглядом, який мене
збентежив. Я відчув, що моє питання його розсердило, але не міг зрозуміти чому.

«Трава використовується тільки заради енергії», - врешті сказав він сухим,
суворим тоном. - «Чоловік, який хоче повернути свою життєву силу, молоді люди,
які шукають продовження втоми і голоду, чоловік, який хоче вбити іншого чоловіка,
жінка, яка хоче отримати збудження - вони всі бажають енергії. А трава дасть їм її!
Відчуваєш, що вона тобі подобається?» - запитав він після паузи.
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«Я відчуваю дивну життєву силу», - сказав я і це була правда. Я зауважив це при
пробудженні і відчув це тоді. Це було дуже особливе відчуття незручності, чи то
марності. Все моє тіло переміщалося і розтягувалося з незвичною легкістю і силою.
Мої руки і ноги свербіли. Мої плечі надималися, м язи спини і шиї відчувалися так,
наче штовхали дерева чи притиралися до дерев. Я відчув, що можу знищити стіну,
просто в неї втаранившись.

Більше ми не говорили, а посиділи якийсь час на ґанку.
Я зауважив, що пан Іван засинав - він кілька разів клюнув носом, потім просто

потягнув ноги, ліг на підлогу з руками за голову - і заснув. Я встав і пішов за будинок,
де спалив надлишкову фізичну енергію, розчищаючи сміття. Я пам ятаю, що він
згадував, що хотів би, щоб я йому поміг розчистити позаду його будинку.

Пізніше, коли він прокинувся і прийшов туди, я був розслабленішим.
Ми сіли поїсти, і, в процесі їди, він мене тричі запитав, як я себе почуваю.

Оскільки це бувало дуже рідко, я врешті запитав: «Чого ти хвилюєшся щодо того, як
я себе почуваю, пане Іване? Ти чекаєш, що у мене буде погана реакція на
вживання соку?»

Він засміявся. Я подумав, що він веде себе наче пустотливий хлопчик, який утнув
штуку і час від часу перевіряє результат. Продовжуючи сміятися, він сказав:

«Ти не виглядаєш хворим. Мить тому ти навіть грубо зі мною розмовляв».
«Ні, пане Іване», - запротестував я. - «Я не пам ятаю, щоб я колись з тобою так

розмовляв». Щодо цього я був дуже серйозний, бо не пам ятав, щоб він коли-небудь
мене дратував.

«Ти вийшов у її захисті», - сказав він.
«У чийому захисті?»
«Ти захищав траву диявола. Ти вже звучав неначе коханець».
Я збирався протестувати проти цього навіть з ще більшою життєвою енергією,

але зупинився.

«Я насправді не уявляв, що захищав її».
«Звичайно, що ні. Ти навіть не пам ятаєш, що сказав, правда?»
«Повинен визнати, що не пам ятаю».
«От бачиш. Трава диявола саме така. Вона підкрадається до тебе, як жінка. Ти

цього навіть не усвідомлюєш. Все, що тебе турбує - що вона дозволяє тобі
почуватися добре і могутньо: м язи переповнюються силою, кулаки сверблять, стопи
палають в бажанні когось наздогнати. Коли чоловік її пізнає, він справді стає повен
жадань. Мій покровитель казав, що трава диявола тримає чоловіків, які хочуть
енергії, і позбувається тих, хто нею не може розпорядитися. Але енергія тоді була
звичніша; її шукали жадібніше. Мій покровитель був могутнім чоловіком, і
відповідно до того, що він мені розказав, його покровитель, в свою чергу, був навіть
відданіший переслідуванню енергії. Але в ті дні для того, щоб бути могутнім, була
добра причина».

«Ти думаєш, що тепер для енергії нема причин?»
«Зараз для тебе енергія - це добре. Ти молодий. Ти - не індіанець. Можливо, трава
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диявола була б в добрих руках. Здається, тобі вона сподобалась. Вона дала тобі
відчуття міцності. Я це все сам відчував. Але тим не менше, я її не сподобав».

«А можеш сказати чому, пане Іване?»
«Мені не подобається її енергіяі Більше для неї нема застосунку. В інші часи, як в

ті, про які розповідав мені мій покровитель, для пошуку енергії причини.

Чоловіки здійснювали феноменальні подвиги, їх шанували за їхню міць і боялися та
поважали за їх знання. Мій покровитель розповідав мені історії про воістину
феноменальні подвиги, які здійснювали дуже, дуже давно. Але тепер ми, індіанці,
більше не шукаємо тієї енергії. Сьогодні індіанці використовують траву для
натирання. Вони використовують листя і квіти для інших справ. Навіть, кажуть вони,
трава лікує їх чиряки. Але вони не шукають її енергію, енергію, яка діє наче магніт,
тим більш сильнодіюча і небезпечніша у керуванні, чим більше корінь заглиблюється
в землю. Коли такий занурюється на глибину чотирьох метрів - а дехто каже, що
люди такі знаходили - то це місцезнаходження постійної енергії, енергії без кінця.
Дуже небагато людей зробили це в минулому, і ніхто цього не робив в сучасності.
Кажу тобі, енергія трави диявола більше нами, індіанцями, не потребується. Трохи-
потроху, думаю, що ми втратили зацікавлення, і тепер енергія більше нічого не
значить. Я сам її не шукаю, але одного разу, коли був твого віку, я також відчув
переповнення всередині. Я почувався так, як ти сьогодні, тільки в п ятсот разів
міцнішим. Я вбив чоловіка єдиним ударом руки. Я міг підняти валуни, величезні
валуни, які навіть двадцять чоловік не могли поворухнути. Одного разу я стрибнув
так високо, що зрізав верхнє листя з найвищих дерев. Але те все було дарма! Все,
чого я досяг - це налякав індіанців - лише індіанців. Решта, яка нічого не знала про це,
не повірила. Вони бачили або схибленого індіанця, або щось, що рухалося у
вершечках дерев».

Ми довго мовчали. Я потребував щось сказати.
«Все було по-іншому, коли були люди у світі», - продовжив він - «люди, які знали,

що чоловік може стати пумою, або птахом, або що чоловік просто може літати. Тому
я більше не використовую траву диявола. Заради чого? Лякати індіанців? Para que?
I Par a asustar a los indios?]»

І я побачив, як він засумував, і мене охопила глибока емпатія. Я хотів щось
сказати йому, навіть якщо це була б банальність.

«Можливо, пане Іване, це доля усіх чоловіків, які хочуть знати».
«Можливо», - сказав він тихо.

Четвер, 23 листопада 1961 року

Я не побачив пана Івана на його ґанку, коли в їжджав. Подумалось, що це щось
дивне. Я голосно покричав до нього і з будинку вийшла його невістка.

«Він всередині», - сказала вона.
Я з ясував, що кілька тижнів до того він вивихнув щиколотку. Він сам зробив гіпс,

промокнувши смужки матерії в каші з кактуса і порошкоподібної кістки. Смужки,
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туго обмотані навколо його щиколотки, висохли і перетворилися у легкий, обтічний
гіпс з твердістю штукатурки, але не її громіздкістю.

«Як це сталося?» - запитав я.
Мені відповіла його невістка, мексиканка з Юкатану, яка піклувалася про нього.
«Це був нещасний випадок! Він впав і ледь не зламав собі ногу!»
Пан Іван засміявся і, перед тим, як відповісти, дочекався, доки жінка не пішла

з будинку.
«Нещасний випадок, якби не так! У мене тут неподалік ворог. Жінка.

«Катерина!29» Вона штовхнула мене в момент слабкості і я впав».
«Чому вона це зробила?»
«Вона хотіла мене вбити, ось чому».
«Вона була тут, з тобою?»
«Так!»

«Чому ти її впустив?»
«Я не впускав. Вона влетіла».
«Перепрошую!»
«Вона була чорним дроздом [chanate]. І дуже ефективно. Мене застали зненацька.

Вона вже дуже довго намагається прикінчити мене. Цього разу вона підібралася
насправді близько».

«Ти сказав, що вона була чорним дроздом? Тобто вона - птаха?»
«Знову ти з своїми питаннями. Вона - чорний дрізд! Так само, як і я - ворон. Я

чоловік чи птаха? Я чоловік, який знає, як стати птахою. Але, повертаючись до
«Катерини», вона жорстока відьмачка! Її намір мене вбити настільки сильний, що я
ледве можу від неї відбитися. Чорний дрізд пробрався аж в мій дім і я не міг
його спинити».

«А ти можеш стати птахою, пане Іване?»

«Так! Але це ми обговоримо пізніше».
«А чому вона хоче тебе вбити?'
«Та, в нас з нею стара проблема. Але вона відбилася від рук, тому виглядає на те,

що я прикінчу її до того, як вона прикінчить мене».
«Ти збираєшся скористатися чарівництвом?» - запитав я з великою надією.
«Не будь глупий. Проти неї чарівництво ніколи не спрацює. Я маю інші плани! А

тобі про них розкажу якось іншим разом».
«А твій спільник може тебе захистити від неї?'»
«Ні! Димок лише каже мені що робити. А тоді я повинен захищатися».
«А як щодо Мескаліто? Чи може він захистити тебе від неї?»
«Ні! Мескаліто - вчитель, а не енергія, яку можна використовувати для

власних справ».

«А як щодо трави диявола?»

29 В оригіналі - Ла Каталіна. Далі - Катерина.
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«Я вже сказав, що я повинен захищатися, слідуючи вказівкам мого спільника -
диму. І, наскільки я знаю, дим може робити все. Якщо хочеш знати про будь-який
зміст в питанні, дим тобі скаже. І він дасть тобі не тільки знання, але також засоби
роботи. Це найдивовижніший спільник, якого тільки може мати чоловік».

«То дим - найкращий спільник для всіх?»
«Він не такий самий для всіх. Багато його бояться і не торкнуться його, і навіть

близько до нього не доберуться. Дим - як все інше; він не створений для всіх нас».
«А який це дим, пане Іване?»
«Дим віщунів!»
У його голосі почулася помітна шанобливість - настрій, який я до того ніколи

не помічав.

«Я почну з того, що оповім тобі точнісінько те, що мій покровитель сказав мені,
коли почав мене вчити про нього. Хоча в той час, як і ти зараз, я навіть не міг
зрозуміти. «Трава диявола - для тих, хто намагається набрати енергії. Дим - для тих,
хто хоче спостерігати і бачити». А на мою думку, дим неперевершений. Як тільки
чоловік входить в його поле, вся інша енергія в його розпорядженні. Це розкішно!
Звичайно, на це йде життя. Роки йдуть лише на те, щоб познайомитись з його двома
життєвими частинами: люлькою та димовою сумішшю. Люльку мені дав мій
покровитель, і після того, як я стільки років її пестив, вона стала моєю. Вона
приросла до моїх рук. Щоб передати її в твої руки, наприклад, для мене це була б
справжня задача, і велике звершення для тебе - якщо б у нас вийшло! Люлька
відчуватиме напруження при передачі комусь іще, і якщо хтось з нас зробить
помилку, не буде жодного способу запобігти лусканню її власною силою, або
втіканню з наших рук, щоб розбитися вщент, навіть на купі соломи. Якщо таке коли-
небудь трапиться, це означатиме кінець обом нам. Особливо для мене. Дим повстане
проти мене неймовірними способами».

«Але як він може повстати проти тебе, якщо він твій спільник?»
Виглядало, наче моє запитання змінило його плин думок. Він довго не говорив.
«Складність інгредієнтів», - раптом він продовжив, - «робить димову суміш

однією з найнебезпечніших субстанцій, які я знаю. Ніхто не може її приготувати без
навчання. Вона смертельно отруйна для всіх, крім протеже диму! Люлька і суміш
повинні сприйматися з великою турботою. А чоловік, який намагається вчитися,
повинен приготуватися до важкого, тихого життя. Її впливи настільки страшні, що
тільки дуже міцний чоловік може витримати найменшу затяжку. На самому початку
все жахливо і заплутано, але кожна нова затяжка робить речі зрозумілішими. І
раптом світ відкривається наново! Неймовірно! Коли це відбувається, дим стає твоїм
спільником і вирішить будь-яке питання, даючи тобі увійти у незбагненні світи.

Це найсильніша властивість диму, його найбільший дар. І він виконує свою
функцію без щонайменшої шкоди. Я називаю дим правдивим спільникомі»

Як звично, ми сиділи перед його будинком, де долівка завжди була чиста і добре
втоптана; він раптом встав і пішов у будинок. Через кілька хвилин він повернувся з
тонким пучком трави і знову сів.
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«Ось моя люлька», - сказав він.
Він перехилився вперед і показав мені люльку, яку витягнув з футляру з зеленого

полотна. Вона була, можливо, вісімнадцять-двадцять сантиметрів завдовжки. Ніжка
була зроблена з червонуватого дерева - проста, без оздоблення. Чашка також
виглядала дерев яною; але була радше об ємистою у порівнянні з тонкою ніжкою. У
неї був гладенький кінець темносірого кольору, майже вугільного.

Він тримав люльку перед моїм лицем. Я подумав, що він вручає її мені. Я
протягнув руку, щоб взяти її, але він швидко відвів її назад.

«Цю люльку мені дав мій покровитель», - сказав він. - «В свою чергу я передам її
тобі. Але спочатку ти повинен ознайомитися з нею. Кожен раз, як ти будеш тут, я
тобі її даватиму. Розпочни з доторкання до неї. Спочатку тримай її дуже трішки, доки
ти і люлька не звикнете один до одного. Тоді покладеш її собі в кишеню, або,
можливо, в сорочку. І, врешті, покладеш її в рот. Все це потрібно виконувати
помаленьку, повільно і обережно. Коли зв'язок встановиться [la amistadesta hecha],
ти з неї подимиш. Якщо ти слідуватимеш моїй пораді і не поспішатимеш, дим може
стати і твоїм улюбленим спільником».

Він вручив мені люльку, але сам її не відпускав. Я простягнув праву руку до неї.
«Обома руками», - сказав він.
Я доторкнувся до люльки обома руками на дуже короткий момент. Він не

простягнув її мені повністю, щоб я міг її вхопити, але достатньо далеко від мене, щоб
я міг тільки до неї доторкнутися. Тоді він потягнув її назад.

«Перший крок - сподобати люльку. Це займає час!»
«А люлька може мене не вподобати?»
«Ні. Люлька не може тебе не вподобати, але ти повинен навчитися подобати її,

щоб, коли для тебе настане час диміти, люлька допомогла тобі бути безстрашним».
«А що ти димиш, пане Іване?»
«Оце!»

Він підняв свій комірець і виставив на огляд маленький мішечок, який тримав під
сорочкою і який звисав з його шиї як медальйон. Він витягнув його, розв язав і дуже
обережно насипав трохи з нього в долоню.

Наскільки я міг сказати, суміш виглядала, наче дрібно порізане чайне листя, що
переливалося від темнокоричневого до світлозеленого, з плямами яскравожовтого.

Він засипав суміш назад, до мішечка, закрив його, зав язав шкіряним шнурком і
знову заховав під сорочку.

«Що то за суміш?»
«Тут багато чого. Щоб зібрати усі інгредієнти - то дуже складна справа. Потрібно

далеко мандрувати. Маленькі гриби [los honguitos], які потрібні для приготування
суміші, ростуть тільки в певний час року, і тільки у певних місцях».

«Ти маєш різні суміші для кожного типу потрібної помочі?»
«Ні! Є тільки один дим, й іншого такого немає».
Він вказав на мішечок, що бовтався на грудях, і підняв люльку, яка покоїлася у

нього між ногами.
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«Ці два - одне! Одне не може бути окремо від іншого. Ця люлька і таємниця цієї
суміші належала моєму покровителю. їх вручили йому так само, як мій покровитель
віддав їх мені. Суміш, хоча її і важко готувати, можна поповнювати. Таємниця
полягає у її інгредієнтах та у способі обробки і змішування. З іншої сторони,
люлька - це роман усього життя. За нею потрібно доглядати з нескінченою турботою.
Вона жорстка та міцна, але не можна допускати, щоб вона стукалася чи вдарялася. Її
потрібно торкатися тільки сухими руками, ніколи - спітнілими, і використовувати
тільки на самоті. І ніхто, абсолютно ніхто не повинен її бачити, якщо ти не
збираєшся її передавати. Саме цього навчав мене мій покровитель, і саме так я
поводився з люлькою все моє життя».

«А що трапиться, якщо ти загубиш чи зламаєш люльку?»
Він похитав головою, дуже повільно, і подивився на мене.
«Я помру!»
«Всі люльки відунів такі, як твоя?»
«Не всі з них мають такі люльки, як я. Але я знаю кількох чоловіків, які мають».
«А ти сам можеш зробити таку люльку, як ця, пане Іване?» - наполіг я. - «Уявімо,

що ти її не маєш, як би ти мені її вручив, якщо б хотів це зробити?»
«Якщо б у мене не було б люльки, я б не міг - і не хотів би - її вручати. Я б тобі

натомість щось інше вручив би».
Здалося, що він якось на мене покосився. Він обережно поклав свою люльку

всередину футляру, який мав би бути обшитий якимось м яким матеріалом, бо
люлька, яка дуже туго входила, дуже легко прослизнула. Він пішов у будинок, щоб
покласти свою люльку.

«Ти на мене злишся, пане Іване?» - запитав я його, коли він повернувся. Здалося,
що його здивувало моє запитання.

«Ні! Я ніколи ні на кого не злюся! Жодна людська істота не може зробити щось
настільки важливе для цього. Ти злишся на людей, коли відчуваєш, що їхні діяння
важливі. Я вже такого не відчуваю».

Вівторок, 26 грудня 1961 року

Для пересадки «парості», як пан Іван назвав корінь, часу не було визначено, хоча
уявлялося, що це мав бути наступний крок у прирученні енергії рослини.

Я приїхав до пана Івана у суботу, 23 грудня, рано-вранці. Ми, як звично, посиділи
в тиші якийсь час. День був теплий і хмарний. Пройшли місяці з того часу, як він дав
мені першу частину.

«Час повертати траву землі», - раптом сказав він. - «Але спочатку я збираюся
встановити для тебе захист. Ти його підтримуватимеш і охоронятимеш, і він тільки
для твоїх очей. Оскільки я збираюся його встановити, я його теж буду бачити. Це
недобре, бо, як я вже тобі сказав, я не полюбляю траву диявола. Ми - не одне. Але
моя пам'ять довго не проживе; я застарий. Ти повинен тримати його подалі від очей
інших, але доки триває їхня пам'ять про востаннє бачений захист, доти енергія
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захисту ушкоджена».

Він зайшов в свою кімнату і витягнув три клунки з мішковини з-під старого
солом яного матрацу. Потім повернувся і сів.

Після довгої тиші він відкрив один клунок. Це був жіночий дурман, який він
назбирав зі мною - усе листя, квіти та насіння, які він наскладав до того, як насушив.
Він взяв довгий шмат кореня у формі букви У і знову зв язав клунок.

Корінь висох і зморщився, а гілки вилки стали розділенішими і викривленішими.
Він поклав його собі на коліна, відкрив свою шкіряну торбину, витягнув ніж і взяв
сухий корінь переді мною.

«Ця частина - для голови», - сказав він і зробив перший надріз на хвості У, яка у
перевернутому положенні відображала форму чоловіка з розставленими ногами.

«Ця - для серця», - сказав він і зробив надріз близько до з єднання У. Далі він
надрізав кінчики кореня, залишаючи десь сантиметрів вісім дерева на кожній гілці У.
Після цього, повільно і терпляче вирізьбив форму чоловіка.

Корінь був сухим і волокнистим. Щоб по ньому різьбити, пан Іван зробив два
надрізи і злущив волокна між ними на глибину порізів. Тим не менше, коли він
приступив до деталей, то обтесував дерево наче у форму рук і долонь. Кінцевим
виробом стала жилава статуетка чоловіка з руками, складеними на грудях, і кистями
у зчіпленому положенні.

Пан Іван встав і пройшовся до синьої агави, що росла перед будинком, біля ґанку.
Взяв твердий шпичак одного з центральних соковитих листків, зігнув, прокрутив
три-чотири рази. Круговий рух майже відтяв його від листка - шпичак вільно повис.
Він його відкусив, чи, радше, затиснув між зубами і сіпнув. Шпичак вийшов з
м якуша, тягнучи за собою білий хвіст завдовжки сантиметрів шістдесят. Все ще
тримаючи шпичак між зубами, пан Іван скрутив волокна у долонях, зробивши струну,
яку обмотав навколо ніг статуетки, щоб звести їх докупи. Він обмотував нижню
частину корпуса, доки не використав усю струну. Після цього дуже майстерно
пропхав шпичак, наче шило, всередину фронтальної частини корпуса, під
складеними руками, доки гострий кінець не з явився, наче виринувши, з рук
статуетки. Він знову скористався зубами, і, ніжно тягнучи, майже повністю його
витягнув. Шпичак виглядав, наче довгий спис, що виступав з грудей статуетки. Не
дивлячись більше на фігуру, пан Іван поклав її всередину шкіряної торбини.
Здавалося, що він втомився від напруження. Він ліг на підлогу і заснув.

Коли він прокинувся, вже було темно. Ми поїли ті продукти, які я йому привіз, і
посиділи ще трішки на ґанку. Тоді пан Іван пішов за будинок, несучи три клунка з
мішковини. Він порубав галузки і сухі гілляки і запалив багаття. Ми зручно сіли
перед багаттям і він відкрив усі три клунки. Крім того одного, в якому були сухі
частини жіночої рослини, у іншому були залишки чоловічої рослини, а у третьому,
об'ємистому, були зелені, свіжозрізані частини дурману.

Пан Іван пішов до свинячого корита і повернувся з кам яною ступкою, дуже
глибокою, і котра виглядала більше як глечик з дном, що закінчувалося м якою
кривою. Він зробив неглибоку ямку і твердо встановив ступку на землю. Тоді додав
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сухих галузок у багаття, витягнув два клунки з сухими частинами чоловічої і жіночої
рослин, і висипав їх усі одразу в ступку. З третього клунку він витягнув дві свіжі
частини кореня дурману.

«Я збираюся приготувати їх тільки для тебе», - сказав він.
«Що це за готування, пане Іване?»
«Одна з тих частин йде від чоловічої рослини, інша - від жіночої. Це єдиний раз,

коли дві рослини можна класти разом. Шматки повинні бути з метрової глибини».
Він розтер їх у ступці рівномірними ударами товкача. Під час цього він співав

низьким голосом, що звучало наче неритмічне монотонне гудіння. Слова були
нерозбірливі. А він - заглиблений у своє завдання.

Коли всі корені повністю розтовклися, він взяв трохи листя дурману з клунку.
Вони були чисті і свіжонарізані, неушкоджені і без червоточин і порізів. Він кидав їх
в ступку по одному. Потім взяв повну пригорщу квітів дурману і також кинув їх в
ступку так само обережно. Я нарахував по чотирнадцять кожного. Тоді він взяв
в язку свіжих, зелених насінних бутонів з шипами і окремо невідкриті. Я не міг їх
порахувати, бо він кинув їх в ступку усі одразу, але я припускаю, що їх теж було
чотирнадцять. Він додав три стебла дурману без жодного листочка. Вони були
темно-червоного кольору, чисті, і, мабуть, з великих рослин, судячи з їх
численних розгалужень.

Після того, як усі ці предмети попали в ступку, він перетер їх на пульпу такими
самими рівними рухами. В якийсь момент перевернув ступку і рукою вигріб суміш в
старий горщик. Тоді протягнув мені свою руку, і я подумав, що він хоче, щоб я її
витер. Замість того, він взяв мою ліву руку і дуже швидким рухом, наскільки міг,
розділив середній і безіменний пальці. Тоді кінчиком ножа проколов мені прямо між
двома пальцями і розрізав вниз по шкірі безіменного пальця. Він діяв настільки
вправно і швидко, що, коли я сіпнув свою руку назад, вона вже була глибоко
порізана, і кров текла рікою. Він знову схопив мене за руку, поставив над горщиком і
стиснув ще більше, щоб дати більше крові.

Моя рука заніміла. Я був у стані шоку - навдивовижу холодно і цупко, з гнітючим
відчуттям у грудях і вухах. Мені здавалося, що я зіслизаю з крісла. Я непритомнів!
Він відпустив мою руку і перемішав вміст глечика. Коли я відійшов від шоку, я
направду розізлився на нього і, щоб відновити самовладання, мені прийшлося
витратити якийсь час.

Він поставив три камені навколо вогню і поставив горщик на них. До всіх
інгредієнтів він додав ще щось, що я прийняв за великий шматок теслярського клею,
горщик води, і залишив все це варитися. Сам по собі дурман має дуже особливий
запах. У поєднанні з теслярським клеєм, який почав виділяти сильний запах, коли
суміш почала кипіти, вони створювали настільки їдкі пари, що я мусів стримуватися,
щоб не виблювати.

Суміш кипіла досить довго, а ми весь цей час сиділи перед нею нерухомо. Часами,
коли вітер відносив пари в сторону, мене окутував сморід і я затримував дихання,
намагаючись уникнути його.
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Пан Іван відкрив свою шкіряну торбинку і витягнув статуетку, обережно передав
мені і сказав покласти в горщик, не обпікши руки. Я легенько опустив її в киплячу
кашу. Він витягнув ніж, і я на секунду подумав, що він збирається знову мене
рубанути. Натомість він кінчиком ножа штовхнув статуетку і втопив її.

Він ще трохи поспостерігав, як кипить каша, а тоді почав вичищати ступку. Я
йому допомагав. Коли він закінчив, то поставив ступку і товкач під тином. Ми
зайшли в будинок, а горщик залишався на камінні усю ніч.

Наступного ранку на світанку, пан Іван проінструктував мене, як витягнути
статуетку з клею і звісити її з даху обличчям на схід, щоб висушити на сонці. В обід
вона вже була тверда, як дріт. Спека скріпила клей, а зелений колір листя змішався з
клеєм. Статуетка мала глянсуватий, моторошний вигляд.

Пан Іван попросив мене зняти статуетку. Тоді вручив мені шкіряну торбину, яку
він зробив із старої замшевої куртки, яку я колись йому привіз. Торбинка виглядала
так же, як і його. Єдиною відмінністю було те, що була зроблена з м якої,
коричневої шкіри.

«Поклади свій «образ» всередину торбинки і закрий її», - сказав він.
Він не дивився на мене і навмисне тримав голову відвернутою. Як тільки я поклав

статуетку в торбинку, він дав мені авоську і сказав покласти туди глиняний горщик.
Він підійшов до моєї машини, забрав авоську з рук і повішав на відкриту

кришку бардачка.
«Ходи зі мною», - сказав він.
Я пішов за ним. Він обійшов навколо будинку, зробивши повне коло за

годинниковою стрілкою. Зупинився біля ґанку і знову обійшов будинок, цього разу
проти годинникової стрілки, і знову повернувся до ґанку. Деякий час постояв
нерухомо і потім присів.

Я був готовий повірити, що все, що він зробив, мало якесь значення. Я
розмірковував щодо значущості кружіння довкола будинку, коли він сказав: «Гей! Я
забув, де я то поклав».

Я запитав, що він шукав. Він сказав, що забув, де поклав пагінець, який я мав
пересадити. Ми ще раз обійшли будинок, доки він згадав, де був пагінець.

Він показав мені невеличку скляну банку на шматку дошки, прибитої до стіни під
дахом. В банці була інша половина першої частини кореня дурману. Пагінець мав
зародкові початки листя на верхньому кінці. В банці була невелика кількість води,
але не було ґрунту.

«А чому там нема ґрунту?» - запитав я.
«Різний ґрунт різний, а трава диявола повинна знати тільки ґрунт, де житиме і

ростиме. А зараз час повернути її в землю до того, як хробаки її пошкодять».
«Чи можемо посадити її десь біля будинку?» - запитав я.
«Ні! Ні! Тільки не поблизу. Її потрібно повернути у місце за твоїм вибором».
«Але де я можу знайти місце за своїм вибором?»
«Я цього не знаю. Можеш пересадити її, де хочеш. Але про неї потрібно

турбуватися і за нею потрібно доглядати, бо вона повинна жити таким чином, щоб ти
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мав усю енергію, яка тобі потрібна. Якщо вона помре, це означає, що вона тебе не
хоче, і надалі ти повинен її вже не турбувати. Це означає, що ти не будеш мати над
нею владу. Тому ти повинен дбати про неї, доглядати за нею, щоб вона зростала. Але
ти не повинен її балувати».

«А чому ні?»
«Тому що, якщо це не її бажання30 рости, то нема користі з її зваблювання. Але, з

іншої сторони, ти повинен довести, що ти піклуєшся. Тримай хробаків від неї подалі
і напувай водою, коли відвідуєш її. Це потрібно робити постійно, доки в неї не
з явиться сім я. Лише після того, як з являться перші насінини, ми будемо певні, що
вона тебе хоче».

«Але, пане Іване, для мене неможливо доглядати за корінням так, як ти
того хочеш».

«Якщо ти хочеш її енергію, ти повинен це робити! Іншого способу нема!»
«А може ти можеш доглядати за нею, коли мене тут не буде, пане Іване?»
«Ні! Не я! Я цього не можу! Кожен повинен виховувати власний паросток. Я маю

свій. Тепер ти повинен мати свій. І, як я вже казав, тільки коли вона дасть насіння, ти
можеш себе вважати готовим до навчання».

«А куди, на твою думку, я повинен її пересадити?»
«Це тільки тобі вирішувати! І про це місце ніхто не повинен знати, навіть я! Саме

так потрібно проводити пересадку. Ніхто, саме ніхто, не повинен знати де твоя
рослина. Якщо за тобою слідує незнайомець або бачить тебе - забирай паросток і
тікай в інше місце. Він може спричинити тобі неймовірну шкоду через керування
паростком. Він може скалічити або вбити тебе. Тому навіть я не повинен знати, де
твоя рослина».

Він вручив мені маленький глечик з паростком.
«Забирай».
Я забрав. Після цього він майже затягнув мене до моєї машини.
«Тепер рушай. Йди й вибери пляму, де пересадиш паросток. Викопай глибоку яму,

у м якому ґрунті, біля водянистого місця. Пам ятай, для зростання їй потрібно бути
біля води. Викопай яму тільки руками, навіть якщо здереш їх до крові. Розмісти
паросток в центрі ями і зроби навколо нього пагорб [пілон]. Тоді просякни його
водою. Коли вода зійде, наповни яму м яким ґрунтом. Далі обери пляму на відстані
двох кроків від паростка в тому напрямку [вказуючи на південний схід]. Викопай там
ще одну глибоку яму, також руками, і скинь в неї все, що є у глечику. Тоді розбий
глечик і поховай його глибоко ще десь, далеко від плями з твоїм паростком. Коли
закопаєш глечик, вернись до паростка і знову його полий. Тоді витягни своє фото,
візьми між пальців, де маєш рани, і стоячи на плямі, де поховав клей, легко
доторкнися до паростка гострою голкою. Обведи по колу парость чотири рази, кожен
раз спиняючись на тій самій плямі і доторкаючись до неї».

30 will - воля
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«Мені дотримуватися конкретного напрямку, коли обходитиму навколо кореня?»
«Любого напрямку. Але завжди пам ятай, в якому напрямку поховав клей, і в

якому напрямку пішов, коли обвів колом паросток. Легко доторкайся до паростка
кожного разу, крім останнього, за яким потрібно його глибоко проштрикнути. Але
роби це обережно. Встань на коліно для впевненішої руки, щоб не розірвати точки
всередині паростка. Якщо таке зробиш - тобі кінець. Корінь тобі не згодиться».

«Чи потрібно мені говорити якісь слова, поки я обходитиму навколо паростка?»
«Ні, я це зроблю за тебе».

Субота, 27 січня 1962 року

Як тільки я дістався до його дому цього ранку, пан Іван сказав, що збирається
показати мені, як готувати димову суміш. Ми прогулялися до пагорбів і достатньо
далеко зайшли в один із каньйонів. Він зупинився біля високого, тонкого куща, чий
колір значно контрастував с усією навколишньою рослинністю. Чапарель навколо
куща був жовтуватий, а кущ був яскраво зелений.

«З цього маленького дерева тобі потрібно взяти листя та квіти», - сказав він. - «їх
потрібно збирати в Задушний день [el dia de las animus]»31.

Він вийняв свій ніж і відрізав кінець тонкої гілки. Потім обрав схожу гілку і також
відрізав її кінчик. Так він повторював, доки не назбирав пучок кінчиків гілок. Тоді
сів на землю.

«Дивись сюди», - сказав він. - «Я обрізав усі гілки над рожном з двох або більше
листків і стовбура. Бачиш? Вони всі однакові. Я використав тільки кінчики кожної
гілки, де листя свіжі і ніжні. Тепер нам потрібно найти затінене місце».

Ми прогулювалися, доки не здалося, що він знайшов те, чого шукав. Він витягнув
з кишені довгу струну і прив язав її до стовбура і нижніх гілок двох кущів,
створюючи щось на кшталт мотузки для білизни, на якій він повішав кінчики гілок
перевертом, вміло розташувавши їх вздовж струни і зачепивши гаком рожном між
листям і стовбуром, і вони стали виглядати наче шеренга зелених вершників.

«Потрібно бачити, що листя сушиться в тіні», - сказав він. - «Місце повинно бути
відокремлено і до нього повинно бути важко добратися. Таким чином листя буде
захищене. Його потрібно залишати в місці, де його буде майже неможливо знайти.
Після того, як воно висушиться, їх потрібно зібрати в пучок і запечатати».

Він вибрав листя зі струни і кинув на чагарники неподалік. Очевидно, він мав на
меті лише показати мені процедуру.

Ми продовжували прогулюватися і він вибрав три різних квітки, сказавши, що
вони - частина інгредієнтів і повинні збиратися у той же час. Але квітки повинні
кластися в різні глиняні горщики і сушитися в темряві. На кожен глечик потрібно
покласти кришку, щоб квіти запліснявіли всередині посудини. Він сказав, що

31 День усіх душ, All Souls' Day
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функцією квітів є підсолодити димову суміш.
Ми вийшли з каньйону і прогулялися до русла ріки, після довгого обходу

повернулися до його будинку. Пізно ввечері сіли в його власній кімнаті, що він мені
рідко дозволяв, і він розповів про останній інгредієнт суміші - гриби.

«Справжня таємниця суміші заключена в грибах», - сказав він. - «Вони -
інгредієнт, який найскладніше назбирати. Подорож до місця, де вони ростуть, довга і
небезпечна, а вибір правильного різновиду навіть ще небезпечніший. Поряд ростуть
інші види грибів, з яких нема користі. Вони лише псують хороші гриби, якщо їх
сушити разом. Щоб не зробити помилку і добре пізнати гриби, потрібно багато часу.
Використанням неправильного виду можна серйозно нашкодити як чоловікові, так і
трубці. Я знаю чоловіків, яких на марах виносило через те, що вони використовували
неправильний дим.

Як тільки гриби зібрані, їх кладуть всередину гарбуза, тому їх неможливо
перевірити. Розумієш, їх потрібно порвати на клапті, щоб пропхати крізь вузьку
шийку гарбуза».

«Скільки потрібно тримати гриби в гарбузі?» - «Рік. Всі інші інгредієнти також
запечатуються на рік. Тоді їх рівні частини міряються і розтираються окремо в дуже
дрібний порошок. Маленькі гриби без потреби перетирати, бо вони самі стають дуже
дрібним порошком. Все, що залишається - розтерти кусні. Чотири частини грибів
додаються до одної частини усіх інших інгредієнтів разом. Тоді їх всіх
перемішується разом і кладеться в сумочку на кшталт моєї». Він вказав на маленький
мішечок, що звисав у нього під сорочкою.

«Тоді всі інгредієнти знову збираються і знову сушаться, після чого ти готовий
диміти сумішшю, яку щойно приготував. У твоєму окремому випадку, димітимеш
наступного року. А рік опісля цього року суміш буде повністю твоя, бо ти збереш її
цілком сам. Вперше, коли димітимеш, я запалю люльку для тебе. Ти здимиш усю
суміш з чаші і чекатимеш. Дим прийде. Ти відчуєш. Він звільнить тебе для бачення
усього, що хочеш побачити. Точніше кажучи, це - незрівнянний спільник. Але хто
його шукає, повинен мати намір і волю поза докорами. Йому вони потрібні, бо він
повинен мати намір і бажати свого повернення, бо дим не відпустить його назад. По-
друге, він повинен мати намір і бажати пам ятати все, що дим дозволить, в іншому
випадку в його думці буде лише шматок туману».

Субота, 8 квітня 1962 року

В наших розмовах пан Іван постійно використовував фразу «чоловік знання», але
ніколи не пояснював, що під цим мав на увазі. Я запитав його про це.

«Чоловік знання - це той, хто правдиво слідує труднощам пізнання», - сказав він. -
«Чоловік1(.який без поспіху і нерішучості дістався так далеко, як міг, у розкритті
таємниць енергії та знань».

«Чи може будь-хто бути чоловіком знання?»
«Ні, не будь-хто».
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«Тоді що повинен зробити чоловік, щоб стати чоловіком знання?»
«Він повинен викликати і побороти своїх чотирьох природних ворогів».
«Чи буде він чоловіком знання після перемоги над цими чотирма ворогами?»
«Так. Чоловік може назвати себе чоловіком знання лише, якщо здатний побороти

усі чотири».
«Тоді, чи кожен, хто перемагає цих ворогів, є чоловіком знання?»
«Кожен, хто перемагає їх, стає чоловіком знання».
«Але чи є якісь особливі вимоги, які чоловік повинен виконати до бійки з

цими ворогами?»
«Ні. Кожен може спробувати стати чоловіком знання. Насправді дуже мало людей

досягнули цього, але це природно. Вороги, яких чоловік зустрічає на шляху пізнання,
щоб стати чоловіком знання, справді страшні. Більшість чоловіків піддається їм».

«Що це за вороги, пане Іване?»
Він відмовився говорити про ворогів. Сказав, що пройде ще багато часу, доки ця

тема матиме будь-який зміст для мене. Я спробував підтримати тему і запитав, чи, на
його думку, я міг би стати чоловіком знання. Він сказав, що жоден чоловік не може
це сказати напевне. Але я наполягав на знанні, чи були якісь ключі, які він міг би
використати для визначення, чи я міг би, чи не міг би, стати чоловіком знання. Він
сказав, що це залежить від моєї битви з чотирма ворогами - чи я їх зможу перемогти
чи вони мене - але неможливо провіщити результат тої битви.

Я запитав його, чи може він використати чарівництво чи віщування, щоб
побачити результат битви. Він категорично відповів, що результат боротьби
неможливо передбачити жодними засобами, бо перетворення у чоловіка знання -
тимчасова річ. Коли я попросив його пояснити цей пункт, він відповів:

«Бути чоловіком знання - це позбутися сталості. Ніхто не може бути чоловіком
знання. Це нереально. Радше, стаєш чоловіком знання на дуже коротку мить після
перемоги над чотирма природними ворогами».

«Ти повинен мені сказати, пане Іване, що то за вороги такі».
Він не відповів. Я знову наполіг, але він скинув тему і розпочав говорити про

щось інше.

Неділя, 15 квітня 1962 року

Коли я вже збирався йти, то вирішив ще раз запитати його про ворогів чоловіка
знання. Я аргументував це тим, що можу не повернутися впродовж якогось часу, і
хорошою ідеєю буде записати те, що він має сказати і потім подумати про це, коли я
буду далеко.

Він трішки посумнівався, але потім почав говорити.
«Коли чоловік починає пізнавати, він ніколи чітко не знає своїх завдань. Його

мета хибна, його намір нечіткий. Він сподівається на винагороди, які ніколи не
матеріалізуються, бо він нічого не знає про важкості пізнання.

Він повільно починає пізнавати - спочатку крихта за крихтою, потім великими
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скибами. І швидко опісля його думки починають конфліктувати. І те, що він пізнає,
ніколи не схоже на те, що він малював чи уявляв. І тому він починає боятися.
Пізнання - це не те, чого людина очікує. Кожен крок пізнання - нова задача, і страх,
якого чоловік зазнає, розпочинає накопичуватися безжалісно і твердо. Його мета стає
полем битви.

І таким чином він вискакує на першого свого природного ворога: СТРАХ!
Жахливий ворог - віроломний, його важко подолати. Він залишається прихований на
кожному кроці шляху, чатуючи, очікуючи. І якщо чоловік, жахаючись його
присутності, втікає, його ворог покладає кінець його подорожі».

«Що трапиться з чоловіком, якщо він втікатиме в страхові?»
«З ним нічого не трапиться крім того, що він ніколи не пізнає. Він ніколи не стане

чоловіком знання. Він, можливо, стане хуліганом або нешкідливим, наляканим
чоловіком. На будь-якому рівні він буде переможеним чоловіком. Його перший
ворог покладе кінець його жаданням».

«А що він може зробити, щоб подолати страх?»
«Відповідь дуже проста. Він не повинен втікати. Він повинен нехтувати страхом, і,

натомість, він повинен зробити наступний крок у пізнанні, і наступний, і наступний.
Він повинен бути повністю наляканим, і все ж не зупинятися. Це правило! І
приходить момент, коли його перший ворог відступає. Чоловік починає відчувати
себе впевнено. Його намір стає міцнішим. Пізнання перестає бути
жахаючим завданням.

Коли настає ця радісна мить, чоловік може без вагань сказати, що він поборов
свого першого природного ворога».

«Це трапляється одразу, пане Іване, чи потроху?»
«Це відбувається потроху, але все рівно страх долається раптово і швидко».
«Але чи не буде чоловік знову наляканий, якщо з ним щось трапиться?»
«Ні. Як тільки чоловік подолав страх,*він вільний від нього до кінця життя, бо,

замість страху він отримав ясність - ясність думок, яка стирає страх. До цього часу
чоловік вже знає свої жадання, він знає, як задовольняти ті жадання. Він може знати
наперед нові кроки пізнання, а чітка ясність оточує усе. Чоловік відчуває, що нічого
не приховано.

І таким чином він зустрів свого другого ворога: ЯСНІСТЬ! Та ясність думок, яку
так важко здобути, розвіює страх, але також сліпить.

Вона примушує чоловіка ніколи не сумніватися у собі. Вона дає йому впевненість,
що він може робити все, що йому приносить задоволення, бо він ясно вникає в усе. І
він відважний, бо ясний, і він не зупиняється ніде, бо він ясний. Але це все помилка.
Це наче щось неповне. Якщо чоловік погоджується з цією удаваною енергією, то він
піддався своєму другому ворогу і невміло поводитиметься з пізнанням. Він
поспішатиме, коли потрібно бути терплячим, або він терпітиме, коли потрібно
поспішати. І він поводитиметься невміло з пізнанням, доки не стане нездатним
до пізнання».

«Що стається з чоловіком, якого побороли в той спосіб, пане Іване? Чи він
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помирає в результаті?»
«Ні, він не помирає. Його другий ворог просто зупинив його від старань стати

чоловіком знання; натомість, чоловік може перетворитися у життєрадісного воїна
або клоуна. Однак ясність, за яку він так дорого заплатив, ніколи знову не зміниться
на темряву і страх. Він буде ясний доки живе, але більше не дізнаватиметься нічого,
не тужитиме за нічим».

«Але що він повинен зробити, щоб уникнути такого поборювання?»
«Він повинен робити те, що робив зі страхом: повинен нехтувати ясністю і

використовувати її тільки щоб бачити, і терпляче очікувати та ретельно вимірювати
перед тим, як здійснювати нові кроки; повинен думати, понад усе, що його ясність -
майже помилка. І прийде момент, коли зрозуміє, що його ясність була лише крапкою
перед його очима. І, таким чином, він подолає свого другого ворога і прибуде у
положення, де більше нічого йому не зможе зашкодити. Це не буде помилкою. Це
буде не тільки крапкою перед його очима. Це буде справжня енергія.

Він знатиме на цій крапці, що енергія, яку він так довго переслідував, нарешті
його. Він може робити з нею все, що йому приємно. Його спільник - під його
командуванням. Його бажання - правило. Він бачить все навколо себе. Але він також
наштовхнувся на свого третього ворога: ЕНЕРГІЮ!

Енергія - найміцніший з усіх ворогів. І, природньо, найпростіше, що можна
зробити - поступитися. Зрештою, чоловік справді непереможний. Він наказує, він
розпочинає з приймання обрахованих ризиків, а закінчує встановленням правил, бо
він - майстер.

Чоловік на цьому етапі ледь зауважує свого третього ворога, який зменшує свої
кола навколо нього. І раптом, без знання, він неодмінно програв битву. Його ворог
перетворив його у жорстокого, примхливого чоловіка».

«Він втратить усю свою енергіюі»
«Ні, він ніколи не втратить свою ясність чи свою енергію».
«Що тоді відокремлює його від чоловіка знання?»
«Чоловік, переможений енергією, помирає без справжнього знання як з нею

[енергією] поводитися. Енергія - лише тягар на його долю. Такий чоловік не
командує собою, і не може сказати коли чи як використовувати свою енергію».

«Чи ця поразка від будь-якого з цих ворогів - кінцева поразка?»
«Звичайно, кінцева. Як тільки один з цих ворогів пересилює чоловіка, вже нічого

не можна зробити».
«Чи можливо, наприклад, що чоловік, якого поборола енергія, може побачити

свою помилку і підлагодити свої шляхи?»
«Ні. Як тільки чоловік піддається - він скінчився».
«А що, якщо він тимчасово засліплений енергією, а тоді відкидає її?»
«То значить, що його битва все ще триває. То значить, що він все ще намагається

стати чоловіком знання. Чоловік поборений, тільки якщо він більше не намагається і
покидає себе».

«Але тоді, пане Іване, можливо, що чоловік може віддати себе страхові на роки,
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але, врешті, підкорити його».
«Ні, це неправда. Якщо він піддається страхові - то ніколи його не підкорить, бо

він ухилятиметься від пізнання і ніколи не намагатиметься знову. Але, якщо він
намагатиметься пізнавати роками, будучи під впливом свого страху, він, зрештою,
підкорить його, бо він ніколи насправді не покидав себе йому».

«Як він може побороти свого третього ворога, пане Іване?»
«Він повинен його побороти, навмисне. Він повинен прийти до усвідомлення, що

енергія, яку він, на вигляд, підкорив, в реальності ніколи не була його. Він повинен
завжди триматися в лінії весь час, поводячись ретельно і чесно з усім, що він пізнав.
Якщо він може бачити ту ясність і енергію, без управління собою - це гірше, ніж
помилки, він досягне крапки, де все тримається під перевіркою. Він знатиме тоді,
коли і як використовувати свою енергію. І, таким чином, він поборе свого
третього ворога.

Чоловік до того часу у кінці своєї подорожі пізнання і майже без попередження
несподівано вийде на останнього з своїх ворогів: СТАРІСТЬ! Цей ворог
найжорстокіший з усіх, той, якого повністю побороти неможливо, тільки відбиватися.

Це час, коли чоловік не має більше страхів, не має нетерплячої ясності думки - час,
коли вся його енергія в перевірці, але також і час, коли він має непохитне жадання
відпочити. Якщо цілком піддається своєму жаданню лягти і забути, якщо тішить себе
у втомі, він програв свій останній раунд, і його ворог зріже його до кволого старого
створіння. Його жадання відступити запанує над усією його ясністю, його енергією і
його знаннями.

Але, якщо чоловік злущить свою втому і проживе свою долю, його тоді можна
називати чоловіком знання, коли на недовгий момент він буде успішним у відбиванні
від свого останнього, непереможного ворога. Того моменту ясності, енергії і
знань достатньо».
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Розділ 4

Пан Іван рідко говорив відкрито про Мескаліто. Щоразу я запитував його про
тему, на яку він відмовлявся розмовляти, але він завжди казав достатньо, щоб
створити враження про Мескаліто, враження, яке було завжди антропоморфним.
Мескаліто був чоловічої статі, не тільки через обов язкове граматичне правило, що
дає слову чоловічий рід, але і через його постійні якості захисника і вчителя. Пан
Іван перепідтверджував ці характеристики у різних формах щоразу, як ми говорили.

Неділя, 24 грудня 1961 року

«Трава диявола ніколи нікого не захистила. Вона служить лише, щоб давати
енергію. Мескаліто, з іншої сторони, лагідний, як дитина».

«Але ти казав, що часами Мескаліто жахає».
«Звичайно, він жахає, але як тільки ти його пізнаєш, він - ніжний і добрий».
«Як він показує свою доброту?»
«Він захисник і вчитель».

«Як він захищає?»

«Ти увесь час можеш тримати його з собою і він дивитиметься, щоб нічого
поганого з тобою не трапилося».

«Як ти можеш тримати його з собою увесь час?»
«В маленькій торбочці, прикріпленій під твоєю рукою або навколо шиї мотузкою».
«Чи ти маєш його з собою?»

«Ні, бо я маю спільника. Але інші люди мають».
«Що він навчає?»
«Він навчає тебе належним чином жити».
«Як він навчає?»

«Він показує речі і каже, що є чим [enzena las cosas у te dice loque son]».
«Як?»
«Ти повинен побачити сам».

Вівторок, ЗО січня 1962 року

«Що ти бачиш, коли Мескаліто забирає тебе з собою, пане Іване?»
«Такі речі не призначені для звичайної розмови. Я не можу тобі цього сказати».
«З тобою би трапилось щось погане, якщо б ти сказав?»
«Мескаліто - захисник, добрий, ніжний захисник; але це не значить, що ти можеш

з нього насміхатися. Через те, що він добрий захисник, він також може сам бути
жахливим з тими, хто йому не до вподоби».

«Я не маю наміру насміхатися з нього. Я просто хочу знати, що він змушує інших
людей робити або бачити. Я ж описав тобі усе, що Мескаліто змусив мене побачити,
пане Іване».
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«З тобою все по-іншому, можливо тому, що ти сам не знаєш своїх шляхів. Тебе
потрібно навчити його шляхам так само, як дитину вчать ходити».

«Скільки ще мене потрібно навчати?»
«Доки він не почне сам мати для тебе зміст».
«А тоді?»
«Тоді ти розумітимеш сам. Тобі не потрібно буде казати мені нічого більше».
«Чи можеш мені просто сказати, куди Мескаліто тебе забирає?»
«Я не можу про це говорити».
«Все, що я хочу знати - чи існує інший світ, куди він забирає людей».
«Існує».
«Це небеса?» (іспанське слово небеса - сіеіо, але інше його значення «небо».)
«Він забирає тебе крізь небо [сіеіо]».
«Маю на увазі, чи це небеса [сіеіо], де бог?»
«Ти зараз починаєш тупити. Я не знаю, де бог».
«Чи Мескаліто бог - єдиний Бог? Чи він один з богів?»
«Він просто захисник і вчитель. Він - енергія».
«Він - енергія всередині нас самих?»
«Ні. Мескаліто немає ніякого відношення до нас самих. Він назовні нас».
«Тоді усі, хто приймає Мескаліто, повинні бачити його у тій же формі».
«Ні, необов язково. Він неоднаковий для усіх».

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ 1962 РОКУ

«Чому б тобі не розповісти мені більше про Мескаліто, пане Іване?»
«Немає що розповідати».
«Мусять бути тисячі речей, які я повинен знати до того, як я знову з

ним зустрінуся».
«Ні. Можливо, для тебе нема нічого, що ти повинен знати. Як я тобі вже сказав,

він не є однаковим для усіх».
«Я знаю, але все ще хочу знати, як інші почуваються щодо нього».
«Думка тих, хто має бажання про Нього говорити, нічого не варта. Побачиш. Ти,

мабуть, говоритимеш про нього до певної точки, а з того часу і далі - ніколи не
обговорюватимеш його».

«А можеш мені розповісти про свої власні перші досвіди?»
«Навіщо?»
«Тоді я знатиму, як себе вести з Мескаліто».
«Ти вже знаєш більше, ніж я. Ти насправді бавився з ним. Колись ти побачиш,

наскільки добрим захисник був з тобою. Того першого разу, я певен, він сказав тобі
багато, але ти був глухий і сліпий».
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Субота, 14 квітня 1962 року

«Чи Мескаліто, коли показується, приймає довільну форму?»
«Так, довільну форму».
«Тоді які найпоширеніші форми ти знаєш?»
«Нема поширених форм».
«Чи ти маєш на увазі, пане Іване, що він з являється в довільній формі навіть

чоловікам, які його добре знають?»
«Ні. Він з являється у довільній формі тим, хто знає його лише трішки, а для тих,

хто добре його знає, він завжди постійний».
«Як він постійний?»

«Він з являється їм деколи як чоловік, як ми, або як світло».
«Чи Мескаліто колись змінює свою незмінну форму з тими, хто його добре знає?»
«Наскільки мені відомо - ні».

П ЯТНИЦЯ, 6 ЛИПНЯ 1962 РОКУ

Пан Іван і я розпочали подорож пізнього дня в суботу, 23 червня. Він сказав, що
ми збиралися пошукати гонтуїто (гриби) в штаті Чігуагуа. Сказав, що буде довга,
важка подорож. Він був правий. Ми прибули в маленьке шахтарське містечко в
північному Чігуагуа о десятій вечора в середу, 27 червня. Потім прогулялися від
місця, де я поставив машину на околиці міста, до будинку його друзів, індіанця і
його дружини з племені тарагумара. Там і поспали.

Наступного ранку чоловік розбудив нас біля п ятої. Приніс нам рідкої каші і боби.
Він сів і поговорив з паном Іваном, поки ми їли, але нічого не сказав стосовно
нашої подорожі.

Після сніданку чоловік налив води в мою флягу і поклав два солодких завиванці в
мій заплічник. Пан Іван вручив мені флягу, поправив заплічних з шнуром через плечі,
подякував чоловікові за його поміч, і повернувшись до мене, сказав: «Час йти».

Ми пройшли по ґрунтовій дорозі десь півтора кілометри. Звідти ми зрізали через
поля і за дві години були біля підніжжя гір на південь від міста. Ми піднялися
пологими підйомами у південно-західному напрямку. Коли досягнули стрімких
схилів, пан Іван змінив напрямок і ми пішли по високій долині на схід. Незважаючи
на свій похилий вік, пан Іван підтримував ходу настільки неймовірно швидко, що до
середини дня я був повністю виснажений. Ми сіли і він відкрив хлібну торбу.

«Можеш з їсти усе, якщо хочеш», - сказав він.
«А ти як?»

«Я не голодний, і нам не потрібна буде ця їжа потім».
Я був дуже втомлений і голодний і прийняв його пропозицію. Я відчув, що зараз

був хороший час, щоб поговорити про ціль нашої подорожі, і достатньо ненавмисно
я запитав: «Думаєш, збираємось залишитись тут надовго?»

«Ми тут, щоб назбирати трохи Мескаліто. Залишимось до завтра».
«Де Мескаліто?»
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«Всюди навколо нас».

По всій області рясно росли кактуси багатьох видів, але я не міг вирізнити серед
них пейоте.

Ми знову почали підніматися і до третьої години прийшли до довгої, вузької
долини з стрімкими пагорбами. Я почувався дивно схвильованим щодо ідеї
пошукати пейоте, якого я ніколи не бачив у природному середовищі. Ми увійшли в
долину і пройшли десь біля чотирьохсот метрів, коли я зауважив три очевидних
рослини пейоте. Вони були в гроні кілька сантиметрів над землею переді мною, зліва
від стежки. Виглядали круглими, м ясистими, зеленими рожами. Я побіг до них,
вказуючи на них пану Івану.

Він мене зігнорував і навмисно обернувся спиною, поки йшов геть. Я знав, що я
зробив невірно, і решту дня ми йшли в тиші, повільно переміщаючись пологим дном
долини, покритої маленькими, гострими камінчиками. Переміщалися серед кактусів,
порушуючи спокій компаній ящірок, а часом - навіть поодиноку птаху. І я минав
безліч рослин пейоте, не промовляючи і слова.

О шостій ми були біля підніжжя гір, що позначали кінець долини. Ми піднялися
на виступ. Пан Іван опустив свій мішок і сів.

Я знову був голодний, але їжі не залишилося. Я запропонував, щоб ми назбирали
Мескаліто і попрямували назад до міста. Він виглядав невдоволеним і поцмакав
губами, сказавши, що ми збираємося провести там ніч.

Ми сиділи тихо. Зліва була скельна стіна, а справа - долина, яку ми щойно
перейшли. Вона тягнулася на достатню відстань і здавалася ширша і не така пласка,
як я думав. Проглядаючи з плями, де я сидів, в ній було повно невеликих пагорбів
і горбків.

«Завтра ми почнемо похід назад», - сказав пан Іван, не дивлячись на мене і
вказуючи на долину. - «Працюватимемо дорогою назад і збиратимемо його,
переходячи поле. Тобто, ми збиратимемо його, тільки коли він буде на нашому
шляху. Він знаходитиме нас, а ніяк не по-іншому. Він знаходитиме нас - якщо
він захоче».

Пан Іван оперся спиною на скельну стіну і, повернувши свою голову в свою
сторону, продовжував говорити так, наче за мною була ще одна особа. «Ще одне.
Тільки я збиратиму його. Ти, можливо, понесеш торбу, або йтимеш переді мною - я
ще не знаю. Але завтра ти не вказуватимеш на нього, як ти робив сьогодні!»

«Мені шкода, пане Іване».

«Це все правою32. Ти не знав».
«Чи твій покровитель навчив тебе усього цього про Мескаліто?»
«Ні! Ніхто мене не навчав про нього. Це сам захисник був моїм вчителем».
«Тоді Мескаліто схожий на особу, з якою ти можеш поговорити?»
«Ні, н£ схожий».

32 It is all right ©
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«Тоді як він навчає?»

Деякий час він був тихий.
«Пам ятаєш час, коли ти бавився з ним? Ти розумів, що він має на увазі, чи

не так?»

«Я розумів!»
«Саме таким способом він навчає. Тоді ти того не знав, але, якщо б ти приділив

йому увагу, він би з тобою поговорив».
«Коли?»

«Коли ти бачив його вперше».
Він здавався дуже невдоволеним моїм запитуванням. Я сказав йому, що мусів

задавати йому усі ці запитання, бо хотів з ясувати все, що хотів.
«Не питай мене!» - він зловмисно посміхнувся. - «Запитай його. Наступного разу,

як побачиш його, питай у нього все, що хочеш знати».
«Тоді Мескаліто схожий на особу, з якою можна поговорити...»
Він не дозволив мені закінчити. Він відвернувся, підняв флягу, зійшов з виступу і

зник за скелею. Я не хотів бути там сам, і навіть хоча він не просив мене іти далі, я
пішов за ним. Ми пройшли біля п ятсот метрів до маленького ручаю, я помив руки і
обличчя і наповнив флягу. Пополоскав водою рот, але не випив, зачерпнув воду
руками і попив, але він мене зупинив і сказав, що нема необхідності пити.

Пан Іван вручив мені флягу і почав повертатися на виступ. Коли він туди
добрався, то знову сів обличчям до долини і спиною до скельної стіни. Я запитав, чи
можемо ми розкласти вогонь. Він зреагував так, наче було неймовірно питати про
таке. Сказав, що цієї ночі ми є гостями Мескаліто і він нас обігріватиме.

Вже були сутінки. Пан Іван витягнув два тонких, бавовняних покривала з свого
мішка, кинув одне мені на коліна і сів по-турецьки, натягнувши інше собі на плечі.
Нижче нас була темна долина, з краями, що вже розчинилися у вечірньому тумані.

Пан Іван сів непорушно обличчям до поля пейоте. Мені в обличчя дув
постійний вітер.

«Сутінки - це тріщина між світами», - сказав він м яко, не повертаючись до мене.
Я не запитав його, що він мав на увазі. Мої очі втомилися. Раптово я відчувся у

піднесеному настрої. З явилося дивне, непереборне жадання ридати!
Я ліг на живіт. Скеляста підлога була тверда і незручна, і кожних декілька хвилин

мені прийшлося міняти положення. Врешті я сів по-турецьки і натягнув покривало
на свої плечі. На мій подив, це положення було неперевершено зручне і я заснув.

Коли я прокинувся, то почув, що пан Іван говорить зі мною. Було дуже темно і я
не міг його добре бачити. Я не розумів, що він казав, але я слідував за ним, коли він
почав сходити з виступу. Через темряву ми обережно переміщувалися, або
принаймні я. Ми зупинилися біля підніжжя скелястої стіни. Пан Іван сів і
просигналив мені сісти зліва. Він відкрив свою сорочку і витягнув шкіряний мішок,
котрий відкрив і розмістив на землі перед собою. В ньому було декілька бутонів
висушеного пейоте.

Після довгої паузи він вибрав один з бутонів. Потримав у своїй правій руці,
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протерши декілька разів між великим і вказівним пальцем, ніжно приспівуючи.

Раптом він випустив страшний крик.
«Агіііі!»

Це було дивно, неочікувано. Це нажахало мене. Невиразно я побачив, як він
поклав бутон пейоте в рот і почав його жувати. Через мить він підняв увесь мішок,
нахилився до мене і пошепки сказав взяти мішок, витягнути один мескаліто, знову
покласти мішок перед нами, а потім зробити точно як він зробив.

Я вибрав бутон пейоте і потер так само, як і він тер. В той же час, він співав,
коливаючись назад і вперед. Я спробував покласти бутон в рот кілька разів, але я
бентежився викрикнути. Тоді, як у сні, неймовірний вереск вискочив з мене: Агіііі!
На мить я подумав, що це був ще хтось. Знову я відчув впливи нервового шоку на
мій шлунок. Я падав назад. Я непритомнів. Я поклав бутон пейоте собі в рот і
пожував. Через мить пан Іван обрав інший з мішка. Я зміг побачити, що він положив
його собі в рот після короткої пісні. Він передав мішок мені, і я помістив його перед
нами знову, після того, як взяв ще один бутон. Цей цикл продовжувався п ять разів
до того, як я зауважив якусь спрагу. Я підняв флягу, щоб попити, але пан Іван сказав
мені просто промити рот, а не пити, бо виблюю.

Я довго катав воду в роті. В певну мить випити було страшною спокусою, і я
ковтнув трошки води. Негайно мій шлунок почало судомити. Я очікував
безболісного і беззусильного плину рідини з мого рота, як трапилося під час мого
першого досвіду з пейоте, але, на мій подив, було лише звичайне відчуття блювання.
Хоча воно довго не тривало.

Пан Іван підняв ще один бутон і вручив мені мішок, і цикл поновлювався і
повторювався, доки я пережував чотирнадцять бутонів. До цього часу всі мої ранні
відчуття спраги, холоднечі і незручності пропали. На їхньому місці я відчув невідоме
відчуття теплоти і збудження. Я взяв флягу, щоб освіжити рот, але вона була пуста.

«Чи можемо ми піти на ручай, пане Іване?»
Звук мого голосу не випнявся, але вдарив верх мого піднебіння, відбився в моє

горло, і вторився між ними. Відгомін був м який і музичний, і, здавалося, мав крила,
які змахували всередині мого горла. Його дотик втішив мене. Я слідував за його
туди-сюдишними рухами, доки він не зник.

Я повторив запитання. Мій голос зазвучав, хоча я говорив всередині склепіння.
Пан Іван не відповів. Я встав і повернувся в напрямку ручая. Подивився на нього,

щоб перевірити, чи він йде, але, здавалося, він уважно до чогось дослухався.
Він зробив владний жест рукою замовкнути.
«Абугтол33 вже тут!» - сказав він.
Я ніколи не чув того слова раніше, і мені було цікаво, чи запитати його про це, аж

коли я зауважив шум, який, здавалося, дзижчав всередині вух. Звук поступово ставав
голосніше, доки не став схожий на вібрацію, спричинену жахливим биком-крикуном.

33 Abuhtol
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Він тривав короткий момент і поступово затих, доки все не стало знову тихо.
Несамовитість і інтенсивність шуму нажахала мене. Я так трясся, що ледве міг
втриматися навстоячки, але залишався все ще досконало раціональним. Якщо б я був
сонний кілька хвилин тому, це відчуття б повністю зникло, даючи шлях стану
надзвичайної зрозумілості34. Шум нагадав мені науково-фантастичний фільм, в
якому гігантська бджола дзижчала своїми крилами, вибираючись з зони атомної
радіації. Я розсміявся з цієї думки. Я побачив, як пан Іван різко повернувся у своє
розслаблене положення. І раптово зображення гігантської бджоли знову пристало до
мене. Воно було реальніше, ніш звичайні думки. Стояло одиноко, оточене
надзвичайною ясністю. Все інше вилетіло з розуму. Цей стан думкової чіткості, який
не мав прецедентів у моєму житті, приніс ще один момент жаху.

Я почав потіти. Я нахилився до пана Івана, щоб сказати йому, що я наляканий.
Його обличчя знаходилося декілька сантиметрів від мого. Він дивився на мене, але
його очі були очима бджоли. Вони виглядали як круглі скельця, які мали своє власне
світло в темряві. Його губи видавалися вперед і з них виходило бубоніння: «Пегтуг-
пег-туг-пет-туг». Я відстрибнув, майже врізавшись в скельну стіну. На, здавалося,
безмежний час я зазнав нестерпного страху. Я пихтів і скиглив. Піт замерзав на моїй
шкірі, даючи мені незграбну жорсткість. Тоді я почув голос пана Івана, що казав:
«Вставай! Рухайся! Вставай!»

Зображення зникло і знову я міг бачити його знайоме обличчя.
«Я принесу трохи води», - сказав я після іншого безкінечного моменту. Мій голос

урвався. Я заледве міг артикулювати слова. Пан Іван ствердно покивав. Йдучи геть, я
усвідомив, що мій страх зник так само швидко і так само незбагненно, як і прийшов.

Наближаючись до ручаю, я зауважив, що можу бачити кожен об єкт на шляху. Я
згадав, що щойно чітко бачив пана Івана, тоді як раніше заледве міг розрізнити
обриси його тіла. Я зупинився і подивився в далечінь, і міг навіть бачити через
долину. Деякі валуни з другої сторони стали досконало видимі. Я подумав, що зараз
мусить бути ранок, але спало на думку, що я втратив плин часу. Була за десять
дванадцята! Я перевірив, чи працює годинник. Зараз не міг бути південь, повинна
бути північ! Я збирався прогнатися за водою і повернутися на скелі, але побачив, що
пан Іван спускається і я його зачекав. Я йому сказав, що можу бачити в темряві.

Він довго і пильно на мене дивився, не промовляючи і слова. Якщо він навіть і
говорив, можливо, я не чув його, бо зосереджувався на своїй новій, унікальній
здатності бачити в темряві. Я міг розрізнити кожен маленький камінець в піску.
Моментами все було таке чітке, що здавалось, що зараз ранній ранок або сутінки.
Тоді темніло. Потім знову ставало чітким. Швидко я зрозумів, що яскравість
відповідала діастолі мого серця, а темрява - систолі. Світ змінювався з яскравого в
темний і знову в яскравий з кожним ударом серця.

Я заглибився у це відкриття, коли той самий дивний звук, який я чув раніше,

34 lucidity - також: ясність.
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знову став чутним. Мої м язи затиснулися.
«Анугатал35 [як я почув це слово цього разу] тут», - сказав пан Іван. Я уявив рев

настільки оглушливий, настільки приголомшуючий, все інше не мало значення. Коли
він вщух, я осягнув раптове збільшення об єму води. Ручай, який за хвилину до того
був шириною менший за півметра, розширювався, доки не став величезним озером.
Світло, що здавалося, йде зверху, торкалося поверхні так, мов сяяння через товсте
листя. Час від часу вода відблискувала на секунду - золотим і чорним. Тоді
залишалася темною, неосвітленою, майже за межами зору, і все рівно
дивно присутньою.

Я не пригадую, як довго я залишався там і спостерігав, сидячи навпочіпки на
березі чорного озера. Рев, мабуть, тим часом затих, бо що витрясло мене назад (в
реальність?) - знову жахаюче дзижчання. Я обернувся, шукаючи пана Івана. Я
побачив, як він видирається догори і щезає за уступом скелі. Але все ще відчуття
одинокості36 взагалі мене не чіпало; я сидів навпочіпки в стані абсолютної
впевненості і покинутості. Рев знову став чутний. Він був дуже сильний, наче шум,
створюваний сильним вітром. Слухаючи його так старанно, як міг, я міг розрізнити
визначену мелодію. Це була суміш пронизливих звуків, наче людських голосів,
супроводжуваних великим барабаном. Я зосередив усю свою увагу на мелодії, і
знову зауважив, що систола і діастола мого серця співпадала зі звуком великого
барабана і з візерунком музики.

Я встав і мелодія зупинилася. Я намагався слухати биття свого серця, але його
неможливо було розрізнити. Я знову сів навпочіпки, думаючи, що, можливо,
положення мого тіла спричиняло або викликало звуки! Але нічого не відбулося! Ні
звуку! Навіть мого серця! Я думав, що стало достатньо, але коли я встав, щоб піти, то
відчув землетрус. Земля у мене під ногами тряслася. Я втрачав рівновагу. Я впав
назад і залишався на спині, поки земля шалено тряслася. Я спробував вхопитися за
скелю або за рослину, але піді мною щось прослизувало. Я підстрибнув, постояв
мить і знову впав. Земля, на якій я сидів, рухалася в воду, наче сплавлялася. Я
залишався непорушним, приголомшений жахом, який був, як і усе інше, унікальним,
неперервним і абсолютним.

Я переміщався крізь воду чорного озера, возсідаючи на клаптику землі, який
виглядав, наче земляна колода. У мене було відчуття, що потік переносив мене у
південному напрямку. Я міг бачити, як вода переміщається і кружиться навколо.
Вона відчувалася холодною і дивно важкою на дотик. Я уявив собі, що вона жива.

Виразних берегів чи берегових знаків не було, і я не можу пригадати думки чи
відчуття, які певне приходили до мене під час цієї подорожі. Після, здавалося, годин
дрейфу, мій пліт зробив поворот правим кутом вліво, на схід, продовжив ковзати по
воді дуже коротку відстань і неочікувано втаранився в щось. Удар кинув мене вперед.

35 Anuhatal
36 being alone
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Я закрив очі і відчув різку біль, бо мої коліна і простягнені руки вдарилися об землю.
Через мить я подивився вгору. Я лежав на ґрунті. Виглядало так, наче моя земляна
колода злилася з сушею. Я сів і розвернувся. Вода відступала! Вона переміщалася
назад, наче хвиля у відпливі, доки не зникла.

Я довго там сидів, намагаючись зібрати свої думки і виокремити все, що
трапилося у зв язний вузол. Все тіло боліло. Горло відчувалося, як відкрита болячка.
Я покусав губи, коли «приземлився». Я встав. Вітер змусив мене зрозуміти, що мені
холодно. Одяг промок. Руки, щелепи і коліна тремтіли так сильно, що я був
змушений знову лягти. Краплі поту ковзали мені в очі і опалювали їх, доки я не
закричав від болю.

Через якийсь час я відновив міру стабільності і встав. В темних сутінках
видовище було дуже чітке. Я пройшов декілька кроків. До мене долинув виразний
звук багатьох людських голосів. Здавалося, що вони голосно говорять. Я пішов на
звук. Пройшов близько п ятдесяти метрів і дійшов до раптової зупинки. Досягнув
тупика. Місце, де я стояв, було загорожею, сформованою величезними валунами. Я
міг розрізнити ще один ряд, потім ще один, і ще один, доки вони не злилися з
прямовисною горою. Десь з-поміж них йшла найвишуканіша музика. Це був
плинний, неперервний, надприродний плин звуків.

Біля підніжжя одного валуна я побачив чоловіка, що сидів на землі, обличчям
майже в профіль. Я наближався до нього, до, мабуть, трьох метрів. Тоді він повернув
голову і подивився на мене. Я зупинився - його очі були водою, яку я щойно бачив!
Вони мали такий же величезний об єм, виблиски золота і чорного. Його голова була
в цяточках, наче трускавки, шкіра була зелена, поплямована незліченними наростами.
Крім поплямованої форми, його голова точно схожа на поверхню рослини пейоте. Я
стояв перед ним, витріщаючись і не міг відвести очі від нього. Я відчув, як він
навмисне давив мені на груди вагою своїх очей. Я задихався. Я втратив рівновагу і
впав на землю. Його очі відвернулися. Я почув, як він говорить до мене. Спочатку
його голос був, наче м яке шелестіння легкого бризу. Тоді я почув це як музику - як
мелодію голосів - і я «знав», що воно каже: «Чого ти хочеш?»

Я преклонився перед ним і поговорив про своє життя, тоді заплакав. Він знову
подивився на мене. Я відчув, як його очі витягують мене, і подумав, що той момент
буде моментом моєї смерті. Він подав мені знак підійти ближче. Я мить вагався
перед тим, як зробив крок. Коли я підійшов, він відвернув свої очі від мене і показав
мені тильну сторону своєї долоні. Мелодія сказала: «Дивись!» Посередині його руки
була кругла дірка. «Дивись!» - сказала мелодія знову. Я подивився в дірку і побачив
себе. Я був дуже старий і кволий і бігав сутулий, а навколо мене усюди літали
яскраві іскорки. Тоді три іскорки мене вдарили: дві - в голову, а ще одна - в ліве
плече. Моя фігура в дірці момент стояла, доки була повністю вертикальна, а тоді
зникла разом з дірою.

Мескаліто знову повернув до мене очі. Вони були так близько до мене, що я
«почув», як вони м яко гуркотять з тим особливим звуком, який я вже багато разів
чув тієї ночі. Вони стали мирнішими в рази, доки вони були, як тихий ставок, який
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брижили золоті і чорні виблиски.
Він знову відвернув свої очі і стрибнув, наче цвіркун, десь, мабуть, на п ятдесят

метрів. Він стрибнув знову і знову і зник.
Наступне, що я пам ятаю - я почав іти. Дуже раціонально я намагався розпізнати

берегові знаки, такі, як гори на віддалі, щоб зорієнтуватися. Я був одержимий
сторонами світу впродовж усього досвіду і вважав, що північ повинна бути зліва від
мене. Я прогулювався в тому напрямку якийсь час, доки не зрозумів, що зараз день, і
я більше не використовую свого «нічного бачення». Я пригадав, що маю годинник і
подивився на годину. Була восьма.

Була вже десь десята година, коли я добрався до уступу, де був ніч перед тим. Пан
Іван спав, лежачи на землі.

«Де ти був?» - запитав він.
Я сів, щоб перевести дихання.
Після довгого мовчання він запитав: «Чи ти його бачив?»
Я почав оповідати йому послідовність моїх досвідів з самого початку, але він мене

перебив, сказавши, що значення має лише чи я бачив його чи ні. Він запитав, як
близько до мене був Мескаліто. Я сказав йому, що майже до нього доторкнувся.

Та частина моєї історії його зацікавила. Він уважно прослухав кожну деталь без
коментарів, перебиваючи тільки, щоб задати запитання про форму сутності, яку я
бачив, його розташування та інші деталі щодо нього. Вже був майже південь, коли
здалося, що пану Івану достатньо моєї історії. Він встав і припасував полотняну
сумку мені до грудей. Потім сказав мені йти за ним і сказав, що збирається
вивільнити Мескаліто і я мушу прийняти його в свої руки і ніжно розмістити його
всередині сумки.

Ми попили трохи води і розпочали ходу. Коли досягнули краю долини, він,
здавалось, вагався мить, вирішуючи, у якому напрямку податися. Як тільки він
зробив свій вибір, ми пішли по прямій лікії.

Кожного разу, як ми підходили до рослини пейоте, він сідав навпочіпки перед
нею і дуже ніжно відрізав верх своїм коротким зубчастим ножем. Він робив надріз на
рівні землі і оприскував «рану», як він її називав, чистим сірчаним порошком, який
він носив в шкіряній сумці. Він тримав свіжий бутон в лівій руці і розмазував
порошок правою рукою. Тоді він вставав і вручав мені бутон, який я приймав обома
руками, як він наказав, і клав всередину сумки. «Стій прямо і не дозволяй сумці
торкатися землі або кущів чи чого-небудь іншого», - повторював він, наче думав, що
я можу забути.

Ми зібрали шістдесят п ять бутонів. Коли сумка була повністю заповнена, він
поклав мені її на спину і припасував нову мені на груди.

До часу, коли ми перейшли плато, ми назбирали два повних мішки з ста десятьма
бутонами пейоте. Сумки були настільки важкі і громіздкі, що я заледве міг йти під їх
вагою і об ємом.

Пан Іван прошепотів мені, що сумки важкі, бо Мескаліто хоче повернутися в
землю. Він сказав, що це сум покидання свого місця проживання робила Мескаліто
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важким. Моїм справжнім завданням було не дати сумкам торкнутися землі, бо якщо
б я дозволив, Мескаліто ніколи б не дозволив мені знову його взяти.

В один визначний момент тиск ременів мені на плечі став нестерпним. Щось
напружувало приголомшливу силу, щоб знесилити. Я відчувся дуже сповненим
передчуттям. Я зауважив, що почав йти швидше, майже бігти. Я біг позаду пана
Івана майже риссю.

Раптом вага на спині і грудях зменшилася. Навантаження стало пористим і легким.
Я вільно побіг, щоб догнати пана Івана, який випереджував мене. Я сказав йому, що
не відчуваю більше ваги. Він пояснив, що ми вже покинули місце
проживання Мескаліто.

Вівторок, 3 липня 1962 року

«Я думаю, Мескаліто майже прийняв тебе», - сказав пан Іван.
«Чого ти кажеш, що він майже мене прийняв, пане Іване?»
«Він тебе не вбив, і навіть не зашкодив. Він задав тобі доброго переляку, але не

поганого. Якщо б він тебе взагалі не прийняв, то з явився б тобі потворним і повним
гніву. Дехто пізнав значення жаху, зустрівши його і будучи несприйнятим».

«Якщо він такий жахливий, чому ж ти мені цього не сказав раніше, до того, як
взяв мене на поле?»

«Тобі бракує відваги, щоб шукати його навмисне. Я подумав, що буде краще,
якщо ти не знатимеш».

«Але ж я міг загинути, пане Іване!»
«Так, міг. Але я був певен, що для тебе буде все правою. Одного разу він з тобою

бавився. Він тобі не зашкодив. Я подумав, що цього разу він також
співчуватиме тобі».

Я запитав, чи він дійсно думає, що Мескаліто співчував мені. Досвід був
жахливий. Я відчував, що мало не помер з переляку.

Він сказав, що Мескаліто був найдобрішим зі мною. Він показав мені сцену, яка
була відповіддю на питання. Пан Іван сказав, що Мескаліто дав мені урок. Я запитав
його, у чому був урок і що він означав. Він сказав, що неможливо відповісти на це
питання, оскільки я був надто наляканий, щоб знати точно, про що питав Мескаліто.

Пан Іван прозондував мою пам ять щодо того, що я сказав Мескалітові до того, як
він мені показав сцену зі своєї сторони. Але я не міг згадати. Все, що пам ятав -
преклоніння на коліна і «зізнання у своїх гріхах» йому.

Пан Іван, здавалося, став більше незацікавлений у цій розмові. Я запитав його:
«Можеш мене навчити словам пісні, яку ти співав?»

«Ні, не можу. Ті слова - мої власні, слова, які сам захисник мене навчив. Пісні -
мої пісні. Я не можу розповісти тобі, чим вони є».

«Чому не можеш розповісти мені, пане Іване?»
«Бо ці пісні є ланкою між захисником і мною. Певен, одного дня він навчить тебе

твоїх власних пісень. Дочекайся того, і ніколи, абсолютно ніколи, не копіюй і не
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питан про пісні, які належать іншому чоловікові».

«Що за ім я ти викрикував? Можеш мені сказати його, пане Іване?»
«Ні. Його ім я ніколи не може озвучуватися, крім випадків, коли його кличуть».
«А що, якщо я хочу його закликати сам?»
«Якщо одного дня він прийме тебе, він скаже тобі своє ім я. Те ім я буде тільки

для твого використання, для голосного заклику або до тихого говоріння з собою.
Можливо, він скаже тобі, що його звати Йосип. Хто зна?»

«Чому неправильно використовувати його ім я при розмові про нього?»
«Ти ж бачив його очі, правда? Ти не можеш дуркувати37 з захисником. Тому я не

можу відпустити факт, що він обрав побавитися з тобою!»
«Як він може бути захисником, коли він декому завдає болю?»
«Відповідь дуже проста. Мескаліто - захисник, бо він доступний усім, хто

його шукає».
«Але хіба не правда, що все у світі доступне усім, хто шукає цього?»
«Ні, це не є правдою. Спільникові енергії доступні тільки відунам, але будь-хто

може відвідати Мескаліто».
«Але чому тоді він завдає болю людям?»
«Не всі подобають Мескаліто. Але всі вони шукають його з ідеєю отримання

користі без жодної роботи. Природно їх зустріч з ним завжди жахаюча».
«Що відбувається, коли він повністю приймає чоловіка?»
«Він з являється йому як чоловік або як світло. Коли чоловік здобуває такий вид

прийняття, Мескаліто стає постійним. Після того він ніколи не міняється. Можливо,
коли ти знову його зустрінеш, він буде світлом, а одного дня він може навіть взяти
тебе у політ і відкрити тобі усі свої секрети».

«Що я повинен зробити, щоб досягнути такої крапки, пане Іване?»
«Ти повинен бути міцним чоловіком і.твоє життя повинне бути правдивим»
«А що таке правдиве життя?»
«Життя, прожите з обдуманістю, хороше, міцне життя».

37 fool around

69



Розділ 5

Пан Іван періодично довідувався у мене, у випадковий спосіб, про стан мого
саджанця дурману. За рік, який пройшов з того часу, як я пересадив корінь,
саджанець розрісся у великий кущ. Він дав насіння, а стручки висохли. А пан Іван
вважав, що настав мені час дізнатися більше про траву диявола.

Неділя, 27 січня 1963 року

Сьогодні пан Іван дав мені попередню інформацію щодо «другої частини» кореня
дурману, другого кроку у пізнанні традиції. Він сказав, що друга частина кореня була
справжнім початком пізнання. У порівнянні з цим, перша частина була дитячим
бавленням. Потрібно оволодіти другою частиною. Її потрібно прийняти принаймні
двадцять раз, сказав він, до того, як можна буде перейти до третього кроку.

Я запитав: «А що робить друга частина?»
«Друга частина трави диявола використовується для бачення. З цим чоловік може

ширяти у повітрі, щоб бачити, що відбувається в будь-якому місці, яке він обирає».
«Чи може чоловік справді літати у повітрі, пане Іване?»
«Чому ні? Як я вже повів тобі, трава диявола - для тих, хто шукає енергію. Чоловік,

який оволодіває другою частиною, може використовувати траву диявола, щоб
робити неуявленні речі для здобуття більшої енергії».

«Які речі, пане Іване?»
«Я не можу тобі того сказати. Кожен чоловік відмінний».

Понеділок, 28 січня 1963 року

Пан Іван сказав: «Якщо ти завершиш успішно другий крок, я можу показати тобі
лише ще один крок. У курсі пізнання про траву диявола я усвідомив, що вона не для
мене, і я більше не переслідував її шлях».

«Що змусило тебе рішитися проти неї, пане Іване?»
«Трава диявола майже вбивала мене кожного разу, як я намагався використати її.

Одного разу було настільки зле, що я подумав, що мені кінець. Все ж таки я міг би
уникнути усієї цієї болі».

«Як? Чи є особливий спосіб уникнути болю?»
«Так, є такий спосіб».

«Це формула, процедура чи що?»
«Це спосіб хапання речей. Наприклад, коли я пізнавав траву диявола, я був надто

хапаючий. Я хапав речі в спосіб, в який діти хапають цукерку. Трава диявола - лише
один з мільйона шляхів. Будь-що є одним із мільйонів шляхів [ип сатіпо entre
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cantidades de caminos]38. Отже, ти повинен завжди пам ятати, що шлях - лише шлях.
Якщо ти відчуваєш, що не потрібно йому слідувати, ти не повинен залишатися на
ньому за жодних умов. Щоб мати таку ясність, ти повинен вести дисципліноване
життя. Тільки тоді ти знатимеш, що будь-який шлях є лише шляхом, і немає образи,
собі чи іншим, у відмові від нього, якщо це те, що серце тобі каже робити. Але твоє
рішення триматися шляху чи залишити його повинно бути вільним від страху чи
амбіцій. Я застерігаю тебе. Дивись на кожен шлях старанно і свідомо. Пробуй його
стільки разів, скільки вважаєш за необхідне. Тоді задай собі, і тільки собі, одне
запитання. Це запитання - запитання, яке задають тільки дуже старі. Мій
покровитель сказав мені про нього одного разу, коли я був дуже молодий, але моя
кров була занадто енергійна, щоб зрозуміти його. Тепер я дійсно розумію його. Я
скажу тобі його: «Чи цей шлях має серце? Всі шляхи однакові: вони ведуть нікуди.
Вони є шляхами через кущі або в кущі. В моєму особистому житті я можу сказати,
що я оскаржував довгі, довгі шляхи, але я не є десь. Питання мого покровителя тепер
має значення. Чи цей шлях має серце? Якщо має - то шлях добрий. Якщо не має, він
не вартий. Обидва шляхи ведуть в нікуди. Але один має серце, а інший - не має.
Один прямує до радісної подорожі. Скільки ти йому слідуєш, стільки ти є єдиним з
ним. Інше змусить тебе проклинати своє життя. Один робить тебе міцним. Інший
ослаблює тебе».

Неділя, 21 квітня 1963 року

У вівторок по обіді, 16 квітня, пан Іван і я пішли в пагорби, де були його саджанці
дурману. Він попросив мене залишити його самого там і почекати його в машині. Він
повернувся майже три години опісля, несучи пакунок, замотаний у червону тканину.
Коли ми почали поїздку назад, до його будинку, він вказав на пучок і сказав, що це -
його останній подарунок мені.

Я запитав, чи має він на увазі, що не збирається більше мене вчити. Він пояснив,
що посилається на факт, що я вже маю повністю зрілий саджанець і більше не
потребуватиму його саджанців.

Пізно по обіді ми сіли у його кімнаті. Він виніс гладко оброблену ступу і товкач.
Чаша ступки була біля 15 см в діаметрі. Він відв язав великий пакунок, повний
малих пучків, вибрав два з них і розмістив їх на солом яному маті збоку від мене.
Потім він додав ще чотири пучки того ж розміру від пачки, яку він приніс додому.
Він сказав, що це були насінини, і я повинен розмолоти їх в дрібний порошок. Він
розкрив перший пучок і насипав звідти трохи в ступу. Насінини були висушені,
круглі, карамельного кольору.

Я почав працювати товкачем. Через якийсь час він мене виправив. Він мені сказав
спочатку тиснути товкачем з одної сторони - через дно - і далі на другу сторону. Я

38 ісп. шлях серед множини шляхів
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запитав, що він збирається робити з порошком. Він про це не хотів говорити.
Першу порцію насіння було надзвичайно важко розмолоти. Я витратив чотири

години, щоб це зробити. Спина боліла через положення, в якому я сидів. Я ліг і хотів
заспати прямо там, але пан Іван відкрив наступну сумку і висипав трохи звідти в
ступку. Цього разу насінини були трішки темніші, ніж перші, і зліплені докупи.
Решта вмісту сумки виявилось якимось порошком, що складався з дуже малих,
круглих, темних гранул.

Я хотів щось поїсти, але пан Іван сказав, що якщо я бажаю навчитися, я повинен

слідувати правилу, за яким я міг пити лише трішки води під час пізнання таємниць
другої частини.

Третя сумка містила жменю живих, чорних, зернових довгоносиків. А в останній
сумці було декілька свіжих білих насінин, майже повністю пористо м яких, але
волокнистих, і їх складно було перемолоти у дрібну пасту, як він того від мене
очікував. Після того, як я закінчив перемелювати вміст чотирьох сумок, пан Іван
відміряв дві чашки зеленуватої води, налив її в глиняний горщик, який поставив на
вогонь. Коли вода закипіла, він додав першу партію порошку з насіння, перемішав її
довгим загостреним шматком дерева чи то кістки, яку він носив в своєму шкіряному
мішечку. Як тільки вода закипіла знову, одна за одною він додав інші речовини,
дотримуючись тієї ж процедури. Тоді він додав ще одну кружку тієї ж води, і дав їй
покипіти на малому вогні.

Тоді він сказав мені, що час розтерти корінь. Він обережно витягнув довгий
шматок кореню дурману зв язки, яку він приніс додому. Завдовжки корінь був біля
сорока сантиметрів в довжину, товстий, можливо, біля чотирьох сантиметрів в
діаметрі. Він сказав, що це - друга частина, і він знову відміряв другу частину сам, бо
це був все ще його корінь. За його словами, наступного разу, коли я пробуватиму
траву диявола, мені прийдеться відмірювати власний корінь.

Він підштовхнув до мене велику ступку і я продовжив товкти корінь точно так
само, як він розмолов першу частину. Він спрямував мене тими самими кроками, і
ми знову залишили розтертий корінь мокнути у воді, виставивши на нічне повітря.
До того часу кипляча суміш затверділа у глиняному глечику. Пан Іван зняв глечик з
вогню, поклав його всередину висячої сітки і завішав її на балку посередині кімнати.

Коло восьмої години ранку 17 квітня пан Іван і я розпочали визолювати екстракт
кореня водою. День був ясний, сонячний, і пан Іван витлумачив хорошу погоду як
знак, що трава диявола мене вподобала. Він сказав, що в моїй присутності може
згадувати тільки про те, як погано вона обходилася з ним.

Процедура, якої ми дотримувалися при визолюванні екстракту кореня була та
сама, яку я спостерігав для першої частини. Пізно вдень після зливання верхньої
води у восьмий раз, ми отримали повну ложку жовтуватої субстанції на дні чаші.

Ми повернулися в його кімнату, де були ще два маленьких мішки, яких він ще не
торкався. Він відкрив один, просунув туди руку і зібгав відкритий кінець навколо
свого зап ястя іншою рукою. Здавалось, що він щось тримає, судячи з руки, яка
рухалась всередині сумки. Раптом, швидким рухом він вивернув сумку на кшталт
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рукавиці і всучив свою руку мені до лиця. Він тримав ящірку. Її голова була кілька
сантиметрів від моїх очей. Щось дивне було з ротом ящірки. Я витріщився на неї на
мить, а потім вимушено відскочив. Рот ящірки був зашитий грубими швами. Пан
Іван наказав мені тримати ящірку в лівій руці. Я схопив її, вона вигиналася в моїй
долоні. Я відчув огиду. Руки почали потіти.

Він взяв останню сумку і, повторюючи ті самі рухи, витягнув іншу ящірку. Її він
також приставив близько до мого обличчя. Я побачив, що її повіки зшиті. Він
наказав мені тримати ящірку в правій руці.

Тримаючи обох ящірок в руках, я майже знепритомнів. Мною оволоділо
непереборне жадання кинути їх і втекти звідти.

«Не дави їх!» - сказав він, і його голос дав мені відчуття полегшення і
спрямування. Він запитав, що зі мною не так. Він намагався бути серйозним, але не
зміг втримати безпристрасного виразу обличчя і засміявся. Я спробував полегшити
свій захват, але руки потіли настільки, що ящірки почали викручуватися. їх маленькі
гострі кігті шкрябали мені руки, створюючи неймовірне відчуття відрази і огиди. Я
закрив очі і зціпив зуби. Одна з ящірок вже ковзала по моєму зап ястю, їй лише
потрібно було сіпнутися головою, яка була між моїми пальцями, щоб вивільнитися.
У мене було дивне відчуття фізичного відчаю, верховного дискомфорту. Я загарчав
на пана Івана через зуби, щоб він забрав ті кляті речі від мене. Моя голова
мимовільно тряслася. Він допитливо на мене подивився. Я заричав як ведмідь,
трясучись усім тілом. Він кинув ящірок в їх сумки і почав сміятися. Я хотів теж
сміятися, але заболів мій шлунок. Я ліг.

Я пояснив йому, що на мене вплинуло відчуття їх кігтів на моїх долонях. Він
сказав, що існує багато речей, які можуть звести з розуму чоловіка, особливо, якщо
йому бракує рішучості, цілі, необхідної для пізнання. А коли чоловік має чіткий,
непохитний намір, почуття жодним чином не є перешкодою, бо він може ними
керувати.

Пан Іван трохи зачекав, а тоді, повторюючи ті самі рухи, знову вручив мені
ящірок. Він сказав мені тримати їх головами доверху і м яко їх терти об свої скроні,
питаючи усе, що я б хотів знати.

Я спочатку не зрозумів, що він хоче, щоб я зробив. Він знову мені сказав запитати
ящірок про будь-що, що я не міг з ясувати сам. Він навів мені цілу серію прикладів: я
міг з ясувати про осіб, яких я не бачив звичайно, або про загублені предмети, або про
небачені місця. Тоді я усвідомив, що він говорить про віщування. Я дуже
схвилювався, серце почало калатати. Я відчув, як збилося дихання.

Він попередив, щоб я не задавав особистих питань цього першого разу. Він сказав,
що я повинен думати радше про щось, що не має жодного відношення до мене. Я
повинен думати швидко і чітко, бо не буде способу повернути мої думки в
зворотньому напрямку.

Я несамовито спробував подумати про щось, що хотів би знати. Пан Іван
деспотично підганяв мене, і я здивовано усвідомив, що не можу думати ні про що,
про що хотів би «запитати» ящірок.
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Після болісно довгого очікування я про щось подумав. Трохи раніше з читальні
було вкрадено багато книг. Це не була особиста справа і я все ще був зацікавлений в
ній. У мене не було жодних упереджених ідей щодо особистості людини чи людей,
які взяли книги. Я потер ящірок об свої скроні, запитуючи, хто був крадієм.

Через якийсь час пан Іван поклав ящірок в їх сумки і сказав, що щодо кореня і
пасти нема глибоких таємниць. Паста робилася для виявлення спрямування, корінь
робив речі чіткими. Але справжньою справжньою таємницею були ящірки. Вони
були секретом цілого відання другої частини - сказав він. Я запитав, чи це був якийсь
особливий вид ящірок. Він сказав, що так. Вони повинні походити з області власного
саджанця. Вони повинні бути друзями власника саджанців. А для того, щоб мати
ящірок в друзях, сказав він, потребувало довгого часу плекання. Людині потрібно
розвинути міцну дружбу з ними, даючи їм їжу і говорячи їм приємні слова.

Я запитав, чому їх дружба така важлива. Він сказав, що ящірки повинні дозволити
зловити себе, тільки якщо вони знають чоловіка. І хто сприймає траву диявола
серйозно, повинен сприймати серйозно і ящірок. Він сказав, що, як правило, ящірок
неможливо піймати після того, як паста і корінь зварені. їх можна ловити пізно по
обіді. Якщо хтось не має близьких відносин з ящірками - сказав він, - можна
витратити дні, намагаючись безуспішно їх зловити. А паста втрачає свою силу за
один день. Потім він дав мені довгу послідовність інструкцій стосовно процедур,
яких потрібно дотримуватися після того, як зловлено ящірок.

«Як тільки ти зловив ящірок, поклади їх в різні сумки. Тоді візьми першу і
поговори з нею. Перепроси її за вчинення болю і благай допомогти тобі. І заший їй
рот дерев яною голкою. Для зашивання використай волокна агави і один шип чої.
Туго затягни шви. Тоді скажи іншій ящірці те саме, і зший докупи її повіки. До того,
як почне наступати ніч, ти будеш готовим. Візьми ящірку із зашитим ротом і поясни
їй справу, про яку ти хочеш знати. Попроси її піти і подивитися для тебе. Скажи їй,
що тобі прийшлося зашити їй рот, щоб вона спішила до тебе і ні з ким більше не
говорила. Дозволь їй проповзти по пасті після того, як ти її потреш до скронь. Тоді
поклади її на землю. Якщо вона піде в напрямку твоєї доброї долі, відання буде
успішним і простим. Якщо вона піде в протилежному напрямку, воно буде
неуспішним. Якщо ящірка повернеться до тебе (південь), можеш очікувати більше
від звичайного талану. Але якщо вона рухнеться від тебе (північ), відання буде
жахливо складним. Ти можеш навіть померти! Тому, якщо вона рухнеться від тебе -
час завершувати. На цій точці ти можеш прийняти рішення завершити. Якщо так, то
ти втратиш свою здібність наказувати ящіркам, але це краще, ніж втратити своє
життя. З іншої сторони, ти можеш вирішити продовжити відання наперекір моєму
застереженню. Якщо так, то наступним кроком візьми іншу ящірку і скажи їй
послухати історію своєї сестри, а тоді описати цю історію тобі».

«Але як ящірка із зашитим ротом скаже мені, що вона бачить? Чи не був її рот
закритий, щоб завадити їй говорити?»

«Зашивання їй рота завадить їй розповідати її історію стороннім. Люди кажуть,
що ящірки говірливі. Вони зупиняться де-небудь, щоб поговорити. В будь-якому
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випадку наступним кроком потрібно намазати пасту на її потилицю, а потім потерти
її головою об свою праву скроню, пастою від центру свого лоба. На початку свого
пізнання доброю ідеєю є прив язати ящірку за середину жилкою до свого правого
плеча. Тоді ти її не загубиш і не зашкодиш їй. Але з твоїм просуванням і кращим
ознайомленням з енергією трави диявола ящірки навчаються підкорятися твоїм
командам і видиратися на твоє плече. Після того, як ти намазав пасту на свою праву
скроню ящіркою, занур пальці обох рук в кашку. Спочатку потри нею обидві скроні і
розмаж по обох сторонах своєї голови. Паста висихає дуже швидко і може
застосовуватися стільки разів, скільки потрібно. Розпочинай кожного разу,
використовуючи спочатку голову ящірки, а потім свої пальці. Раніше або пізніше
ящірка, яка пішла подивитися, повернеться і розповість сестрі все про свою подорож,
а сліпа ящірка опише це тобі так, наче ти з її виду. Коли відання закінчиться, поклади
ящірку і відпусти її, але не дивись, куди вона йде. Викопай велику яму голими
руками і закопай все, що ти використовував».

Біля шостої вечора пан Іван вичерпнув екстракт кореня з чаші на плаский шматок
сланцю - менше чайної ложки жовтуватого крохмалю. Він положив половину в
кружку і додав трохи жовтуватої води. Він побаламкав39 кружку в руці, щоб
речовина розчинилася, тоді вручив мені кружку і сказав випити суміш. Вона була без
смаку, але залишала злегка гіркуватий присмак у роті. Вода була загаряча, що мене
дещо дратувало. Серце почало швидко битися, але я швидко знову розслабився.

Пан Іван взяв іншу чашу з пастою. Паста виглядала однорідною, з глянсовою
поверхнею. Я спробував потикати кірку пальцем, але пан Іван стрибнув вперід до
мене і відштовхнув мою руку геть від чаші. Він дуже роздратувався. Сказав, що з
моєї сторони було бездумно таке пробувати, і, якщо я дійсно хочу дізнаватися, то
нема потреби бути недбайливим. «Це - енергія», - сказав він, вказуючи на пасту - «і
ніхто не може сказати, якого насправді типу енергія. Поганим вже було те, що ми
мусили зазіхати на неї заради власних цілей - що не можна не робити, бо ми чоловіки,
але ми повинні принаймні ставитися до неї з належною повагою». Суміш виглядала
на кшталт вівсянки. Очевидно, що там було достатньо крохмалю, щоб створювати
таку густину. Він попросив мене принести сумки з ящірками. Взяв ящірку з зашитим
ротом і обережно передав її мені, заставивши мене взяти її лівою рукою і сказавши
взяти пальцем трохи пасти і натерти нею голову ящірки, після чого поклав ящірку в
глечик і тримав її там доти, доки усе її тіло не покрилося пастою.

Потім він сказав мені забрати ящірку з глечика, підняв глечик і привів мене до
кам янистої ділянки неподалік його дому, вказав на великий камінь і сказав сісти
перед цим каменем так, наче це саджанець мого дурману. Після чого, тримаючи
ящірку перед моїм обличчям, сказав пояснити їй знову те, що я хотів знати, і благати
її піти і знайти мені відповідь. Він порадив мені сказати ящірці, що мені прикро, що я
змушений завдавати їй незручностей, і пообіцяти їй, що натомість я буду люб язним

39 Не rotated the cup
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з усіма ящірками. Опісля він сказав мені потримати її між третім і четвертим
пальцями лівої руки, де він колись зробив надріз, і протанцювати навколо каменя
точно так само, як я робив, коли пересаджував корінь трави диявола, запитавши, чи я
пам ятаю все, що робив тоді. Я сказав, що пам ятаю. Він підкреслив, що все повинно
бути точно таким же, і якщо я не пам ятаю, то повинен дочекатися, доки в думці все
стане чітко. З терміновістю він попередив мене, що, якщо я діятиму занадто швидко,
без обдумування, то мені буде боляче. Його останньою інструкцією було, щоб я
помістив ящірку із зашитим ротом на землю і подивився, куди вона піде, щоб я міг
визначити результат досвіду. Він сказав, що я не повинен відводити очей від ящірки
навіть на мить, бо це звичайна хитрість ящірок - відволікти і полинути.

Ще не було дуже темно. Пан Іван подивився на небо. «Я залишу тебе самого», -
сказав він і пішов геть.

Я слідував його інструкціям і поклав ящірку на землю. Вона стояла нерухомо там,
де я її поставив. Тоді подивилася на мене і побігла до каменів в напрямку сходу і
зникла серед них.

Я сів на землю перед каменем так, наче обличчям перед своїм саджанцем.
Пронизливий сум охопив мене. Я дивувався з ящірки із зашитим ротом. Подумав про
її дивну подорож і те, як вона на мене подивилася перед тим, як побігла геть.
Промайнула дивна думка, дратівна проекція. У свій спосіб я теж був ящіркою, що
проходить іншу дивну подорож. Моїм вироком було, можливо, лише бачити. В той
момент я відчув, що ніколи не зможу сказати, що я бачив. До того часу вже було
дуже темно. Я ледве бачив камені перед собою. Подумав про слова пана Івана:
«Сутінки - там тріщина між світами!»

Після довгих сумнівів я почав слідувати визначеним крокам. Паста, хоча і
виглядала як вівсянка, на неї не відчувалася - була дуже однорідна і холодна, з
специфічним, їдким запахом, створювала відчуття прохолоди на шкірі і швидко
висихала. Я потер собі скроні одинадцять разів, не зауваживши ніякого ефекту.
Намагався дуже старанно зауважити будь-які зміни сприйняття або настрою, бо я
навіть не знав чого очікувати. Власне кажучи, я не міг збагнути природу досвіду і
продовжував шукати ключі.

Паста висохла і відлущилася з моїх скронь. Я майже намазав ще трохи знову, коли
зрозумів, що сиджу на п ятках по-японськи. До того я сидів з перехрещеними ногами
і не пригадував зміни положень. Ще деякий час зайняло повністю усвідомити, що я
сиджу на підлозі в якійсь критій аркаді з високими арками. Подумалось, що вони
цегляні, але після їх оглядин я побачив, що вони були кам яні.

Цей перехід був дуже складним. Він був настільки раптовим, що я не був готовий
слідувати. Сприйняття елементів видіння було розсіяним, наче у снах. Хоча
компоненти не змінилися. Вони залишалися стабільними і я міг зупинитися біля
будь-якого і дійсно оглянути його. Видіння було не таке чітке і не таке реальне, як
видіння, викликане пейоте. Воно мало затуманений характер, інтенсивно приємної
пастельної якості.

Я дивувався, чи можу встати чи ні, і наступне, що я зауважив, що я перемістився.
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Я був зверху сходів, і Г-, моя подруга, стояла внизу. Її очі були збуджені, у них був
відблиск божевілля. Вона голосно засміялася з такою силою, що стала жахати. Вона
почала підніматися по сходах. Я хотів втекти або переховатися, бо «одного разу
з їхала з котушок». Отака думка прийшла мені. Я сховався за колонною і вона
пройшла, навіть не подивившись. «Зараз вона збирається в довгу мандрівку», - ще
одна думка, що тоді мені з явилася. А, врешті, останньою думкою, яку я пам ятаю,
була «Вона сміється щоразу, коли готова зірватися».

Раптом сцена стала дуже чітка. Це вже був не сон. Це була наче звичайна сцена,
але здавалося, що я дивлюся на неї через вікно. Я спробував доторкнутися до колони,
але все, що я відчув - що не можу поворушитися, хоча знав, що можу так залишатися
стільки, скільки хочу, споглядаючи сцену. Я був у ній, але все ще не був її частиною.

Я попав у загату раціональних думок і аргументів. Я був, наскільки сам же міг
судити, у звичайному стані тверезої свідомості. Кожен елемент належав до сфери
моїх нормальних процесів. І все рівно я знав, що це не був звичайний стан.

Сцена різко перемінилася. Була ніч. Я був у передпокої будівлі. Темрява
всередині будинку дозволила мені усвідомити, що у попередній сцені сонячне світло
було прекрасно чітким, але настільки заяложеним, що я це вчасно не зауважив. Поки
я вглядався детальніше у нове видіння, то побачив молодика, що виходив з кімнати і
ніс великий заплічник на плечах. Я не знав його, хоча бачив його один раз чи двічі.
Він пройшов повз мене і пішов униз сходами. До того часу я забув своє сприйняття,
свої раціональні дилеми.

«Що то за хлопака?» - подумав я. - «Чому я його побачив?»
Сцена знову змінилася і я спостерігав молодика, який псував книжки. Він

склеював деякі сторінки, стирав позначки, і так далі. Тоді я побачив, як він охайно
розташовує книжки у дерев яному контейнері. Контейнерів було стос. Вони були в
хаосі в його кімнаті, але у сховку. Інші образи приходили до мене, але вони не були
чіткими. Сцена стала туманною. З явилося відчуття кружіння.

Пан Іван тряс мене за плечі і я прокинувся. Він допоміг мені встати і ми пішли
назад до його дому. Від моменту, коли я почав намазувати пасту собі на скроні,
пройшло три з половиною години до моменту мого пробудження, але стан видіння
не міг тривати більше десяти хвилин. Як би там не було, у мене не проявлялося
жодних хворобливих впливів. Я був просто голодний і сонний.

Четвер, 18 квітня 1963 року

Минулої ночі пан Іван попросив описати мій нещодавній досвід, але я був надто
сонний, щоб про це говорити, не міг зосередитися. Сьогодні, як тільки я прокинувся,
він мене знову допитував.

«Хто тобі сказав, що ця дівчина Г- зривалася?» - запитав він знову, коли я
закінчив свою історію.

«Ніхто. Це просто одна з думок, які у мене були».
«Думаєш, це були твої думки?»
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Я сказав йому, що це були мої думки, хоча у мене не було причини думати, що Г-
була хвора. Це були дивні думки. Здавалося, вони вистрибували в мій мозок з
нізвідки. Він допитливо на мене подивився. Я запитав його, чи він мені не вірить. Він
засміявся і сказав, що це моя звична практика - бути безтурботним у своїх діях.

«Що я зробив невірно, пане Іване?»
«Тобі потрібно було дослухатися до ящірок».
«Як я повинен був слухати?»
«Маленька ящірка на твоєму плечі описувала тобі усе, що її сестра бачила. Вона з

тобою говорила. Вона розповідала тобі все, а ти не звертав уваги. Натомість, ти
увірував, що слова ящірки були твоїми власними словами».

«Але вони були моїми власними думками, пане Іване».
«Не були. В цьому - природа цього відання. Фактично, видіння потрібно радше

слухати, ніж на нього дивитися. Те саме відбулося зі мною. Я вже майже тебе
застеріг, коли згадав, що мій покровитель не застерігав мене».

«Твій досвід був такий же, як у мене, пане Іване?»
«Ні. Мій досвід був пекельною мандрівкою. Я майже помер».
«Чому пекельною?»
«Можливо, тому, що трава диявола не сподобала мене, або я не був чіткий у

формулюванні того, що хотів запитати. Як ти вчора.
Ти, мабуть, мав в думці ту дівчину, коли запитував про книги».
«Не можу цього згадати».
«Ящірки ніколи не бувають неправі. Вони сприймають кожну думку в якості

питання. Ящірка повернулася і розповіла тобі такі речі про Г-, які ніхто ніколи не
зможе зрозуміти, бо навіть ти не знаєш, які були твої думки».

«А як щодо іншого видіння, яке я мав?»
«Твої думки, мабуть, були стабільні, коли ти запитував те запитання. І саме таким

чином це відання повинно проводитися - з ясністю».
«Ти маєш на увазі, що видіння з дівчиною не слід сприймати серйозно?»
«Як його можна серйозно сприймати, якщо ти не знаєш, на які питання

відповідали маленькі ящірки?»
«Чи не було б чіткіше для ящірки, якщо б питалося тільки одне запитання за раз?»
«Так, так було б чіткіше. Якщо б ти міг втримати хоча б одну думку стабільно».
«Але що трапиться, пане Іване, якщо одне запитання буде непростим?»
«Поки твоя думка стабільна і не переходить у інші речі, маленьким ящіркам чітко

зрозуміло, і тоді їхня відповідь чітко зрозуміла тобі».
«Чи можна задавати інші питання ящіркам, поки вони перебувають у видінні?»
«Ні. Видіння - для того, щоб подивитися на те, що ящірки тобі говорять. Саме

тому я сказав, що це видіння більше для слуху, ніж видіння для зору. Ось чому я
просив тебе працювати з неособистими справами. Зазвичай, коли питання про людей,
твоє палке бажання доторкнутися до них або поговорити з ними надто сильне, і
ящірка перестане говорити, а відання буде розвіяне. Ти повинен знати набагато
більше, ніж тепер, перед тим, як пробувати побачити речі, які стосуються тебе
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особисто. Наступного разу ти повинен слухати уважно. Я певен, що ящірки сказали
тобі багато, багато чого, але ти не слухав».

П ятниця, 19 квітня 1963 року

«Що я розтирав на пасту, пане Іване?»
«Насіння трави диявола і довгоносиків, які живуть з насіння. Міра - жменя

кожного». Він склав чашею праву руку, щоб показати скільки це.
Я запитав його, що може відбутися, якщо кожен елемент використати окремо, без

інших. Він сказав, що така процедура лише породить ворожнечу між травою диявола
і ящірками. «Ти не повинен ворогувати з ящірками», - сказав він, - «протягом
наступного дня, пізно після обіду, ти повинен повернутися до місця свого саджанця.
Промов до усіх ящірок і попроси тих двох, які допомагали тобі у віданні, знову вийти.
Шукай усюди до повної темряви. Якщо не зможеш знайти їх, то повинен знову
спробувати наступного дня. Якщо ти міцний, ти знайдеш їх обох, а тоді тобі
прийдеться з їсти їх обох, прямо там. І ти навічно отримаєш здібність бачити
непізнане. Тобі ніколи не прийдеться знову ловити ящірок для практикування цього
відання. З того часу вони житимуть всередині тебе».

«А що мені робити, якщо я знайду лише одну?»
«Якщо знайдеш лише одну з них, ти повинен відпустити її в кінці свого пошуку.

Якщо знайдеш її у перший день, не тримай її, сподіваючись, що зловиш іншу
наступного дня. Це тільки зіпсує твою дружбу з ними».

«Що трапиться, якщо я не зможу їх знайти взагалі?»
«Думаю, для тебе це було б найкраще. Це б мало на увазі, що ти повинен ловити

двох ящірок щоразу, як тобі потрібна їх допомога, але також і те, що ти вільний».
«Що ти маєш на увазі - вільний?»
«Вільний від того, щоб бути рабом трави диявола. Якщо ящірки будуть жити

всередині тебе, то трава диявола ніколи тебе не відпустить».
«Це погано?»
«Звичайно, це погано. Вона відрубає тебе від усього іншого. Тобі прийдеться

провести своє життя, плекаючи її в якості спільника. Вона власницька. Як тільки
вона запанує над тобою, буде тільки один шлях - її шлях».

«А що, якщо я з ясую, що ящірки мертві?»
«Якщо ти з ясуєш, що одна або обидві будуть мертві, ти повинен не робити це

відання якийсь час. Відпочинь якийсь час.
Думаю, це все, що мені потрібно було тобі сказати. Те, що я тобі сказав - правило.

Коли б ти не практикував це відання самостійно, ти повинен слідувати усім крокам,
які я описав, поки ти сидів перед своїм саджанцем. Ще одне. Ти повинен не їсти і не
пити, доки не скінчиться відання».
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Розділ 6

Наступним кроком у повчаннях пана Івана став новий аспект оволодіння другою
частиною кореня дурману. За час, який пройшов між двома рівнями пізнання, пан
Іван справлявся лише про розвиток мого саджанця.

Четвер, 27 червня 1963 року

«Це хороша практика - випробовувати траву диявола до того, як повністю перейти
на її шлях», - сказав пан Іван.

«Як ти її випробовуєш, пане Іване?»
«Ти повинен спробувати інше відання з ящірками. У тебе є всі елементи,

необхідні для задавання ще одного запитання ящіркам, цього разу без
моєї допомоги».

«Це дуже необхідно, щоб я робив це відання, пане Іване?»
«Це найкращий спосіб випробувати почуття трави диявола до тебе. Вона тебе

постійно випробовує, тому буде чесним, якщо ти її теж випробовуватимеш, і якщо ти
відчуєш де-небудь на шляху, що через якусь причину тобі непотрібно продовжувати,
тоді ти повинен просто зупинитися».

Субота, 29 червня 1963 року

Я підняв тему трави диявола. Я хотів, щоб пан Іван розповів мені більше про неї,
але я все ще не хотів розпочинати участь.

«Друга частина використовується тільки для віщування, чи не так, пане Іване?» -
запитав я, щоб почати розмову.

«Не тільки для віщування. Відання ящірок можна вивчити за допомогою другої
частини, і в той же час можна випробувати траву диявола. Але в реальності друга
частина використовується для інших цілей. Відання ящірок - це тільки початок».

«Тоді для чого вона використовується, пане Іване?»
Він не відповів. Різко змінив тему і запитав, наскільки великі саджанці дурману

ростуть навколо мого. Я жестом показав розмір.
Пан Іван сказав: «Я навчив тебе, як відрізнити чоловічий від жіночого. Тепер йди

до своїх саджанців і принеси мені обидва. Спочатку піди до свого старого саджанця і
уважно продивись дощове русло. Зараз дощ вже, мабуть, виніс насіння достатньо
далеко. Оглянь розколини [zanjitas], зроблені стоками, і з них визнач напрямок плину.
Опісля знайди саджанець, що росте якнайдалі від твого. Усі саджанці трави диявола,
що ростуть між ними - твої. Пізніше, коли вони засіються, ти зможеш розширити
розмір своєї території, слідуючи вздовж русла від кожного саджанця».

Він дав мені ретельні інструкції з придбання різального інструмента. Різання
кореня, як він сказав, повинно проводитися наступним чином. По-перше, я повинен
обрати саджанець, який збираюся зрізати і очистити ґрунт навколо місця, де корінь
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з єднується зі стовбуром. По-друге, я повинен повторювати точно такий же танець,
який я виконував, коли пересаджував корінь. По-третє, я повинен зрізати стовбур і
залишити корінь в землі. Кінцевим кроком має бути викопування сорока сантиметрів
кореня. Він застеріг мене не говорити і не виявляти жодних почуттів протягом
цієї дії.

«Ти повинен принести два шмата тканини», - сказав він. - «Розклади їх на землі і
поклади на них саджанці. Тоді поріж саджанці на частини і поскиртуй їх. Порядок -
на твій розсуд. Але ти повинен завжди пам ятати, який порядок ти використовував,
бо ти повинен завжди так повторювати. Принеси саджанці мені, як тільки
їх візьмеш».

Субота, 6 липня 1963 року

В понеділок, 1 липня, я зрізав саджанці дурману, про які просив пан Іван. Я
дочекався, доки стало достатньо темно, щоб протанцювати навколо них, бо не хотів,
щоб хтось мене бачив. Я відчував себе достатньо в передчутті. Був певен, що хтось
буде свідком моїх дивних дій. Я попередньо обрав саджанці, які, як я думав, були
чоловічим і жіночим. Мені прийшлося зрізати сорок сантиметрів кореня з кожного.
Докопатися до такої глибини дерев яною палкою було нелегко і я витратив на це
години. Закінчувати роботу прийшлося у темряві, і коли я був готовий їх зрізати,
прийшлося використовувати ліхтар. Моє початкове передчуття, що хтось за мною
спостерігатиме, стало незначним порівняно зі страхом, що хтось помітить світло
у кущах.

Я приніс саджанці до будинку пана Івана у вівторок, 2 липня. Він відкрив клунки і
дослідив шматки. Сказав, що все ще мусить дати мені насіння своїх саджанців. Він
підштовхнув ступку перед мене, взяв скляний глек і спорожнив його вміст -
засушене насіння, звалене в купу - у ступку.

Я запитав його, що то таке, і він сказав, що то насіння, з їджене довгоносиками.
Між насінинами було достатньо багато жуків - маленьких чорних зернових
довгоносиків. Він сказав, що це - особливі жуки, і нам прийдеться їх повибирати і
покласти в окремий глек. Вручив мені ще один глек, на третину заповнений
довгоносиками того ж виду. У глек був запханий шмат паперу, щоб довгоносики
не втекли.

«Наступного разу ти повинен використати жуків з власних саджанців», - сказав
пан Іван. - «Тобі потрібно зрізати стручки з багатьма дірочками - вони повні жуків.
Відкрий стручок і вишкреби усе в глек. Візьми одну жменю жуків і поклади їх в
інший контейнер. Поводься жорстко з ними. Не будь ні ласкавий, ні делікатний з
ними. Відміряй одну жменю змішаного насіння, з їдженого жуками, і одну жменю
порошку з жуків і закопай решту де-небудь в тому напрямку [тут він вказав на
південний схід] від свого саджанця. Тоді збери добрі, сухі насінини і збережи їх
окремо. Можеш збирати всі, які хочеш. Можеш їх використовувати весь час. Доброю
думкою буде повиймати насіння з стручків, щоб можна було закопати все одразу».
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Потім пан Іван сказав мені спочатку перемолоти змішане насіння, потім личинки
довгоносиків, тоді - жуків, а останніми - добре, сухе насіння.

Коли це все було перетерте у дрібний порошок, пан Іван взяв частини дурману,
які я нарізав і поштабелював. Він відділив чоловічий корінь і ніжно замотав його у
шмат тканини, вручив мені решту і сказав нарізати на маленькі шматки, добре
перетерти, після чого покласти кожну краплю соку у глек. Сказав, що я повинен
перетирати їх у тому ж порядку, у якому я їх штабелював.

Коли я закінчив, він сказав мені відміряти кружку кип ятку і перемішати її з усім
вмістом глека, а потім додати ще дві кружки. Він вручив мені гладко оброблену
кістяну палку. Я перемішав нею кашу і поставив глек на вогонь. Тоді він сказав, що
нам потрібно підготувати корінь, а для цього нам потрібно використати більшу
ступку, бо чоловічий корінь взагалі не можна різати. Ми пішли позад будинку. У
нього вже була готова ступка і я почав товкти корінь, як уже робив до того. Ми
залишили корінь відмокати у воді, на нічному повітрі, і пішли в будинок.

Я прокинувся, коли пан Іван встав. У чистому небі сяяло сонце. День був гарячим
і сухим. Пан Іван знову прокоментував, що певен, що трава диявола мене вподобала.

Ми продовжили обробляти корінь і в кінці дня у нас вже було достатньо
жовтуватої речовини на дні чаші. Пан Іван злив воду зверху. Я подумав, що це вже
кінець процедури, але він наповнив чашу киплячою водою знову.

Він зніс глек з кашею з-під даху. Виглядало, що каша вже майже висохла. Він
забрав глек в будинок, обережно поставив на підлогу і сів. Тоді почав говорити.

«Мій покровитель сказав мені, що допускається змішувати саджанець з салом40.1
саме це ти зробиш. Мій покровитель змішував його з салом для мене, але, як я вже
сказав, мені ніколи не подобався саджанець і я ніколи не пробував насправді стати
єдиним з ним. Мій покровитель сказав мені, що для кращих результатів для тих, хто
справді хоче опанувати енергію, правильним буде змішувати саджанець з салом
дикого вепра. Жир з кишок - найкращий. Але саме тобі обирати. Можливо, оборот
колеса вирішить, чи ти приймеш траву диявола як спільника, тоді я пораджу тобі, як
мій покровитель порадив мені, вполювати дикого вепра і зібрати жир з кишок [sebo
de tripa]. Іншим разом, коли трава диявола була якісною, відуни ходили в особливі
полювальні мандрівки, щоб назбирати жир диких вепрів. Вони шукали найбільших і
найміцніших самців. Для диких вепрів у них була особлива магія. Вони забирали від
них особливу енергію, настільки особливу, що важко було повірити навіть тоді. Але
та енергія втрачена. Я про неї нічого не знаю. І не знаю нікого, хто щось про неї знає.
Можливо, сама трава навчить тебе усьому цьому».

Пан Іван відміряв пригорщу сала, скинув її у чашу з сухою вівсянкою, і зішкрабав
сало, що залишилося на руці, об край глека. Сказав мені перемішувати вміст, доки
він не буде однорідний і ретельно перемішаний.

Я збивав суміш біля трьох годин. Пан Іван час від часу поглядав і думав, що ще не

40 lard
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готово. Зрештою, він залишився задоволений. Повітря, яке вбилося в пасту, додало їй
світлосірого кольору і надало густини желе. Він перевішав глек з даху до іншого
місця. Сказав, що збирається залишити там до наступного дня, бо приготування
другої частини займе два дні. Сказав мені тим часом нічого не їсти. Я міг пити, але
жодної їжі взагалі.

На наступний день, в четвер, 4 липня, пан Іван посилав мене визолювати корінь
чотири рази. В останній раз я вилив воду з глека, коли вона вже стала темною. Ми
сіли на ґанок. Він поставив обидва глеки перед собою. Намірялася чайна ложка
білого крохмалю екстракту кореня. Він поклав її в кружку і додав води. Поповертав
кружку в руці, щоб речовина розчинилася, після чого вручив кружку мені. Сказав
випити все, що було у кружці. Я швидко це випив, поставив кружку на підлогу і
різко впав назад. Серце почало посилено битися. Я відчував, що не можу дихати. Пан
Іван наказав мені буквально зняти увесь одяг. Я запитав його чому, а він сказав, що я
повинен намазати себе пастою. Я вагався. Я не знав, чи роздягатися. Пан Іван
спонукав мене поквапитися. Сказав, що дурникувати часу мало. Я зняв увесь одяг.

Він взяв свою кістяну палку і надрізав дві горизонтальні лінії на поверхні пасти,
розділяючи таким чином вміст глека на три рівні частини. Після чого, починаючи з
центра верхньої лінії, він надрізав вертикальну лінію, перпендикулярну іншим двом,
розділяючи пасту на п ять частин. Вказав на нижню праву частину і сказав, що то -
для моєї лівої ноги. Верхня і найбільша частина - для моїх геніталій. Наступна нижча,
зліва - для правої ноги. Ділянка внизу зліва - для правої стопи. Сказав мені
застосувати частину пасти, призначеної для моєї лівої стопи, на підошву стопи і
старанно втерти. Тоді порадив застосувати пасту на внутрішню частину цілої лівої
ноги, геніталії, вниз зсередини правої ноги, і, зрештою, на підошву правої стопи.

Я пішов по його інструкціям. Паста була холодна і мала винятково сильний запах.
Коли я закінчив її намазувати, то випростався. Запах від суміші вдарив у ніздрі,
душачи мене. їдкий запах насправді мене душив. Це був неначе якийсь газ. Я
спробував дихати ротом і спробував поговорити з паном Іваном, але не зміг.

Пан Іван витріщався на мене. Я зробив крок в його сторону. Ноги були гумові і
довгі, дуже довгі. Колінні суглоби пружинили, наче жердина для стрибків. Вони
тремтіли, вібрували і еластично згиналися. Я перемістився вперед. Тіло рухалось
повільно трясучись. Це швидше виглядало, наче трясучка вперед і вверх. Я
подивився вниз і побачив пана Івана, що сидів нижче мене, набагато нижче мене. За
інерцією я пройшов ще один крок, ще еластичніший і довший за попередній. І звідти
я злетів. Пам ятаю, що одного разу спускався, потім відштовхнувся обома ногами,
відстрибнув назад, і запланерував на спині. Я побачив темне небо над собою і хмари,
що пропливали повз мене. Я сіпонув тілом, щоб змогти подивитися вниз і побачив
темний масив гір. Швидкість була надзвичайна. Руки були зафіксовані, складені по
бокам. Толова виконувала роль кермового вузла. Якщо я її задирав назад, то робив
вертикальні кола. Я змінював напрямки, повертаючи голову вбік. Я насолоджувався
такою свободою і стрімкістю, якої до цього не знав. Дивовижна темрява дала мені
відчуття суму, можливо, навіть жагуче. Так виглядало, наче я віднайшов місце, до
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якого належав - темряву ночі. Я спробував розглянутися навколо, але відчував, що
ніч була ясна, але у ній все ще було так багато енергії.

Раптом я дізнався, що час спускатися. Все відбулося так, наче мені дали наказ,
якому я повинен був підкоритися. І я почав спускатися, наче перо, боковими рухами.
Такі рухи змусили мене почуватися жахливо. Цей рух був повільним і поривчастим,
наче його опускали на шківах. Мене знудило, голова вибухала від найнестерпнішого
болю. Мене охопила якась темрява. В ній я усвідомлював відчуття відсторонення.

Наступне, що я пам ятаю - відчуття прокидання. В своєму ліжку у своїй кімнаті. Я
сів. А образ моєї кімнати розчинився. Я встав. Я був голий! Від вставання мене
знову знудило.

Я впізнав деякі орієнтири. Я знаходився приблизно метрів сімсот від будинку
пана Івана, коло місця його саджанців дурману. Раптом все встало на місце і я
усвідомив, що усю дорогу до його дому прийдеться пройти пішки і голим. Бути
позбавленим одягу - ґрунтовна психологічна перешкода, але я не міг нічого зробити,
щоб вирішити проблему. Я подумав зробити спідницю з гілок, але думка здалася
безглуздою і, крім того, скоро збиралося розвиднятися, бо вже наступали ранкові
сутінки. Я забув про незручність і нудоту і пішов в сторону будинку. Мене
заполонив страх, що мене побачать. Я остерігався людей і собак. Спробував бігти,
але поранив стопи маленькими гострими камінчиками. Пішов повільно. Вже майже
розвиднілося. Тоді я побачив, що хтось йде дорогою і швидко стрибнув за кущі. Моя
ситуація здавалася мені такою недоречною. За мить до того я насолоджувався
неймовірним задоволенням літанням. В наступну хвилину я ховаюсь, стидаючись
власної наготи. Я подумував вистрибнути на дорогу і побігти зі всіх сил повз
чоловіка, що йшов, думаючи, що він буде настільки здивований, побачивши голого,
що до того часу, я вже залишу його далеко позаду. Я це все продумав, але так і не
насмілився ворухнутися.

Чоловік, що йшов по дорозі, порівнявся зі мною і зупинився. Я почув, як він
викрикнув моє ім я. Це був пан Іван, і у нього був мій одяг. Коли я вдягався, він на
мене дивився і сміявся. Сміявся так сильно, що я теж почав сміятися.

Того ж дня, у п ятницю, 5 липня, пізно вдень пан Іван попросив мене розповісти
деталі мого досвіду. Обережно, наскільки міг, я розповів увесь епізод.

«Друга частина трави диявола використовується, щоб літати», - сказав він, коли я
закінчив. - «Самої мазі недостатньо. Мій покровитель сказав, що сам корінь дає
напрям і мудрість, і він є причиною літання. Коли ти його пізнаєш більше і частіше
приймаєш, щоб літати, то починаєш бачити усе з великою ясністю. Можна
планерувати в повітрі сотні миль, щоб побачити, що відбувається в довільному місці
на вибір, або здійснити фатальний удар ворогам на великій відстані. Коли ти
познайомишся з травою диявола, вона навчить тебе робити такі речі. Наприклад,
вона вже тебе навчила змінювати напрямки. Таким самим способом вона навчатиме
тебе неймовірним речам».

«Наприклад, яким, пане Іване?»
«Це я тобі не можу сказати. Кожен чоловік різний. Мій покровитель ніколи не
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розповідав мені, що він навчився. Він казав, як це робити, але ніколи - що він бачив.
Таке - лише для себе».

«Але я тобі розказую все, що бачу, пане Іване».
«Зараз розказуєш. Пізніше - не будеш. Наступного разу, коли ти прийматимеш

траву диявола, ти робитимеш це сам, біля своїх власних саджанців, тому що саме там
ти приземлишся - біля своїх саджанців. Пам ятай про це. Ось чому я прийшов сюди,
до своїх саджанців, щоб найти тебе».

Він більше нічого не говорив і я заснув. Коли прокинувся ввечері, то відчувся
бадьорим. Чомусь я випромінював якесь фізичне задоволення. Я був
радий, задоволений.

Пан Іван запитав мене: «Тобі ніч сподобалася? Чи була страшна?»
Я сказав, що ніч була справді розкішна.
«Як твій головний біль? Дуже поганий?» - запитав він.
«Головний біль такий же сильний, як і інші відчуття. Це був найгірший біль, який

коли-небудь у мене був», - сказав я.
«Чи це тебе утримає від бажання спробувати енергію трави диявола знову?»
«Не знаю. Я не хочу її зараз, але пізніше - можливо. Я справді не знаю,

пане Іване».

У мене було питання, яке я хотів йому задати. Я знав, що він збирається уникнути
його, тому я зачекав, доки він не зачепить тему. Я чекав увесь день. Врешті, перед
тим, як того вечора я пішов, я мусів запитати його:

«Чи я справді літав, пане Іване?»
«Саме це ти мені розповів. Чи не так?»
«Я знаю, пане Іване. Я маю на увазі, чи моє тіло літало? Чи я злітав, як пташка?»
«Ти мені завжди задаєш запитання, на які я не маю відповіді. Ти літав. Саме для

цього друга частина трави диявола. Коли ти прийматимеш її більше, ти навчишся
літати досконало. Це не проста справа. Чоловік літає за допомогою другої частини
трави диявола. Це все, що я можу тобі сказати. Те, що ти хочеш знати, не має сенсу.
Птахи літають як птахи, а чоловік, який прийняв траву диявола, літає як такий [еі
enyerbado vuela asi]».

«Як пташки? [^Asi сото los pajaros?]».
«Ні, він літає, як чоловік, який прийняв траву [No, asi сото los enyerbados]».
«Тоді я не насправді літав, пане Іване. Я літав у своїй уяві, лише в думках. Де було

моє тіло?»

«В кущах», - гостро відповів він, але негайно знову розсміявся. - «Проблема з
тобою. Ти розумієш речі лише в один спосіб. Ти не думаєш, що чоловік літає. Але
все рівно відун може переміститися за тисячу кілометрів за одну секунду, щоб
побачити, що відбувається. Він може завдати удару своїм ворогам на далеких
відстанях. Отже, чи він літає, чи не літає?»

«Розумієш, пане Іване, ти і я по різному орієнтовані. Припустімо, заради
експерименту, що один з моїх друзів-студентів був тут зі мною, коли я приймав
траву диявола. Чи він зміг би побачити мене в польоті?»
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«Знову ти з своїми запитаннями про те, що б було, якби... Жодної користі41 так
говорити. Якщо твій друг, або ще хтось, прийме другу частину трави, то все, що він
може робити - літати. Одночасно, якщо б він просто спостерігав за тобою, то міг би
побачити тебе в польоті, або міг би не побачити. Це залежить від чоловіка».

«Але я маю на увазі, пане Іване, що якщо ти і я дивимося на птаха і бачимо його в
польоті, ми погоджуємось, що він летить. Але якщо б двоє моїх друзів бачили мене в
польоті, чи погодилися б вони, що я літаю?»

«Ну, можливо б і погодилися. Ти погоджуєшся, що птахи літають, бо ти бачив, що
вони літають. Літати - це звична річ для птахів. Але ти не погодишся з іншими
речами, які роблять птахи, бо ти ніколи не бачив, як вони це роблять. Якщо твої друзі
знали б про те, що чоловіки літають з допомогою трави диявола, тоді вони
б погодилися».

«Давай про це по-іншому, пане Іване. Я хотів сказати, що якщо б я прив язав себе
до скелі важким ланцюгом, то я б усе рівно літав так само, бо моє тіло не мало
жодного стосунку до мого літання».

Пан Іван недовірливо поглянув на мене. «Якщо ти прив яжеш себе до скелі», -
сказав він. - «То я боюсь, що тобі прийдеться літати з скелею і важким ланцюгом».

41 useless - даремно, намарно - як прямий переклад. Але зміст, який потрібно передати
ствердним реченням, вимагає вжитого перекладу, {прим, перекл.)
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Розділ 7

Збирання інгредієнтів і їх підготовка для димової суміші формувала річний цикл.
Першого року пан Іван навчав мене процедурі. В грудні 1962 року, другого року,
коли цикл поновився, пан Іван просто мене скеровував. Я збирав інгредієнти сам,
готував їх та відкладав до наступного року.

В грудні 1963 року новий цикл розпочався втретє. Тоді пан Іван показав мені, як
сполучати висушені інгредієнти, які я зібрав і приготував за рік до того. Він поклав
димову суміш в маленьку шкіряну торбинку і ми знову вирушили на збирання різних
компонент для наступного року.

Пан Іван рідко згадував «димок» протягом року, що минав між двома збираннями.
Однак кожного разу, як я його відвідував, він давав мені потримати його люльку, і
процедура «знайомства» з люлькою розвивалася так, як він описав. Він давав люльку
мені в руки дуже поступово. Він вимагав абсолютної і старанної концентрації на
такій дії, і давав мені дуже точні вказівки. Будь-яке невміле поводження з люлькою
неминуче спричинять його або мою смерть, казав він.

Як тільки ми завершили третій збиральний і готувальний цикл, пан Іван розпочав
розмову про дим як про спільника вперше за більше, ніж рік.

Понеділок, 23 грудня 1963 року

Ми їхали назад до його будинку після збору деяких жовтих квітів для суміші -
одного з необхідних інгредієнтів. Я зробив зауваження, що цього року ми не
дотримувалися того ж порядку збирання інгредієнтів, як минулого року. Він
засміявся і сказав, що дим не є настроєвий чи дріб язковий, як трава диявола. Для
диму порядок збирання не є важливим. Все, що потрібно - щоб чоловік, який
використовує суміш, був акуратний і точний.

Я запитав пана Івана, що ми збираємося робити з сумішшю, яку він приготував і
дав мені на збереження. Він відповів, що вона - моя, і додав, що мені потрібно
використати її якомога швидше. Я запитав, скільки її необхідно на кожен раз.
Маленька торбинка, яку він дав мені, містила приблизно кількість втричі більшу, ніж
у маленькій тютюновій торбинці. Він сказав мені, що я маю використати увесь вміст
своєї торбинки за один рік, а скільки я використовуватиму кожного разу, як буду
диміти - моя особиста справа.

Я хотів знати, що буде, якщо я ніколи не закінчу торбинку. Пан Іван сказав, що
нічого не відбудеться - дим не вимагає нічого. Йому самому більше не потрібно
диміти, але кожного року він все ще робив нову суміш. Потім він себе виправив,
сказавши, що йому рідко приходилося диміти. Я запитав, що він робив з
невикористаною сумішшю, але він не відповів. Сказав, що суміш стає непридатною,
якщо не використовується за один рік.

Щодо цього ми вступили в довгу дискусію. Я не формулював свої питання
коректно, а його відповіді здавалися бентежливими. Я хотів знати, чи суміш втрачає
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свої галюциногенні властивості чи енергію після року, таким чином роблячи річний
цикл необхідним, але він наполягав, що суміш не втрачає свою енергію з часом.
Єдине, що відбувається, сказав він, що чоловікові вона більше не є потрібна, бо він
робить новий запас. Йому потрібно позбуватися залишків старої суміші у
спеціальний спосіб, який пан Іван не хотів відкривати мені на цьому етапі.

Вівторок, 24 грудня 1963 року

«Ти казав, пане Іване, що тобі більше непотрібно диміти».
«Так, через те, що дим - мій спільник, мені більше непотрібно диміти. Я можу

його викликати будь-коли, будь-де».
«Ти маєш на увазі, що він приходить до тебе, навіть якщо ти не димиш?»
«Я маю на увазі, що я вільно до нього ходжу».
«Чи зможу я так робити теж?»
«Якщо тобі пощастить залучити його як свого спільника, то так».

Вівторок, Зі грудня 1963 року

В четвер, 26 грудня, у мене був мій перший досвід зі спільником пана Івана -
димом. Весь день я возив пана Івана навколо і робив для нього усю буденну роботу.
Ми повернулися у його будинок пізно після обіду. Я нагадав, що ми нічого не їли
цілий день. Він з того абсолютно не переймався. Натомість він почав мені казати, що
вкрай необхідно познайомитися з димом. Сказав, що мені потрібно отримати
власний досвід, якщо я хочу зрозуміти, наскільки важливим є спільник.

Не даючи мені можливості нічого сказати, пан Іван сказав мені, що збирається
запалити свою люльку для мене прямо зараз. Я спробував його відрадити,
стверджуючи, що я не вірю, що готовий. Я сказав йому, що відчуваю, що
недостатньо довго вправлявся з люлькою. Але він сказав, що мені залишилось
навчитися небагатьом речам і прийдеться люльку використовувати дуже скоро. Він
приніс мені люльку з мішку і попестив її. Я сів на підлогу біля нього і несамовито
спробував виблювати і відключитися - зробити що-небудь, щоб відкласти цей
невідворотний крок.

Кімната була майже темна. Пан Іван запалив гасову лампу і поставив її в куток.
Зазвичай лампа створювала в кімнаті розслаблюючу напівтемряву, заспокоюючи
своїм жовтуватим світлом. Але, цього разу, світло здавалося тьмяним і незвичайно
червоним - енерговисмоктуючим42. Він розв язав маленький мішечок суміші, не
знімаючи з шнура, застібнутого навколо його шиї. Він підніс люльку близько до
мішечка, поклав її в сорочку і насипав трохи суміші в чашу, заставив мене
спостерігати за процедурою, вказуючи, що, якщо хоча б трохи суміші просиплеться,

 unnerving
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вона впаде всередину його сорочки.
Пан Іван заповнив чашу на три чверті, потім зав язав мішечок однією рукою,

іншою рукою тримаючи люльку. Він обрав маленьку глиняну тарілку, вручив мені і
попросив мене принести декілька невеликих вуглинок з вогню, який був назовні. Я
завернув за будинок, набрав купу вуглинок з саманної печі. Я поспішив назад у його
кімнату з відчуттям глибокого бажання. Це було наче передчуття.

Я сів біля пана Івана і дав йому тарілку. Він подивився на неї і спокійно сказав,
що вуглинки завеликі. Він хотів менших, які б увійшли в саму люльку. Я пішов знову
до печі і приніс інших. Він взяв нову тарілку з вуглинками і поклав їх перед собою.
Він сидів з перехрещено-підібганими ногами. Подивився на мене кутиком ока і
нахилявся вперед, доки його підборіддя майже не торкнулося вуглинок. Тримаючи
люльку в лівій руці, надзвичайно швидким рухом правої руки підхопив палаючий
шматок вуглинки і поклав в люльку. Потім сів прямо, і, тримаючи люльку двома
руками, засунув її в рот і потягнув її три рази, простягнув руки мені і сказав
наказовим шепотінням взяти люльку двома руками і диміти.

Думка відмовитися від люльки і втекти промайнула на мить, але пан Іван знову
вимагав - все ще пошепки - щоб я взяв люльку і димів. Я подивився на нього. Його
очі були зафіксовані на мені, але погляд був дружнім, зацікавленим. Було ясно, що я
зробив вибір уже давно. Іншої альтернативи, крім того, щоб виконувати те, що він
сказав, не було.

Я взяв люльку і майже її впустив. Вона була гаряча! Я засунув її в рот з
надзвичайною обережністю, бо уявив, що її жар буде нестерпним для моїх губ. Але я
взагалі не відчув жару.

Пан Іван сказав мені затягнутися. Дим полинув мене до рота і здалось, що він там
кружляє43. Він був важким! Я відчувся так, наче рот був повен тіста - таке порівняння
прийшло до мене, хоча я ніколи не мав повен рот тіста. Дим був наче з ментолом і
ротова порожнина рота раптово похолола. Відчуття було освіжаючим. «Знову!
Знову!» Я чув шепотіння пана Івана. Я відчув, як дим вільно просочується в моє тіло,
майже без мого управління. Від пана Івана мені більше підганяння було непотрібно.
Я механічно продовжував затягуватися.

Раптом пан Іван перехилився і забрав люльку у мене з рук. Він ніжно вистукав
попіл на тарілку з вуглинками, потім намочив палець слиною і повертів в люльці,
щоб почистити стінки. Він періодично дув через трубку. Я побачив, як він поклав
люльку назад у футляр. Його дії тримали мою цікавість.

Коли він закінчив чистити люльку і відклав її, то пильно подивився на мене, і я
вперше усвідомив, що все моє тіло заніміло, наповнене ментолом. Моє обличчя
поважчало, а щелепи заболіли. Я не міг закрити рот, але слина не текла. Рот пекло від
сушняку, але спраги не було. Я почав відчувати незвичайний жар по всій голові.
Холодний жар! Дихання, здавалося, прорізало мої ніздрі і верхню губу кожен раз, як

43 також: циркулює
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затягувався. Але воно не пекло, боліло наче кусок льоду.
Пан Іван сів поряд зі мною, справа, і не переміщаючись, тримав футляр люльки

над підлогою, наче з силою тримаючи її донизу. Мої долоні були важкі. Мої руки
обвисли, тягнучи плечі донизу. З носа текло. Я його витер зворотною частиною
долоні, а моя верхня губа стерлася! Я стер своє лице і вся моя плоть стерлася! Я
танув! Я відчувся так, наче моя плоть дійсно танула. Я скочив на ноги і спробував
схопити щось - будь-що - щоб утримати себе. Я зазнавав такого жаху, якого ніколи
до того не відчував. Я тримався за палю, яку пан Іван тримав встромленою в центрі
своєї кімнати. Я постояв там мить, тоді повернувся, щоб поглянути на нього. Він все
ще сидів нерухомо, тримаючи свою люльку, витріщаючись на мене. Мій подих був
болісно гарячий (чи холодний?). Він мене душив. Я нахилив голову вперед, щоб
обпертися на палю, але, вочевидь, проминув її, і моя голова продовжила рух вниз за
межами точки, де була паля. Я зупинився, коли був майже біля підлоги. Я витягнув
себе вверх. Паля була на місці - перед очима! Я знову спробував обпертися на нього
головою. Я спробував керувати собою і бути насторожі, і тримав очі відкритими,
коли нахилявся вперед, щоб доторкнутися палі лобом. Вона вже була кілька
сантиметрів від моїх очей, але, коли я наближався головою до неї, у мене було
надзвичайно підозріле відчуття, що я пройду крізь неї.

У відчайдушному пошуку раціонального пояснення я прийшов до висновку, що
мої очі спотворювали глибину, а паля мала б бути в трьох метрах, незважаючи на те,
що я її бачив прямо перед обличчям. Тоді я задумав логічний, раціональний спосіб
перевірити положення палі. Я почав рухатися боком навколо неї, по маленькому
крочку зараз. Моїм аргументом було те, що проходячи навколо палі таким способом,
я не міг зробити кола більше півтора метри в діаметрі - якщо паля була насправді в
трьох метрах від мене або за межами моєї досяжності, настане момент, коли я
повернуся до неї спиною. Я вірив, що у цей момент паля зникне, бо в реальності вона
буде за мною.

Тоді я продовжив кружляти навколо палі, але вона залишалася перед моїми очима,
поки я йшов навколо неї. В приступі фрустрації44 я схопив її обома руками, але мої
руки пройшли крізь неї. Я хапав повітря. Я обережно вирахував відстань від себе до
палі - мало бути біля метра. Тобто мої очі сприймали цю відстань як метрову. Я
побавився якусь мить сприйняттям глибини, переміщаючи свою голову зі сторони в
сторону, фокусуючи кожне око по черзі на палі, а потім на фоні. Відповідно до мого
способу судження про глибину, паля була безпомилково переді мною, можливо, біля
метра. Простягнувши руки, щоб захистити голову, я зі всього маху стрибнув.
Відчуття було те саме - я пройшов крізь палю. Цього разу я пролетів аж до самої
підлоги. Я знову встав. Але вставання було, можливо, найнезвичнішою річчю, яку я
здійснював тією ніччю. Я підняв себе думкою! Щоб встати, я не використовував ані
м язів, ані скелета у спосіб, у який я звик це робити, бо я більше ними не управляв. Я
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знав це у момент, коли я вдарився об землю. Але моя цікавість до палі була настільки
сильною, що я «підняв себе думкою» рефлекторно. І ще до того, як я повністю
усвідомив, що не можу переміщатися, я вже стояв.

Я покликав пана Івана на допомогу. В один момент я несамовито закричав на
межі можливостей свого голосу, але пан Іван не поворухнувся. Він продовжував на
мене дивитися, боком, так, наче він не хотів повністю повертати голову до мене. Я
зробив в його напрямку крок, але замість переміститися вперед, я хитнувся назад і
впав до стінки. Я знав, що втаранився в стінку спиною, але не відчув цього жорстко.
Я повністю призупинився у м якій, губчастій поверхні - це була стіна. Мої руки були
розкинуті в сторони, і повільно все моє тіло, здавалось, тоне в стіні. Я міг лише
дивитися вперед в кімнату. Пан Іван все спостерігав за мною, але не поворушився,
щоб мені допомогти. Я зробив граничні зусилля, щоб рвонути тіло зі стіни, але воно
лише тонуло глибше і глибше. Посередині неописуваного жаху я відчув, що губчаста
стіна наближалася до мого обличчя. Я спробував закрити очі, але вони були
закріплені у відкритому положенні.

Я не пам ятаю, що ще відбулося. Раптово пан Іван з явився переді мною, на
близькій відстані. Ми були в іншій кімнаті. Я побачив його стіл і брудну піч з
палаючим вогнем, а краєм ока вирізнив огорожу навколо будинку. Я міг бачити все
дуже чітко. Пан Іван приніс гасовий ліхтар і повісив його на балку посеред кімнати.
Я спробував подивитися в іншому напрямку, але мої очі були налаштовані бачити
лише прямо вперед. Я не міг виокремити чи відчути ні одну частину мого тіла. Моє
дихання неможливо було діагностувати. Але думки були надзвичайно зрозумілі45. Я
чітко усвідомлював усе, що відбувалося переді мною. Пан Іван пройшовся до мене і
моя зрозумілість ясність розуму скінчилася. Здалося, щось усередині мене
зупинилося. Більше думок не було. Я бачив, як пан Іван йшов, і я його зненавидів. Я
хотів його роздерти. Я б його тоді вбив, але не міг поворушитися. Спочатку я ледве
відчув тиск на голову, але він також зник. Лишилося тільки одне - непереборний гнів
на пана Івана. Я побачив його лише в декількох сантиметрах від себе. Я хотів його
розцарапати. Я відчув, що стогну. Щось у мені почало судомити. Я чув, як пан Іван
до мене говорить. Його голос був м яким і заспокійливим, і, як я відчув, нескінченно
догідливим. Він навіть підійшов ближче і почав декламувати іспанську колискову.

«Діва Свята Анна, чому плаче дитя? Бо загубило яблуко. Я дам тобі ще одне. Я
дам тобі ще два. Одне - для хлопчини, і одне - для тебе Senora Santa Ana, porque
llora el nino? Рог una manzana que se le haperdido. Yo le dare una. Yo le dare dos. Una
para el ninoyotrapara vos]» Мене наповнила теплота, теплота серця і почуттів.
Слова пана Івана були віддаленим ехом. Вони нагадали мені забуті
спогади дитинства.

Несамовитість, яку я відчував до того, зникла. Обурення змінилося на

45 lucid - також: прозорий, зрозумілий, яскравий, насичений. Цей термін об єднує усі ці
якості.
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пристрасть - радісну любов до пана Івана. Він сказав, що я повинен боротися зі сном,
і що я більше не мав тіла і міг вільно перетворюватися у все, що забажаю. Він
відкрокнув. Мої очі були на нормальному рівні, так, наче я стояв перед ним. Він
простягнув обидві руки до мене і сказав мені стати між них.

Або я перемістився вперед, або він підійшов до мене. Його руки були майже на
моєму обличчі - на моїх очах, хоча я не відчував їх. «Увійди мені в грудну клітку», -
почув я його. Я відчув, що поглинаю його. Було те саме відчуття губчастості стіни.

Після того я зміг чути лише його голос, який командував мені дивитися і бачити.
Я більше не міг його розрізняти. Мої очі були, очевидно, відкриті, бо я бачив спалахи
світла на червоному тлі, що було схоже на те, як дивишся на світло через закриті
повіки. Тоді знову включилися мої думки - повернулися швидким валом образів -
обличчя, пейзажі. Сцени без жодної погодженості вистрибували і зникали. Це був
наче швидкий сон, в якому образи накладаються і змінюються. Після цього думки
почали зменшуватися по кількості і інтенсивності, після чого незабаром знову
зникли. Було лише усвідомлення пристрасті, стану задоволеності. Я не міг
розрізнити жодних форм чи світла. Раптово мене витягнуло. Я виразно відчув, як
мене піднімає. І я був вільний, переміщаючись з приголомшливою легкістю і
швидкістю у воді чи повітрі. Я плавав, наче вугор - викривлявся, перекручувався і
ширяв вверх і вниз за бажанням46. Я відчував, як прохолодний вітер повністю мене
обвівав, і я почав плавати, наче перо - вперед і назад, вниз, і вниз, і вниз.

Субота, 28 грудня 1963 року

Вчора я прокинувся пізно вдень. Пан Іван сказав, що я мирно спав майже два дні.
Голова розколювалася. Я попив трохи води і мене знудило. Я відчувався втомленим,
надзвичайно втомленим, і після того, як поїв, знову пішов спати.

Сьогодні я знову відчувався досконало розслабленим. Пан Іван і я поговорили про
мій досвід з димком. Думаючи, що він хоче, щоб я розповів усю історію, як я це
зазвичай робив, я почав описувати свої враження, але він мене зупинив і сказав, що
це необов язково. Він сказав, що я насправді нічого не зробив, і що я одразу заснув,
тому говорити нема про що.

«Як щодо того, як я почувався? Чи це взагалі неважливо?» - наполягав я.
«Ні, не з димом. Пізніше, коли ти навчишся мандрувати, ми поговоримо. Коли ти

навчишся мандрувати і коли навчишся входити в речі - ми поговоримо.
«Чи дійсно входять у речі?»
«Ти не пам ятаєш? Ти увійшов і пройшов крізь ту стіну».
«Думаю, що я вижив з розуму».
«Ні, не вижив».

46 will
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«Ти поводився таким же чином, як і я, коли ти димів вперше, пане Іване?»
«Ні, це не було те саме. У нас різні характери».
«Як ти поводився?»
Пан Іван не відповів. Я перефразував запитання і знову запитав. Але він сказав,

що не пам ятає своїх досвідів, і що моє питання таке ж, як питання до рибака, як він
почувався, коли вперше рибалив.

Він сказав, що дим як спільник був унікальний, а я нагадав йому, що він також
сказав, що Мескаліто теж був унікальний. Він заперечив, що кожен - унікальний, але
вони відрізняються по якості.

«Мескаліто - захисник, бо говорить з тобою і провадить твої дії», - сказав він. -
«Мескаліто вчить правильному шляхові життя47.1 ти бачиш його, бо він назовні тебе.
Дим, з іншої сторони, є спільником. Він тебе трансформує і дає тобі енергію, ніколи
не проявляючи свою присутність. Ти не можеш з ним говорити. Але ти знаєш, що він
існує, бо він забирає твоє тіло і робить тебе легким, як повітря. Але все рівно ти
ніколи його не бачиш. Але він дає тобі енергію для звершення неуявленних речей, як,
наприклад, відбирання твого тіла».

«Я справді відчув, як втратив своє тіло, пан Іван».
«Ти втратив».
«Ти маєш на увазі, що я дійсно не мав тіла?»
«А ти сам що думаєш?»
«Ну, я не знаю. Все, що я можу сказати - те, що я відчув».
«Це все було в реальності - те, що ти відчув».
«Але як ти мене бачив, пане Іване? Як я для тебе виглядав?»
«Як я тебе бачив, не важить. Це як в той раз, коли ти хапав палю. Ти відчув, що її

там нема, і пішов навколо, щоб переконатися, що вона там є. Але, коли стрибнув на
неї, знову відчув, що вона не зовсім там».

«Але ти бачив мене так, як є зараз, чи-не так?»
«Ні! Ти НЕ був таким, як зараз!»
«Правда! Визнаю. Але у мене було тіло, чи не так? Хоча я його не відчував?»
«Ні! Шляк тебе! Ти не мав такого тіла, як маєш сьогодні!»
«А що тоді трапилося з моїм тілом?»
«Я думав, ти зрозумів. Димок забрав твоє тіло».
«Але куди воно ділося?»
«Відкіля, бодай би тя, ти думаєш, я повинен це знати?»
Марно було наполягати на отриманні «раціонального» пояснення. Я сказав йому,

що не хочу сперечатися чи задавати глупі запитання, але, якщо я приймаю ідею, що
можливо втратити власне тіло, я втрачу всю свою раціональність.

Він сказав, що я перебільшую, як звично, і не збираюся і не втрачу нічого
через димок.

47 Також: правильному способу жити. В оригіналі: the right way to live.

93



Вівторок, 28 січня 1964 року

Я запитав пана Івана, що він думає про ідею давати дим усім, хто хотів досвід.
Він обурено відповів, що давати дим усім буде те саме, що вбивати їх, бо їх не

буде кому провадити. Я попросив пана Івана пояснити, що він має на увазі. Він
сказав, що я там був, живий, і розмовляв з ним, бо він мене повернув назад. Він
відновив моє тіло. Без нього я б ніколи не прокинувся.

«Як ти відновив моє тіло, пане Іване?»

«Ти дізнаєшся про це пізніше, бо тобі прийдеться навчитися робити це самому.
Тому я хочу, щоб ти навчився якомога більше, поки я все ще навколо. Ти вже
достатньо втратив часу на задавання глупих питань про нісенітниці. Але, можливо,
це не твоя доля - дізнатися усе про димок».

«Ну, що мені тоді робити?»
«Дозволь диму навчити тебе стількому, скільки ти зможеш навчитися».
«Чи дим також навчає?»
«Звичайно, навчає».
«Чи він навчає так само, як Мескаліто?»
«Ні, це не такий вчитель, як Мескаліто. Він не показує ті самі речі».
«Але що тоді навчає дим?»

«Він показує тобі, як поводитися з своєю енергією, і як дізнатися, що ти повинен
приймати його стільки разів, скільки можеш».

«Твій спільник дуже жахаючий, пане Іване. Він був не схожий ні на що, з чим я
мав справу раніше. Я думав, що втратив розум».

З якоїсь причини це був найгостріший образ, який прийшов на думку. Я
проглядав усю подію з особливої позиції отриманих інших галюциногенних досвідів,
з яких витягнулося порівняння, і єдина річ, яка мені з являлася знову і знову - з
димом втрачаєш розум.

Пан Іван відкинув моє порівняння, сказавши, що те, що я відчув, була його
неуявленною енергією. А щоб поводитися з тією енергією, сказав він, потрібно жити
міцним життям. Ідея міцного життя не тільки належить до підготовчого періоду, але
також охоплює ставлення чоловіка після досвіду. Він сказав, що дим настільки
сильний, що йому можна відповідати48 тільки міццю. В іншому випадку твоє життя
розіб ється на крихти.

Я запитав його, чи дим має той же вплив на всіх. Він сказав, що він стає
причиною трансформації, але не у всіх.

«Тоді яка ж особлива причина того, що дим став причиною трансформації в
мені?» - запитав я.

«То, я думаю, дуже глупе запитання. Ти слухняно слідував кожному необхідному

48 match. Тут: бути на одному рівні.
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крокові. Не таємниця, що дим тебе трансформував».
Я попросив його знову розповісти мені про мій вигляд. Я хотів знати, як я

виглядав, бо образ безтілесного буття, який він вселив мені в думки, був, зрозуміло
ж, нестерпний.

Він сказав, що, по правді, йому було боязно на мене дивитися. Він відчувся так
само, як, мабуть, почувався його покровитель, коли бачив пана Івана
димлячим вперше.

«Чому тобі було боязно? Я був такий же жахаючий?» - запитав я.
«Я ніколи не бачив нікого димлячим».
«Ти ніколи не бачив, як димів твій покровитель?»
«Ні».

«Ти ніколи не бачив навіть себе?»

«А як я міг?»

«Ти міг би диміти перед дзеркалом».
Він не відповів, але здивовано пильно подивився на мене і похитав головою. Я

знову його запитав, чи можливо було дивитися в дзеркало. Він сказав, що це було б
можливо, хоча було б марно, бо можна було б через то померти з переляку, якщо не
через щось інше.

Я сказав: «Тоді вигляд повинен бути жахливий».
«Я все своє життя дивувався щодо цього ж», - сказав він. - «Хоча все ж не питав і

не дивився в дзеркало. Я навіть не думав про то».
«А як я тоді можу це з ясувати?»
«Тобі прийдеться почекати так само, як я, доки ти не даш дим комусь іншому -

якщо, звичайно, ти коли-небудь його опануєш. Тоді ти побачиш, як виглядає чоловік.
Таке правило».

«А що станеться, якщо я подимлю перед камерою і зніму себе?»
«Я не знаю. Дим, найімовірніше, обернеться проти тебе. Але я припускаю, що ти

вважаєш його настільки нешкідливим , що відчуваєш, що можеш з ним бавитися».
Я сказав йому, що не мав на увазі бавитися, але він раніше сказав, що дим не

потребує кроків, а я думав, що не буде шкоди у бажанні знати, як хтось виглядає. Він
мене виправив, сказавши, що мав на увазі, що немає необхідності слідувати певному
порядку, як з травою диявола. Все, що потрібно з димом - належне відношення. З цієї
точки зору, потрібно точно слідувати правилу. Він навів приклад, пояснивши, що
неважливо, який інгредієнт для суміші обирається першим, доки кількість правильна.

Я запитав, чи буде якась шкода, якщо я розповім іншим про свій досвід. Він
відповів, що єдиними таємницями, які ніколи не відкриваються, є як робити суміш,
як переміщатися і як повертатися. Інші справи по предмету не мають важливості.
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Розділ 8

Моя остання зустріч з Мескаліто складалася з чотирьох сесій, які пройшли
протягом чотирьох підряд днів. Пан Іван назвав цю довгу сесію «мітоте». Це була
церемонія пейоте для пейотщиків і новачків. Там були два старших чоловіка, десь
віку пана Івана, один з яких був проводирем, і п ять молодших чоловіків зі
мною включно.

Церемонія проводилася в штаті Чігуагуа, Мексика, біля кордону з Техасом. Вона
складалася з співання та глитання пейоте вночі. Вдень присутні жінки, які
залишалися за межами місця церемонії, забезпечували кожного чоловіка водою, і
лише дещицею ритуальної їжі, яка споживалася щодня.

Субота, 12 вересня 1964 року

Під час першої ночі церемонії, 3 вересня, в четвер, я прийняв вісім бутонів пейоте.
Впливу вони на мене не мали, або, якщо мали - то дуже легкий. Більшу частину ночі
мої очі були закриті. Так мені було краще. Я не засинав і не був втомлений. В самому
кінці сесії співання стало надзвичайним. На коротку мить я відчув піднесення і
захотів плакати, але, коли пісня закінчилася, відчуття зникло.

Ми усі встали і вийшли. Жінки дали нам воду. Дехто з чоловіків прополоскав нею,
інші - випили. Чоловіки взагалі не говорили, а жінки балакали і хихотіли увесь день.
Ритуальна їжа подавалася опівдні. Варена кукурудза.

На заході сонця у п ятницю, 4 вересня, розпочалася нова сесія. Проводир заспівав
свою пісню пейоте і цикл пісень та прийому бутонів пейоте розпочався знову. Він
закінчився вранці, коли кожен чоловік співав власну пісню, в унісон з іншими.

Коли я вийшов, то побачив менше жінок, ніж попереднього дня. Хтось подав мені
води, але я більше не переймався оточенням. Я знову проковтнув вісім бутонів, але
вплив був інший.

Мабуть, вже наприкінці сесії співання дуже пришвидшилося і всі співали
одночасно. Я відчув, що щось чи хтось із назовні хоче увійти. Я не міг сказати, чи
співання виконувалося, щоб запобігти «йому» увірватися чи привабити всередину.

Я був єдиним, хто не мав пісні. Здавалося, що всі дивляться на мене із запитанням,
особливо молоді чоловіки. Я зашарівся і закрив очі.

Тоді я усвідомив, що можу сприймати все, що відбувається, набагато краще із
закритими очима. Ця ідея заволоділа моєю неподільною увагою. Я закрив очі і
побачив чоловіків перед собою. Відкрив очі, і зображення залишилося незмінним.
Оточення було однакове для мене з відкритими і закритими очима.

Раптом усе зникло чи роздрібнилося, і на цьому місці постала чоловікоподібна
постать Мескаліто, яку я бачив два роки тому. Він сидів на певній відстані, профілем
до мене. Я витріщився на нього, але він не дивився на мене. І ні разу не повернувся.

Я вірив, що роблю щось не так, щось, що тримало його поодаль. Я встав і
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пройшовся до нього, щоб запитатися про це. Але дія переміщення розвіяла образ. Він
почав блякнути, а постаті чоловіків, з якими я був, накладалися на нього. Знову я
почув голосне нестямне співання.

Я пішов у кущі неподалік і трохи походив. Все виявилося дуже чітким. Я
зауважив, що бачу в темряві, але цього разу це важило недовго. Важливим було те,
чому Мескаліто уникав мене?

Я повернувся, щоб приєднатися до групи, і вже збирався увійти в будинок, як
почув сильне гуркотіння та відчув поштовхи. Земля дрижала. Це був той самий шум,
який я чув у долині пейоте два роки тому.

Я знову побіг в кущі. Я знав, що Мескаліто був там, і що я його знайду. Але його
там не було. Я дочекався ранку та приєднався до інших якраз перед закінченням сесії.

Звична процедура повторилася на третій день. Я не був втомлений, але увесь
післяобід хотів спати.

Ввечері суботи, 5 вересня, старший чоловік заспівав свою пісню пейоте, щоб
розпочати цикл знову. Протягом сесії я зжував тільки один бутон і не слухав ніяких
пісень, і не приділяв уваги нічому, що відбувалося навколо. З першого моменту усе
моє буття було незвичайно зосереджено в одній крапці. Я знав, що бракувало чогось
надзвичайно важливого для мого добробуту.

Коли чоловіки співали, я голосно попросив Мескаліто навчити мене пісні. Моє
прохання змішалося з голосним співанням чоловіків. Негайно я почув пісню у вухах.
Я повернувся і, сівши спиною до групи, слухав. Я чув слова і мелодію знову і знову і
повторював їх, доки не вивчив усю пісню. Це була довга пісня іспанською. Тоді я
заспівав її декілька раз групі. І швидко після цього нова пісня залунала мені у вухах.
До ранку я проспівав незчисленну кількість разів. Я відчув себе відновленим
і зміцненим.

Після того, як нам дали води, пан Іван дав мені торбу і ми всі пішли в пагорби. Це
вийшла довга, напружена прогулянка до низького плоскогір я49. Там я побачив
декілька саджанців. Але з якоїсь причини я не хотів на них дивитися. Після того, як
ми перейшли плоскогір я, група розбилася. Пан Іван і я повернулися, збираючи
бутони пейоте, як ми уже робили колись, коли я йому помагав вперше.

Ми повернулися пізно вдень в неділю, 6 вересня. Ввечері проводир знову відкрив
цикл. Ніхто не сказав ні слова, але я досконало знав, що це було останнє збирання.
Цього разу старший чоловік заспівав нову пісню. Передавали мішок з свіжими
бутонами пейоте. Цього разу я вперше спробував свіжий бутон. Він був м ясистий,
але його важко було жувати. Він скидався на твердий зелений фрукт, і був різкішим і
гіркішим, ніж висушені бутони. Особисто мені свіжі пейоте були набагато живіші.

Я зжував чотирнадцять бутонів. Я старанно їх перерахував. Я не закінчив
останнього, бо почув знайоме гуркотіння, яке означало присутність Мескаліто.
Кожен несамовито співав, і я знав, що пан Іван, та й усі інші, насправді чули шум. Я

49
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відмовлявся думати, що їх реакція була відповіддю на натяк, який дав один з них,
лише щоб мене надурити.

В той момент я відчув велику хвилю мудрості, яка мене накривала. Припущення,
з яким я бавився впродовж трьох років, перетворилася на впевненість. Мені зайняло
три роки зрозуміти, чи, радше, з'ясувати, що що б не містилося в кактусі Лофофора
Вільямса, це не мало нічого спільного з тим, що я існував, як сутність. Здебільшого
він існував там сам. Тоді я це знав.

Я гарячково співав, доки не перестав могти озвучувати слова. Я відчувався так,
наче пісні були у мене всередині, некеровано трясучи мене. Мені потрібно було
вийти і знайти Мескаліто, бо я б вибухнув. Я пішов в напрямку поля пейоте,
продовжуючи співати свої пісні. Я знав, що вони були індивідуально моїми -
беззаперечний доказ моєї самотності50. Я відчував кожен свій крок. Вони
відлунювали від землі. їх ехо створювало неописувану ейфорію буття чоловіком.

Кожен саджанець пейоте на полі сяяв синюватим, мерехтливим світлом. Один
саджанець сяяв дуже яскраво. Я сів перед ним і заспівав йому своїх пісень. Коли я
співав, Мескаліто вийшов з рослини - та сама чоловікоподібна постать, яку я бачив
раніше. Він подивився на мене. З великою зухвалістю, як на особу мого
темпераменту, я заспівав йому. Чутно було звук флейт, чи то вітру, знайома музична
вібрація. Здалося, що він сказав, як і два роки тому: «Що ти хочеш?»

Я говорив голосно. Сказав, що знаю, що у моєму житті і моїх діях щось негаразд,
але я не міг з ясувати що. Благав його сказати, що не так зі мною і сказати мені його
ім я, щоб я міг покликати його, коли потребую. Він подивився на мене, видовжив
свій рот, наче сурму, аж вона досягнула мого вуха, і тоді сказав мені своє ім я.

Раптом я побачив свого батька посередині поля пейоте. Але поле зникло, а місце -
стало моїм старим домом, домівкою мого дитинства. Мій батько і я стояли біля
фігового дерева. Я обійняв свого батька і похапцем почав розповідати йому речі, які
я до того ніколи не міг сказати. Кожна моя думка була чітка і доречна. Було так, наче
насправді у нас не було часу і я повинен був сказати усе одразу. Я сказав
приголомшуючі речі про свої відчуття до нього, речі, які б я ніколи не зміг озвучити
в звичайних обставинах.

Мій батько не говорив. Він просто слухав, а потім відтягнувся, чи то пак
розсмоктався. Я заплакав з каяттям і сумом.

Я пройшов крізь поле пейоте, викрикуючи ім я, якого Мескаліто мене навчив.
Щось постало з дивного, зореподібного світла на саджанці пейоте - довгий сяючий
об єкт - стовп світла розміром з чоловіка. На мить він освітив усе поле насиченим
жовтуватим чи бурштиновим світлом, потім освітив усе небо вверху, створюючи
чудесний, дивовижний вид. Я подумав, що осліпну, якщо дивитимусь і далі. Я закрив
очі і заховав голову за руками.

Я мав чітке поняття, що Мескаліто сказав мені з їсти ще один бутон пейоте. Я

50 singleness
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подумав: «Я не можу це зробити, бо не маю ножа, щоб зрізати».
«З їж один із землі», - сказав він мені таким же дивним чином.
Я ліг на живіт і зжував верх саджанця. Він мене запалив. Наповнив кожен клаптик

мого тіла теплотою і прямотою. Все було живе. Усе мало вишукані і заплутані деталі,
але все рівно все було настільки просте. Я був усюди - бачив вверх і вниз, і усюди -
усе одночасно.

Це специфічне відчуття тривало достатньо довго, щоб я його усвідомив. Після
цього воно змінилося на гнітючий жах - жах, який прийшов до мене не раптово, а
якось швидко. Спочатку мій дивовижний світ мовчання стрясся від різких шумів, але
я не перейнявся. Тоді шуми стали голосніше і стали неперервні, так, наче вони
закривалися на мені. І поступово я втратив відчуття плавання у світі нерозділеному,
безсторонньому і красивому. Шуми стали гігантськими кроками. Щось жахливе
дихало і переміщалося навколо мене. Я вірив, що воно полювало на мене.

Я побіг і заховався під голиш і спробував визначити, звідки воно за мною
слідувало. В один момент я виповз з своєї криївки оглядітися, і, що б не було моїм
переслідувачем, воно раптово напало на мене. Воно було наче морські водорості.
Воно кинуло себе на мене. Я подумав, що його вага мене розчавить, але виявив себе
всередині труби чи порожнини. Я чітко побачив, як водорості не повністю покрили
поверхню навколо мене. Залишився клаптик вільної землі під голишом. Я почав
плазувати під нього. Побачив, як великі краплі рідини падають з водорості. Я «знав»,
що воно виділяє кислоту для травлення, щоб мене розчинити. Крапля впала на мою
руку. Я спробував стерти кислоту болотом, і додавав до неї слину, продовжуючи
копати. В одній крапці я став майже пароподібний. Мене штовхало в сторону світла.
Мені здалося, що водорость розчинила мене. Я заледве виявив світло, яке ставало
світліше. Воно штовхалось з-під землі, доки врешті не перетворилося в те, що я
розпізнав, як сонце, що виходило з-за гір.

Повільно я почав відновлювати свої звичні сенсорні процеси. Я ліг на живіт,
поклавши підборіддя на зігнуту руку. Саджанець пейоте переді мною почав знову
засвічуватися і до того, як я зміг перемістити очі, довге світло постало знову. Воно
нависло наді мною. Я сів. Світло торкнулося усього мого тіла тихою міццю,
розсіюючись після цього на очах.

Я біг усю дорогу до місця, де були інші чоловіки. Ми всі повернулися в місто. Пан
Іван і я залишилися на ще один день з паном Робертом51, пейотенним проводирем. Я
проспав весь час, що ми були там. Коли ми майже виходили, молоді чоловіки, які
приймали участь у сесіях пейоте, підійшли до мене. Вони один за одним обійняли
мене і соромливо засміялися. Кожен з них представився. Я говорив з ними годинами
щодо усього, крім пейотенних зустрічей.

Пан Іван сказав, що час виходити. Молоді чоловіки знову мене обійняли.
«Повертайся», - 'сказав один з них. «Ми уже тебе чекаємо», - додав інший. Я поїхав
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повільно, намагаючись побачити старших чоловіків, але там ні одного не було.

Четвер, 10 вересня 1964 року

Розказувати пану Івану про свій досвід завжди змушувало мене пригадувати крок
за кроком, на межі моїх можливостей. Здавалося, що це єдиний спосіб пам ятати все.

Сьогодні я розповів йому деталі своєї останньої зустрічі з Мескаліто. Він
послухав мою історію уважно до моменту, коли Мескаліто сказав мені своє ім я. Там
пан Іван перервав мене.

«Ти тепер сам по собі», - сказав він. - «Захисник прийняв тебе. Я відтепер мало
зможу тобі допомагати. Ти не повинен більше розповідати мені про свої стосунки з
ним. Ти тепер знаєш його ім я. Але ні його ім я, ні його справи з тобою ніколи не
повинні згадуватися живому створінню».

Я наполягав, що я хотів розповісти йому усі деталі досвіду, бо для мене він не мав
змісту. Я сказав йому, що мені потрібна допомога у інтерпретації того, що я бачив.
Він сказав, що я міг би це зробити сам, що це краще для мене почати думати самому.
Я сперечався, що мені цікаво почути його думки, бо мені то займе надто багато часу,
щоб самому до цього дійти, і я не знав, як продовжити.

Я сказав: «Наприклад, візьмімо пісні. Що вони означають?»
«Тільки ти це можеш вирішити», - сказав він. - «Звідки я можу знати, що вони

означають? Тільки сам захисник може тобі це сказати, бо тільки він один може
навчити тебе пісень. Якщо б я мав сказати тобі, що вони означають, то це було б те
саме, наче ти вивчаєш чиїсь чужі пісні».

«Що ти маєш на увазі під цим, пане Іване?»
«Слухаючи, як люди співають пісень своїх захисників, можна сказати, хто шахрай.

Тільки пісні з душею є його і були навчені ним. Інші - це копії пісень інших чоловіків.
Люди деколи хочуть надурити і в цьому. Вони співають чиїхось пісень, навіть не
знаючи, що говорять ці пісні».

Я сказав, що я мав на увазі питання, для якої цілі використовуються пісні. Він
відповів, що пісні, які я дізнався, були для викликання захисника, і що я повинен
завжди використовувати їх у поєднанні з його ім ям, щоб його викликати. Пізніше
Мескаліто, мабуть, навчить мене інших пісень для інших цілей - так сказав пан Іван.

Я запитав його, чи тоді він думає, чи захисник мене повністю прийняв. Він
засміявся так, наче моє питання було глупувате. Він сказав, що захисник прийняв
мене і переконався, що я знаю, що він прийняв мене, показавши мені світло, причому
двічі. Пан Іван, здавалось, був дуже вражений фактом, що я бачив світло двічі. Він
підкреслив цей аспект моєї зустрічі з Мескаліто.

Я сказав йому, що не можу зрозуміти, як можливо, щоб захисник тебе прийняв і
одночасно все ж бути нажаханим ним.

Він не відповідав дуже довго. Здавалось, він спантеличився. Врешті, сказав: «Це
настільки чітко. Те, що він хотів - настільки чітко, що я не бачу, як ти можеш
неправильно зрозуміти».
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«Все це ще незбагненне для мене, пане Іване».
«Щоб насправді побачити і зрозуміти, що має на увазі Мескаліто, займає багато

часу. Ти повинен думати про його уроки, доки вони не стануть чіткі».

П ЯТНИЦЯ, 11 ВЕРЕСНЯ 1964 РОКУ

Знову я наполіг, щоб пан Іван інтерпретував мої візуальні досвіди. Він застряг на
мить. Тоді почав говорити так, наче уже продовжив розмову про Мескаліто.

«Бачиш, наскільки тупо питати, чи він особа, з якою можна говорити?» - запитав
пан Іван. - «Він не схожий ні на що, що ти коли-небудь бачив. Він - наче чоловік, але,
в той же час, він не такий, як будь-який інший чоловік. Важко це пояснити людям,
які нічого не знають про нього, але хочуть знати про нього все. І, крім того, його
уроки настільки таємничі, наскільки він сам таємничий. Жоден чоловік, наскільки
мені відомо, не може передбачити його дії. Ти можеш задавати йому запитання, і він
покаже тобі шлях, але він не розповість тобі таким же чином, як ти і я говоримо між
собою. Ти тепер розумієш, що він робить?»

«Я не думаю, що маю проблеми з розумінням цього. Я не можу вияснити
його значення».

«Ти просив його розповісти тобі, що з тобою не так, і він дав тобі повну картинку.
Помилки бути не може! Ти не можеш заявляти, що ти не розумієш. Це була не
розмова - і все ж була розмова. Тоді ти задав йому інше запитання, і він відповів тобі
точно таким же чином. Щодо того, що він мав на увазі, я не певен, що розумію, бо ти
обрав не розповідати мені, яким було твоє запитання».

Я дуже старанно повторив питання, які я пам ятав, що задавав. Я розташував їх у
порядку, в якому озвучував: «Чи я роблю правильно? Чи я на правильному шляху?
Що я повинен робити зі своїм життям?» Пан Іван сказав, що питання, які задав, були
лише словами, і краще не озвучувати запитання, а задавати зсередини. Він сказав
мені, що захисник мав на увазі дати мені урок. А щоб довести, що він мав на увазі
дати мені урок і не відлякнути мене, він двічі показав себе як світло.

Я сказав, що я все ще не можу зрозуміти, чому Мескаліто вселяв у мене страх,
якщо він мене прийняв. Я нагадав панові Іванові, що, відповідно до його тверджень,
бути прийнятим Мескаліто включало, що його форма була постійна і не змінювалася
від блаженства до страхіття. Пан Іван знову з мене розсміявся і сказав, що якщо я б
подумав про питання, яке було у мене в серці, коли я говорив з Мескаліто, то я б сам
зрозумів урок.

Думати про питання, яке я мав у своєму «серці» було складною проблемою. Я
сказав панові Іванові, що у мене на думці було багато речей. Коли я запитав, чи я був
на правильному шляху, я мав на увазі: Чи я стою на порозі кожного з двох світів?
Котрий світ правильний? Який курс повинно прийняти моє життя?

Пан Іван послухав мої пояснення і зробив висновок, що я не мав чіткого бачення
світу, а захисник дав мені чудово чіткий урок.

Він сказав: «Ти думаєш, що для тебе є два світи - два шляхи. Але є лише один.
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Захисник показав тобі з неймовірною ясністю. Єдиний світ, доступний тобі - світ
чоловіків, і ти не можеш обрати покинути цей світ. Ти - чоловік! Захисник показав
тобі світ щастя, де нема різниці між речами, бо там нема нікого, хто б питав про
відмінність. Але то не світ чоловіків! Захисник витряс тебе з нього і показав тобі, як
чоловік думає і бореться. Це - світ чоловіка! А бути чоловіком - це бути засудженим
до того світу. У тебе достатньо марнославства, щоб вірити, що ти живеш у двох
світах, але це тільки твоє марнославство. Для нас немає інших, крім цього світу. Ми -
чоловіки і повинні задоволено слідувати світові чоловіків. Я вірю, що саме це
був урок».
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Розділ 9

Здавалося, що пан Іван хоче, щоб я працював з травою диявола якомога більше.
Така позиція була несумісна з його позірною нелюбов ю цієї енергії. Він сам пояснив,
сказавши, що час, коли мені прийдеться диміти знову, близько. А до того мого
моменту я мушу розвинути краще знання енергії трави диявола.

Він постійно пропонував, щоб я принаймні перевірив траву диявола з ще одним
віданням з ящірками. Я довго обігравав цю ідею. Настирність пана Івана драматично
збільшувалася, доки я не відчув себе змушеним звернути увагу на його вимогу. І
одного дня я вирішив провіщувати щодо деяких вкрадених об єктів.

Понеділок, 28 грудня 1964 року

В суботу, 19 грудня, я зрізав корінь дурману. Я дочекався достатньої темряви,
щоб провести своє танцювання навколо саджанця. Я підготував екстракт кореня
протягом ночі і в неділю, біля 6 ранку я пішов до ділянки свого дурману. Сів перед
саджанцем. Я уважно записував примітки з повчання пана Івана щодо процедури.
Знову прочитавши примітки, я усвідомив, що насправді проти перемелювання
насінин тут. Якимось чином перебування перед саджанцем дало мені рідкий вид
емоційної стабільності, ясність думки чи енергію концентруватися на своїх діях, що
мені зазвичай бракувало.

Я ретельно слідував усім інструкціям, розраховуючи свій час таким чином, щоб
паста і корінь були готові пізно у післяобідній час. Біля п ятої години я зайнявся
полюванням на пару ящірок. Протягом півтори години я випробував кожен метод,
який тільки міг згадати, але усі спроби були невдалі.

Я сидів перед саджанцем дурману, намагаючись з ясувати придатний спосіб
завершення своєї цілі, коли раптом згадав, що пан Іван сказав, що з ящірками
потрібно говорити. Спочатку я відчув безглуздість розмов із ящірками. Це було наче
як незручність розмов перед аудиторією. Відчуття швидко зникло і я продовжив
говорити. Було вже майже темно. Я підняв камінь. Під ним була ящірка. Вона
виглядала оніміла. Я її підняв. Після того я побачив ще одну закляклу ящірку під
іншим каменем. Вони навіть не вигиналися.

Найскладнішим завданням було зашити рот і очі. Я зауважив, що пан Іван надавав
відчуття безповоротності52 моїм діям. Його позицією було твердження, що коли
чоловік починає дію, нема ніякого способу зупинитися. Але, якщо б я захотів
зупинитися, то мені ніщо б не змогло завадити. Можливо, я не хотів зупинятися.

Я вивільнив одну ящірку і вона полізла в північно-східному напрямку, який
віщував хороший, але складний досвід. Я прив язав іншу ящірку до плеча і змазав

52 irrevocability
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собі скроні, як було сказано. Ящірка завмерла. На якусь мить я подумав, що вона
померла, а пан Іван ніколи не казав мені, що робити, коли таке трапиться. Але ящірка
лише заніміла.

Я випив зілля і трохи зачекав. Нічого надзвичайного не відчувалося. Я розпочав
натирати пасту собі на скроні - двадцять п ять разів. Опісля, достатньо механічно,
так, ніби був неуважний, розподілив пасту по усьому чолі, зрозумів свою помилку та
поспіхом стер пасту. Чоло спотіло, мене почало лихоманити і охопив інтенсивний
неспокій, бо пан Іван сильно радив не розтирати пасту по чолі. Страх змінився на
відчуття абсолютної одинокості, відчуття приреченості. Я був наодинці. Якщо б зі
мною щось шкідливе трапилося, навколо не було нікого, щоб допомогти. Я хотів
втекти. У мене було тривожне відчуття нерішучості, незнання що робити. Повінь
думок увірвалася всередину, блискаючи з надзвичайною швидкістю. Я зауважив, що
ці думки були радше дивними. Тобто вони були дивними у спосіб, яким приходили,
на відміну від звичайних думок. Я ознайомлений з тим, як я думаю. Мої думки
впорядковані певним чином, моїм чином, і будь-які відхилення одразу видимі.

Однією з чужих думок була думка про твердження, зроблене автором. Вона була,
що я пам ятаю розпливчасто, більше схожа на голос або щось, сказане на тлі. Все
відбулося так швидко, що мене вона стривожила. Я призупинився, щоб її
обміркувати, але вона швидко перетворилася на звичайну думку. Я був певен, що
прочитав твердження, але не міг задуматися про ім я автора. Я раптово згадав, що це
був Альфред Кребер. Тоді ще одна чужа думка вискочила і «сказала», що це був не
Кребер, а Георг Зіммел - автор твердження. Я наполіг, що це був Кребер, і наступним,
що я зрозумів, що я у розпалі аргументування з самим собою. І забув про своє
відчуття приреченості.

Мої повіки були важкі, наче я прийняв пігулки для сну. Хоча я ніколи таких
пігулок не приймав, саме цей образ спав мені на думку. Мені захотілося піти в
машину і заповзти, але не міг зрушитися.

Тоді, достатньо раптово, я проснувся, чи, радше, ясно відчув, що проснувся. Моя
перша думка була про годину. Я оглянувся. Я не був перед саджанцем дурману.
Байдуже я прийняв факт, що я отримав ще один віщувальний досвід. Годинник над
моєю головою вказував за двадцять п ять першу. Я знав, що пора була денна.

Я побачив, як молодий чоловік ніс стосик паперу. Я майже його торкався. Я бачив,
як вени його шиї пульсували і чув биття його серця. Я поглинувся тим, що бачив, і не
відстежував наразі якості своїх думок. Тоді я почув «голос» у вусі, що описував
сцену, і я зрозумів, що «голос» був чужий моєму розуму.

Я настільки заглибився у слухання, що сцена втратила для мене візуальну
цікавість. Я почув голос біля правого вуха над своїм плечем. Насправді, голос
створював сцену, описуючи її. Але він корився моїй волі, бо я міг зупинити його у
будь-який час і вільно досліджувати деталі того, що він сказав. Я «почув-побачив»
усю послідовність дій молодого чоловіка. Голос продовжував пояснювати їх у
деталях щохвилинно, але чомусь самі дії не були важливі. Тоненький голос був
надзвичайним питанням. Я три рази впродовж досвіду пробував повернутися і
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побачити, хто там говорив. Я пробував повернути голову направо до кінця, або
просто неочікувано скрутитися, щоб побачити, чи там хтось є. Але кожного разу, як я
це робив, моє бачення ставало розмитим. Я подумав: «Причина, через яку я не можу
повернутися - бо ця сцена не у сфері звичайної реальності». І ця думка була моя.

Від цього моменту я зосередив свою увагу лише на голосі. Здавалося, що він іде
від мого плеча. Він був досконало ясний, хоча і тоненький. Проте, це не був голос
дитини чи фальцет, а голос мініатюрного чоловіка. Це не був і мій голос. Я
припустив, що я чув англійську. Коли б я не намагався навмисно зловити голос, він
одразу вщухав або ставав невиразний, і сцена тьмяніла. Я подумав про порівняння.
Голос походив на образ, створюваний частинками пилу на повіках, або кров яними
судинами на рогівці ока, хробакоподібної форми, яку видно, доки не дивитися на неї
прямо, а коли хтось намагається на неї подивитися, вона переміщається з поля зору з
переміщенням очного яблука.

У мене повністю пропало зацікавлення у дії. Поки я слухав, голос ставав
складнішим. Те, про що я думав, як про голос, було більше схоже на щось, що
шепоче думки в моє вухо. Але це було неточно. Щось думало за мене. Думки були
назовні мене. Я знав що це було так, бо я міг утримувати свої власні думки і думки
«іншого» одночасно.

В один момент голос створював сцени, які виконував молодий чоловік, що не
мало нічого спільного з моїм початковим питанням про загублені об єкти (предмети).
Молодий чоловік виконував дуже складні дії. Дія стала знову важливою і я більше не
приділяв уваги голосу. Я почав втрачати терпіння. Захотів зупинитися. «Як я можу
це закінчити?» - подумав я. Голос в моєму вусі сказав, що я повинен повернутися в
каньйон. Я запитав яким чином, і голос відповів, що я повинен подумати про
свій саджанець.

Я подумав про свій саджанець. Зазвичай я сідав перед ним. Я робив це стільки
разів, що для мене було достатньо легко це візуалізувати. Я вірив, що бачити його в
той момент було ще одною галюцинацією, але голос сказав, що я «повернувся»! Я
напружився для слухання. Була лише тиша. Саджанець дурману переді мною
здавався таким реальним, як і усе інше, що я бачив, але я міг до нього доторкнутися,
міг переміщатися навколо.

Я встав і пішов у напрямку машини. Зусилля мене виснажили і я сів і закрив очі.
Я відчув запаморочення і захотілося блювати. У вухах дзижчало.

Щось ковзнуло мені на груди. Ящірка. Я згадав вказівку пана Івана про її
вивільнення. Я повернувся до саджанця і відв язав ящірку. Я не хотів бачити, чи вона
була мертва, чи жива. Я розбив глиняний глечик з пастою і накопав на нього трохи
землі. Потім пішов у машину і заснув.

Четвер, 24 грудня 1964 року

Сьогодні я розповів увесь досвід пану Івану. Як звично, він мене слухав, не
перериваючи. В кінці ми мали з ним наступний діалог:
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«Ти зробив щось дуже невірно».
«Я знаю. Це була дуже глупа помилка, випадковість».
«Коли ти маєш справу з травою диявола, випадковостей не буває. Я казав тобі, що

вона випробовуватиме тебе увесь час. Як я це бачу, або ти дуже міцний, або траві ти
дійсно подобаєшся. Центр чола - тільки для великих відунів, які знають, як
поводитися з її енергією».

«Що зазвичай трапляється, коли чоловік намазує чоло пастою, пане Іване?»
«Якщо чоловік не є великим відуном, він ніколи не повернеться з мандрівки».
«Чи ти колись намазував пасту на чоло, пане Іване?»
«Ніколи! Мій покровитель розповів мені, що дуже мало людей повернулися з

такої подорожі. Чоловіка може не бути місяцями і потрібно буде, щоб його
доглядали інші. Мій покровитель сказав, що ящірки можуть привести чоловіка до
кінця світу і показати йому найдивовижніші таємниці на запит».

«Ти знаєш когось, хто здійснював таку мандрівку?»
«Так, мій покровитель. Але він ніколи не навчав мене, як повертатися».
«Чи це так складно повернутися, пане Іване?»
«Так. Саме тому твоя дія для мене насправді дивна. У тебе нема кроків, яким

слідувати, а ми повинні слідувати певним крокам, бо саме у кроках чоловік
знаходить міць. Без них - ми ніщо».

Ми залишалися у тиші годинами. Здавалось, він заглибився у дуже
глибоке обмірковування.

Субота, 26 грудня 1964 року

Пан Іван попросив мене пошукати ящірок. Я сказав йому, що шукав, але не міг їх
знайти. Я запитав, що б трапилося, якби одна з ящірок померла, поки я її тримав. Він
сказав, що смерть ящірки була б невдалою подією. Якщо ящірка з зашитим ротом
померла б в будь-який момент, то не було б змісту у переслідуванні відання - сказав
він. Це також би означало, що ящірки відмовилися від своєї дружби, і мені
прийшлося б надовго покинути пізнання трави диявола.

«Як довго, пане Іване?» - запитав я.
«Два роки або більше».
«Що б трапилося, якщо б померла інша ящірка?»
«Якщо б померла інша ящірка, ти б був у справжній небезпеці. Ти був би сам, без

проводира. Якщо б вона померла до того, як ти почав відання, ти міг би його
зупинити. Але якщо ти його б зупинив, то тобі прийшлося б і покинути траву
диявола просто так. Якщо ящірка помирає у тебе на плечі після того, як ти почав
відання, то тобі б прийшлося продовжувати так, а це було б справді божевіллям».

«Чому було б божевіллям?»
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«Бо за таких умов все не має смислу. Ти сам, без проводира, бачиш жахаючі53,
беззмістовні54 речі».

«Що ти маєш на увазі під «беззмістовними речима?»
«Речі, які ми бачимо самі. Речі, які ми бачимо, коли у нас нема напрямку. Це

означає, що трава диявола намагається позбутися тебе, врешті відштовхуючи».
«Ти знаєш когось, хто коли-небудь мав такий досвід?»
«Так, я. Без мудрості ящірок я зійшов з розуму».
«Що ти бачив, пане Іване?»
«Кавалок нісенітниць. Що ще я міг би побачити без напрямку?»

Понеділок, 28 грудня 1964 року

«Ти мені сказав, пане Іване, що трава диявола випробовує чоловіків. Що ти мав
на увазі?»

«Трава диявола - наче жінка, і, наче жінка, вона лестить чоловікам. Вона
розставляє пастки їм на кожному кроці. Вона зробила це з тобою, коли змусила
намазати пасту на твоє чоло. Вона спробує знову, і ти, мабуть, поведешся на це. Я
застерігаю тебе щодо цього. Не приймай її з пристрастю. Трава диявола - лише один
шлях до таємниць чоловіка знання. Існують інші. Але її пастка - змусити тебе
повірити, що її шлях - лише єдиний. Я кажу, що беззмістовно витрачати своє життя
на один шлях, особливо, якщо цей шлях не має серця».

«Але як ти знаєш, коли шлях не має серця, пане Іване?»
«До того, як ти за нього візьмешся, задай собі запитання: Чи цей шлях має серце?

Якщо відповідь - ні, ти це знатимеш, і тоді тобі прийдеться обрати інший шлях».
«Але як я знатиму напевне, чи шлях має серце чи ні?»
«Будь-хто знає це. Клопіт у тому, що ніхто не задає запитання. А коли чоловік

врешті усвідомлює, що він прийняв шлях без серця, то шлях готовий його вбити. В
цій крапці дуже мало людей можуть зупинити обмірковування і залишити шлях».

«Що я повинен робити, щоб належно задавати запитання, пане Іване?»
«Просто задавай».
«Маю на увазі, чи є якийсь належний метод, щоб я собі не брехав і не вірив, що

відповідь «так», коли вона насправді «ні»?»
«А чого б ти брехав?»
«Можливо, тому, що на цю мить шлях приємний і розважає».
«Це - нісенітниця. Шлях без серця ніколи не буває з насолодою. Тобі приходиться

важко працювати, навіть щоб прийняти його. З іншої сторони, шлях з серцем -
простий, і він не змушує тебе працювати над тим, щоб його вподобати».

Пан Іван раптово змінив напрямок розмови і тупо пред явив мені ідею, що мені

53 terrifying
54 nonsensical
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подобається трава диявола. Я мусів визнати, що, принаймні, віддаю їй перевагу. Він
запитав мене, як я відчуваю його спільника - дим - і я змушений був сказати йому,
що ідея сама ідея про нього вилякує55 мене з моїх відчуттів.

«Я казав тобі, щоб обрати шлях, ти повинен бути вільний від страху і амбіцій. Але
дим сліпить тебе страхом, а трава диявола сліпить тебе амбіціями».

Я заперечив, що амбіції потрібні, навіть щоб взятися за будь-який шлях, і його
твердження, що потрібно бути вільним від амбіцій - не мають смислу. Особі потрібні
амбіції, щоб пізнавати.

«Жадання пізнавати - не амбіція», - сказав він. - «Це наш жереб, оскільки чоловіки
хочуть знати, а шукати траву диявола - покладатися на енергію, а це - амбіція, бо ти
не покладаєшся на пізнавання. Не дозволяй траві диявола сліпити тебе. Вона тебе
вже зачіпила. Вона зваблює чоловіків і дає їм відчуття енергії. Вона змушує їх
відчувати, що вони можуть робити речі, які звичайна людина не може робити. Але
це - її пастка. І далі - шлях без серця повернеться проти чоловіків і знищить їх.
Небагато потрібно, щоб померти, а шукати смерті - шукати ніщо».

55 frighten out
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Розділ 10

В місяці грудні 1964 року пан Іван і я пішли позбирати різні рослини, необхідні
для димної суміші56. Це був четвертий цикл. Пан Іван заледве дивився за моїми діями.
Він заставляв мене сповільнитися, спостерігати і роздумувати перед тим, як я збирав
кожну рослину. Як тільки інгредієнти були зібрані і збережені, він попросив мене
знову зустрітися з його спільником.

Четвер, Зі грудня 1964 року

«Тепер, коли ти знаєш трішки більше про траву диявола і дим, ти можеш чіткіше
сказати, кого з них двох ти вподобуєш більше», - сказав пан Іван.

«Дим мене справді жахає, пане Іване. Я не знаю чому, але у мене нема щодо нього
хорошого відчуття».

«Ти любиш лестощі, а трава диявола лестить тобі. Як і жінка, вона змушує тебе
почувати себе добре. Дим, з іншої сторони, найблагородніша енергія - у нього
найчистіше серце. Він не зваблює чоловіків і не робить їх ув язненими, і він не
любить і не ненавидить. Все, що йому потрібно - міць. Трава диявола також вимагає
міці, але іншого виду. Це ближче до того, щоб бути зрілим з жінкою. З іншої сторони,
міць, яку вимагає дим - це міць серця. У тебе її нема! Але дуже мало чоловіків її
мають. Саме тому я рекомендую тобі дізнатися більше про дим. Він зміцнює серце.
Він не такий, як трава диявола - повна пристрастей, заздрощів і насилля. Дим -
постійний. Тобі без потреби хвилюватися, що щось дорогою забудеш».

Середа, 27 січня 1965 року

У вівторок, 19 січня, я знову димів галюциногенну суміш. Я сказав пану Івану, що
сповнений побоювань щодо диму і це мене лякає. Він сказав, що мені потрібно знову
справедливо його оцінити.

Ми увійшли в його кімнату. Була майже друга по обіді. Він виніс люльку, я приніс
вуглинки і ми сіли обличчям один до одного. Він сказав, що збирається розігріти
люльку і розбудити її, і якщо я уважно стежитиму, то побачу, як вона розжариться.
Він вкладав люльку в губи три чи чотири рази, і втягував57 через неї повітря. Він її
ніжно потер. Раптом він покивав головою, майже непомітно, щоб вказати мені на
пробудження люльки. Я дивився, але не міг побачити.

Він вручив люльку мені. Я заповнив чашку власною сумішшю, а тоді взяв
палаючу вуглинку шипцями, які я зробив з дерев яної прищіпки і беріг для цієї
нагоди. Пан Іван подивився на мої щипці і почав сміятися. Я мить вагався і вуглинка

56 smoking mixture
57 sucked - всосував
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пристала до щипців. Я боявся збивати її об чашку люльки і прийшлося плюнути на
вуглинку, щоб вийняти її.

Пан Іван відвернув голову і закрив обличчя рукою. Його тіло тряслося. На мить я
подумав, що він плаче, але він мовчки сміявся.

Дія перервалася надовго. Після цього він швидко сам підняв вуглинку, поклав в
чашку і наказав мені диміти. Щоб протягнути повітря через суміш, потрібно було
прикласти відчутні зусилля. Здавалось, що вона дуже щільна. Після першої спроби я
відчув, що всмоктав в рот дрібний порошок. Рот у мене миттєво задубів. Я побачив
жар в чашці, але я ніколи не відчував дим як дим сигарети. Але було відчуття
вдихання чогось, що наповнило спочатку мої легені, а потім проштовхнулося вниз,
заповнюючи усе моє тіло.

Я налічив двадцять вдохів, а потім лічба більше не важила. Я почав потіти. Пан
Іван подивився пильно на мене, і сказав мені не боятися і робити точно так, як він
сказав. Я спробував сказати «все правою»58, але натомість видав дивний, виючий
звук. Він продовжував відлунювати, навіть після того, як я закрив рот. Звук здригнув
пана Івана, у якого почалася новий приступ сміху. Я хотів показати «так» головою,
але не міг поворухнутися.

Пан Іван ніжно відкрив мені руки і забрав люльку. Він наказав мені лягти на
підлогу, але не засинати. Мені було цікаво, чи він зібрався мені допомогти лягти, але
він цього не зробив. Він лише на мене безперервно витріщався. Зовсім раптово я
побачив кімнату вертольотом і побачив пана Івана з положення на боку. З цієї миті і
далі зображення стали дивно розмитими, як уві сні. Я невиразно пам ятаю, що чув,
як пан Іван говорив зі мною впродовж більшості часу, поки я був нерухомим.

Я не відчував ані страху, ані неприємності ні впродовж самого стану, ані коли
нудило після прокидання наступного дня. Єдине, що виходило за рамки звичайного -
я не міг чітко думати деякий час після прокидання. Потім повільно, за період від
чотирьох до п яти годин, я знову став собою.

Середа, 20 січня 1965 року

Пан Іван не говорив про мій досвід і не просив мене пов язувати досвід з ним.
Його єдиним коментарем було, що я зашвидко заснув.

«Єдиним способом не заснути - стати птахом, цвіркуном або чимось таким з
породи», - сказав він.

«Як ти то робиш, пане Іване?»
«То те, що я тебе вчу. Пам ятаєш, що я сказав тобі вчора, коли ти був без

свого тіла?»

«Я не можу чітко згадати».

«Я - ворон. Я вчу тебе, як ставати вороном. Коли ти цього навчишся, то не
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засинатимеш і легко переміщуватимешся. Інакше ти завше будеш приклеєним до
ґрунту, де б ти не падав».

Неділя, 7 лютого 1965 року

Моя друга спроба з димом мала місце опівдні в неділю, 31 січня. Я прокинувся
наступного дня раннім вечором з відчуттям володіння незвичайною енергією, яка
може забезпечити згадування усього, що пан Іван коли-небудь мені казав під час
досвіду. Його слова вкарбувалися мені в думки. Я продовжував їх чути з
надзвичайною ясністю і постійністю. Під час цієї спроби для мене став очевидним
ще один факт: усе моє тіло заніміло одразу після того, як я почав ковтати дрібний
порошок, який попадав мені в рот щоразу, як я тягнув люльку. Таким чином я не
лише вдихав дим, але і глитав суміш.

Я спробував оповісти свій досвід пану Івану. Він сказав, що я не зробив нічого
важливого. Я зазначив, що можу пам ятати усе, що відбувалося, але він не хотів про
це чути. Кожен спогад був точним і безпомилковим. Процедура димлення була така
ж, як і у попередній спробі, майже така, наче два досвіди досконало накладалися, і я
міг розпочати згадувати з часу, коли закінчився мій перший досвід. Я чітко пам ятав,
що з часу, як я ліг на землю зі своєї сторони, я повністю позбувся відчуттів і думок,
але моя ясність ніяким чином не погіршилася. Я пам ятав, що думав останню думку
десь в час, коли кімната стала вертикальною площиною: «Я, мабуть, гепнувся
головою об підлогу, хоча не відчуваю жодного болю».

З цієї миті і далі я міг лише бачити і чути. Я міг повторити кожне слово, яке
сказав пан Іван. Я слідував кожному його сюжету. Вони здавалися чіткими,
логічними і простими. Він сказав, що моє тіло пропадає і залишиться тільки голова, і
в такій умові виключним способом залишатися пильним та переміщатися довкола
було стати вороном. Він скомандував мені докласти зусиль, щоб кліпнути, додаючи,
що коли я буду готовий кліпнути, то буду готовий продовжувати. Після цього він
мені сказав, що моє тіло щезло повністю і у мене залишилася лише голова. Я сказав,
що голова ніколи не щезає, бо голова і перетворюється в ворона.

Він наказав мені моргнути. Мабуть, він повторив свій наказ, та й усі інші команди
безліч разів, бо я міг згадати їх усі з надзвичайною ясністю. Я, мабуть, кліпнув, бо
він сказав, що я готовий і наказав мені випрямити голову і спертися підборіддям,
сказавши, що у підборідді - ноги ворона. Він наказав мені відчути ноги і спостерігати,
як вони поволі виходять. Потім він сказав, що я ще не цілісний, і мені потрібно
виростити хвіст, а хвіст вилізе з моєї шиї. Він наказав мені розширити хвіст, наче
опахало і відчути, як він підмітає підлогу.

Після цього він говорив про крила ворона і сказав, що вони вийдуть з моїх вилиць.
Сказав, що це важко і боляче. Наказав мені скласти їх. Сказав, що вони повинні бути
надзвичайно довгі, настільки довгі, наскільки я можу їх розтягнути, інакше я не
зможу літати. Сказав мені, що крила виходять і були довгі і гарні, і я повинен
змахувати ними, доки вони не стануть справжніми.
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Далі він говорив про вершечок моєї голови і сказав, що вона все ще велика і важка,
і її незграбність не дасть мені літати. Сказав, що спосіб зменшити її розмір - кліпати.
З кожним кліпанням моя голова ставатиме меншою. Наказав мені кліпати, доки не
зникне відчуття верхньої ваги і я зможу легко стрибати. Тоді сказав мені, що я
зменшив свою голову до розміра ворони, і що мені потрібно походити навколо і
пострибати, доки я не втрачу свою жорсткість.

Було останнє, що мені потрібно було змінити, сказав він, до того, як я зможу
літати. Це найважча зміна, і, щоб її виконати, я повинен бути слухняним і робити
чітко так, як він мені сказав. Я повинен навчитися бачити, як бачить ворон. Він
сказав, що мій рот і ніс будуть рости між очима, доки не наросте міцний дзьоб. Він
сказав, що ворони бачать прямо в сторону, і наказав мені повернути голову і
подивитися на нього одним оком. Він сказав, що якщо я хочу змінити і подивитися
іншим оком, то мені потрібно потрясти дзьобом вниз, і цей рух дозволить мені
подивитися через інше око. Він наказав мені переключитися з одного ока на інше. А
потім сказав, що я готовий літати, і що єдиний спосіб політати - дозволити йому
метнути мене в повітря.

Проте у мене не було жодних складнощів у визначенні відповідного відчуття на
кожну його команду. У мене було сприйняття росту пташиних ніг, слабких і хитких
спочатку. Я відчув, як хвіст виходить ззаду моєї шиї і крила - з вилиць. Крила були
глибоко складені. Я відчув, як вони виходять ступенями. Процес був не так болісним,
як складним. Тоді я прокліпав головою вниз до розміру ворона. Але найдивніший
вплив відбувся з очима. Моє бачення птахи!

Коли пан Іван спрямував мене до нарощування дзьоба, у мене з явилося дратівне
відчуття браку повітря. Після цього щось випнялося і створило блок переді мною.
Але це з явилося тільки тоді, коли пан Іван наказав мені подивитися боковим зором,
що, насправді, мої очі здатні мати повний зір в сторони. Я міг кліпати одним оком за
раз і переключати фокус з одного ока на інше. Але бачення кімнати і усіх речей не
було схоже на звичайне бачення. Але все ще важко було сказати, чим саме воно
відрізнялося. Можливо, воно було кривобоке, або, можливо, речі були не в фокусі.
Пан Іван став дуже великим і променистим. Щось у ньому було заспокоююче та
убезпечуюче. Після цього образи розмилися - втратили свої окреси, і стали чіткими
абстрактними шаблонами, які якийсь час мерехтіли.

НЕДІЛЯ, 28 БЕРЕЗНЯ 1965 РОКУ

В четвер, 18 березня я знову димів галюциногенну суміш. Початкова процедура
відрізнялася маленькими деталями. Я мусів ще раз повторно наповнити чашку. Після
того, як я закінчив першу партію, пан Іван спрямував мене почистити чашку, але
суміш в чашку насипав сам, бо мені бракувало м язової координації. Багатьох зусиль
мені коштувало перемістити свої руки. У моїй торбі було достатньо суміші для
одного наповнення. Пан Іван подивився на торбу і сказав, що це моя остання спроба
з димом до наступного року, бо я вже використав усі свої запаси.
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Він вивернув маленьку торбу і витрусив пил в тарілку, в якій були вуглинки. Пил
згорів з помаранчевим сяянням, так, наче пан Іван накрив вуглинки шматком
прозорого матеріалу. Матеріал вибухнув полум ям і потріскався на заплутаний
малюнок різноманітних ліній. Щось на високій швидкості човникувало всередині
ліній. Пан Іван сказав мені подивитися на переміщення ліній. Я побачив щось на
зразок маленького крем яху59, який перекочувався туди-сюди в ділянці світіння. Він
нахилився, запхав руку в світіння, витягнув крем ях та поклав його в чашку люльки,
наказавши пихнути. У мене було чітке враження, що він поклав маленьку кульку в
люльку, щоб я її вдихнув. Вмить кімната втратила горизонтальне положення. Я
відчув ґрунтовне заніміння, відчуття важкості.

Коли я прокинувся, то лежав на спині на дні мілкого орошувального каналу,
занурений у воду по підборіддя. Хтось підтримував мою голову вверх. Пан Іван.
Моєю першою думкою було, що вода у каналі незвичної якості - холодна і важка.
Вона легко плюскала об мене, і з кожним плеском мої думки очищалися. Спочатку
вода мала яскравозелений окрайок60, або флюоресценцію, яка швидко розчинилася,
залишаючи лише плин звичайної води.

Я запитав пана Івана про час. Він сказав, що зараз ранній ранок. За якийсь час я
повністю прокинувся і виліз з води.

«Ти повинен мені розповісти усе, що бачив», - сказав пан Іван, коли ми добралися
до його будинку. Він також сказав, що намагався «привести мене назад» впродовж
трьох днів, і йому це було дуже важко. Я багацько разів спробував описати те, що
бачив, але не міг зосередитися. Пізніше, раннім вечором, я відчув, що готовий
поговорити з паном Іваном, і почав йому розповідати, що запам ятав з часу, коли
впав на бік, але він не хотів про це чути. Сказав, що єдиною цікавою частиною є те,
що я бачив і робив після того, як він «підкинув мене в повітря і я полетів».

Все, що я пам ятав - це послідовність гіримарних61 образів чи сцен. У них не було
послідовного порядку. У мене було враження, що кожна з них була відокремленою
бульбашкою, що плаває в фокусі і випливає з нього. Проте, це не були лише сцени
для спостереження. Я перебував всередині цих сцен. Я приймав в них участь. Коли
спочатку я спробував їх згадати, то було відчуття їхньої невиразності, розсіяних
спалахів, але коли я почав про них думати, то зрозумів, що кожна з них була
надзвичайно чітка, хоча і зовсім неприналежна звичайному баченню62 - звідси
відчуття невиразності. Образів було мало, вони були прості.

Як тільки пан Іван згадав, що він «підкинув мене в повітря», я вловив ледь

59 marble - (також: мармур) гладенький (переважно заокруглений) камінець, який
використовують діти для гри.
60 halo - гало.
61 dreamlike - також: фантастичних, казкових.
62 ordinary seeing
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помітний спогад абсолютно чіткої сцени, у якій я дивився прямо на нього з якоїсь
відстані. Я дивився лише на його лице. Воно було монументальним по розміру,
пласке і інтенсивно світне. Його волосся було жовтуватим і рухалося. Кожна частина
його обличчя рухалася сама по собі, видаючи щось типу бурштинового світла.

Наступним образом був той, в якому пан Іван насправді мене підкидав, чи метав,
в напрямку прямо вперед. Пам ятаю, що я «розкрив свої крила і полетів». Я
відчувався одиноким, прорізаючи повітря, болісно переміщаючись прямо вперед. Це
більше походило на ходіння, ніж на літання. Це втомлювало моє тіло. Не було
відчуття легкого плину, не було надміру.

Тоді я згадав мить, в якій я був нерухомий, дивлячись на масу гострих, темних
країв, що знаходилися в ділянці з каламутним, болісним світлом. Опісля я побачив
поле з нескінченною різноманітністю світлячків. Світлячки переміщалися і
відблискували, змінюючи свою світимість. Вони були майже як кольори. їх
інтенсивність мене зачаровувала.

В інший момент об єкт з явився майже навпроти мого ока. Він був товстий,
шпилястий і мав визначене рожевувате свічення. Я відчув раптове тремтіння десь у
себе в тілі та побачив множину схожих рожевих форм, що рухалися в напрямку до
мене. Вони всі рухалися на мене. Я відстрибнув.

Останньою сценою, яку я пам ятав, були три сріблистих птахи. Вони
випромінювали блискуче, металічне світло, майже як нержавіюча сталь, але
інтенсивне, рухоме і живе. Мені вони сподобалися. Ми полетіли разом.

Пан Іван не дав ніяких коментарів щодо моєї детальної оповіді.

Вівторок, 23 березня 1965 року

Наступна розмова мала місце наступного дня, після детальної оповіді
мого досвіду.

Пан Іван сказав: «Щоб стати вороном, багато не тре. Ти це зробив, і відтепер ти
завжди ним будеш».

«Що сталося після того, як я став вороном, пане Іване? Я літав три дні?»
«Ні, ти повернувся з настанням вечора, як я тобі сказав».
«Але як я повернувся?»
«Ти був дуже втомлений і пішов спати. Ось і усе».
«Маю на увазі, чи я прилетів?»
«Я вже тобі сказав. Ти мене послухався і повернувся в будинок. Але не займай

себе цим. Воно не важить».
«А що тоді важливо?»
«У всій твоїй подорожі єдиним фактом великої ваги були сріблисті птахи!»
«А що такого особливого про них? Вони - просто птахи».
«Не просто птахи - це були ворони».
«Це були білі ворони, пане Іване?»
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«Чорні пера воронів зазвичай сріблисті. Ворони сяють настільки інтенсивно, що
інші птахи їх не турбують».

«А чому їх пера виглядають сріблистими?»
«Бо ти бачив їх, як ворон. Птах, що для нас виглядає темним, виглядає білим для

ворона. Білі голуби, наприклад, рожеві або синюваті для ворони. Чайки - жовті.
Тепер, спробуй згадати, як ти до них приєднався».

«Я думав про це, але птахи були тьмяним, відокремленим образом без цілісності.
Я сказав йому, що можу згадати лише, що я відчував, що літав з ними. Він запитав,
чи я приєднався до них в повітрі, чи на землі, але я не міг на це відповісти. Він майже
на мене розсердився. Він вимагав, щоб я подумав про це. Він сказав: «Усе це не
значитиме ні чорта. Це буде лише божевільний сон, якщо ти не згадаєш вірно». Я з
усіх сил напружився, щоб згадати, але не зміг.

Субота, 3 квітня 1965 року

Сьогодні я подумав про інший образ у своєму «сні» про сріблистих птахів. Я
пам ятаю, що бачив сіру масу з незліченними кількостями отворів, розміром з
головку шпильки. Насправді маса була темним скупченням маленьких отворів. Я не
знаю, чому я подумав, що вона м яка. Поки я на неї дивився, прямо до мене полетіли
три птахи. Один з них шумів. Тоді усі три одразу сіли коло мене на землі.

Я описав образ пану Івану. Він запитав мене, з якого напрямку прийшли птахи. Я
сказав, що не можу цього визначити. Він став досить нетерплячим і звинуватив мене
в негнучкості мого мислення. Він сказав, що можу дуже добре згадати, якщо захочу,
і що я надто наляканий, щоб дозволити собі бути менше жорстким. Він сказав, що я
думаю в термінах людини і воронів, і що я не був ані чоловіком, ані вороном в час,
який я хочу згадати.

Він попросив мене згадати, що ворон сказав мені. Я спробував подумати про це,
але мій розум відтворював натомість безліч інших речей. Я не міг зосередитися.

Неділя, 4 квітня 1965 року

Сьогодні я здійснив довгу пішу прогулянку. Доки я добрався до будинку пана
Івана, вже добре стемніло. Я думав про воронів, коли раптом дуже дивна «думка»
пролетіла мені крізь мозок63. Це було більше враження чи відчуття, ніж думка. Птах,
який шумів, сказав, що вони йдуть з півночі і зібралися на південь, і коли ми знову
зустрінемося, то вони знову будуть прямувати тим же шляхом.

Я розповів пану Івану, що я придумав64 чи, можливо, згадав. Він сказав: «Не
думай про то, чи ти пам ятав чи придумав. Такі думки підходять лише чоловікам.

63 mind
64 thought up - також: вигадав
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Вони не підходять воронам, особливо тим, яких ти бачив, бо вони посланники твоєї
долі. Ти вже ворон. Ти ніколи того не зміниш. Відтепер ворони розповідатимуть тобі
своїм польотом про кожен поворот твоєї долі. В якому напрямку ти з ними летів?»

«Я не міг того знати, пане Іване!»
«Якщо належно подумаєш, то згадаєш. Сядь на підлозі і розкажи мені про

положення, в якому ти був, коли птахи летіли до тебе. Закрий очі і намалюй лінію
на підлозі».

Я слідував його пропозиції і визначив крапку.
«Ще не відкривай очей!» - продовжив він. - «В якому напрямку ви усі летіли

відносно цієї крапки?»
Я зробив ще одну помітку на землі.
Взявши ці крапки орієнтації за зразкові, пан Іван витлумачив різні малюнки

польоту воронів, яких вони дотримуватимуться, для передбачення мого особистого
майбутнього або долі. Він встановив чотири крапки компасу як вісь польоту воронів.

Я запитав його, чи ворони завжди слідують сторонам світу для передбачення
чоловічої долі. Він сказав, що орієнтація була лише моєю. Те, що ворони робили на
моєму першому знайомстві з ними, мало вирішальне значення. Він наполіг, щоб я
згадав кожну деталь, бо повідомлення і малюнок «посланників»65 - особиста,
уособлена справа.

Було ще одне, на чому він наполягав, щоб я згадав, і то була пора дня, коли
посланники мене полишили. Він попросив мене подумати про різницю в світлі
навколо мене між часом, коли я «почав літати» і часом, коли сріблисті птахи «летіли
зі мною». Коли я вперше мав відчуття болісного польоту, було темно. Але коли
побачив птахів, усе було червонувато-світлочервоним, або, можливо, помаранчеве.

Він сказав: «То значить, що був пізній день, але сонце ще не сіло. Коли повністю
темно, ворон сліпий через білість66, а не темність67, як ми вночі. Цей вказівник часу
розташовує твоїх останніх посланників в кінець дня. Вони покличуть тебе, і оскільки
вони летітитимуть над твоєю головою, то стануть сріблистобілими. Ти побачиш їх у
сяянні на фоні неба, і це значитиме, що твій час вийшов. Це значитиме, що ти
помираєш і стаєш сам вороном».

«А що, якщо я побачу їх вранці?»
«Ти не побачиш їх вранці!»
«Але ворони літають увесь день».
«Не твої посланники, дурню!»
«А як щодо твоїх посланників, пане Іване?»
«Мої прийдуть вранці. їх теж буде троє. Мій покровитель розповів мені, що

можна відкричати в чорність, якщо хтось не хоче померти. Але зараз я знаю, що

65
0

emissaries

66 whiteness
67 darkness
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цього не можна зробити. Мій покровитель міг відкрикувати, і то зі всім гуркотінням і
несамовитістю трави диявола. Я знаю, що дим - інший, бо у нього нема пристрасті.
Він - справедливий. Коли твої сріблисті посланники прийдуть по тебе, нема потреби
кричати на них. Просто лети з ними, як ти уже зробив. Після того, як вони зберуться,
вони змінять напрямки на зворотні, і назад їх полетить четверо».

Субота, 10 квітня 1965 року

Я переживав68 короткі спалахи розкладання69, або мілкі рівні70
незвичайної реальності.

Один елемент з галюциногенного досвіду з грибами продовжувався у моїх
думках: м яка, темна маса отворів, розміром з головку шпильки. Я продовжував
робити її видимою71 в якості мастила чи масляної бульбашки, яка почала тягнути
мене до свого центру. Було майже так, якби центр відкрився і проковтнув мене, і на
дуже короткі моменти я отримав досвід чогось, що скидалося на стан незвичайної
реальності. В результаті я простраждав моменти ґрунтовного хвилювання72,
неспокою73 та незручності, і з власної волі докладав зусиль, щоб закінчити досвіди,
як тільки вони починалися.

Сьогодні я обговорив цю умову з паном Іваном. Я попросив поради. Здавалося,
він був невпевнений і сказав мені незважати на досвіди, бо вони нічого не значать, чи,
радше, нічого не варті. Він сказав, що тільки ті досвіди, в яких я бачу ворона,
вартують моїх зусиль і турботи. Будь-який інший тип «бачення» буде заледве
виробом моїх страхів. Він знову нагадав мені, що для того, щоб співіснувати з димом,
необхідно вести міцне, тихе життя. Особисто я, здавалося, досягнув небезпечного
порогу. Я сказав йому, що відчуваю, що не можу продовжувати. У грибах було щось
справді жахаюче.

Переглядаючи74 образи, я згадав з свого галюциногенного досвіду, що прийшов до
невідворотного висновку, що бачив світ у спосіб, структурно відмінний від
звичайного бачення. В інших станах незвичайної реальності, які я зазнавав, форми і
малюнки, які я робив видимими, завжди обмежувалися моїм видимим уявленням
світу. Але відчуття бачення під впливом галюциногенної димової суміші було не те
саме. Все, що я бачив, було переді мною на прямій лінії бачення - нижче і вище тієї
лінії бачення нічого не було.

Кожен образ був подразнююче плаский, але все ще, безсумнівно, бездонно

68 experiencing
69 disassociation
70 shallow states
71 visualize
72 agitation
73 anxiety
74 going over
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глибокий. Можливо, було б точніше сказати, що образи були зліпняком " неймовірно
різких деталей всередині полів різного світла, а світло у полях переміщалося,
створюючи ефект обертання.

Після самозондування і заставляння себе до згадування, я був змушений зробити
ряд аналогій чи порівнянь, щоб «зрозуміти», що я «бачив». Наприклад, обличчя пана
Івана виглядало так, наче він занурився у воду. Здавалось, що вода переміщається
неперервним плином по його обличчю і волоссі. Вона настільки збільшувала, що я
міг бачити кожну пору його шкіри або кожну волосинку на голові, де б я не
фокусував своє бачення. З іншої сторони, я бачив маси речовини, яка була пласка і
повна граней, але не переміщалася, бо у світла, яке йшло від них, не було коливань.

Я запитав пана Івана, що то були за речі, які я бачив. Він сказав, що через те, що я
вперше бачив як ворон, образи були нечіткі або неважливі, і що продовжуючи
практикувати, я зможу розрізняти усе.

Я підняв питання різниці, яку я відчув у рухові світла. «Речі, що є живі», - сказав
він, «переміщаються всередину, а ворон може легко побачити, коли щось помирає,
або при смерті, бо переміщення зупиняється або сповільнюється до зупинки. Ворон
може також розповісти, коли щось переміщається надто швидко, і по тому ж знаку
ворон може сказати, коли щось переміщається якраз правильно».

«Що значить, коли щось переміщається зашвидко чи якраз правильно?»
«Це значить, що ворон насправді може сказати, чого уникати, а що шукати. Коли

щось переміщається надто швидко всередині, це значить, що воно на межі
бурхливого вибухання або стрибка вперед, і ворон уникатиме цього «щось»75 76. Коли
воно переміщається якраз правильно, це приємне бачення, і ворон шукатиме його».

«А каміння переміщається всередині?»
«Ні, ані каміння, ані мертві тварини, ані мертві дерева. Але вони гарні, коли на

них дивитися. Саме тому ворони вештаються навколо мертвих тіл. Вони люблять на
них дивитися. Жодного світла всередині них не переміщається».

«Але коли плоть гниє, хіба вона не міняється і не переміщається?»
«Так, але це інше переміщення. Те, що ворон бачить тоді - мільйони речей, які

переміщаються всередині плоті з власним світлом, а це - те, що ворону подобається
бачити. Це справді незабутнє видовище».

«Ти сам його бачив, пане Іване?»
«Будь-хто, хто навчиться ставати вороном, може це побачити. Ти сам

це побачиш».
У цій крапці я задав пану Івану неуникне запитання.
«Я насправді став вороном? Маю на увазі, чи хтось, хто бачив мене, подумав, що

я - звичайний ворон?»
«Ні. Ти не можеш таким чином думати, займаючись з енергією спільників. Такі

75 також: конгломерат
76 тут «щось» в лапках для пояснення. В оригіналі без лапок.
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запитання не мають смислу, але все ще стати вороном - найпростіша з усіх справ. Це
майже, як балуватися - мало корисності. Як я вже тобі сказав, дим - не для тих, хто
шукає енергію. Тільки для тих, хто палко жадає77 бачити. Я навчився ставати
вороном, бо ці птахи - найефективніші з усіх. Інші птахи їх не турбують, крім,
можливо, більших і голодних орлів, але ворони літають групами і можуть
захиститися. Чоловіки теж не турбують воронів, і це важливо. Будь-хто може
відрізнити великого орла, особливого незвичайного орла, або іншого великого і
незвичайного птаха, але хто переживатиме через ворона? Ворон у безпеці. Він
ідеальний за розміром і природою. Він може безпечно потрапити в будь-яке місце, не
привертаючи уваги. З іншої сторони, можливо стати левом або ведмедем, але це
радше небезпечно. Таке створіння завелике, і, щоб ним стати, потрібно витратити
багато енергії. Хтось може також стати цвіркуном, або ящіркою, або навіть мурахою,
але це навіть ще небезпечніше, бо великі тварини полюють на малих створінь».

Я заперечив, що те, що він каже, значить перетворення у ворона, цвіркуна або
щось інше насправді. Але він наполіг, що я не розумію.

«Щоб дізнатися, як бути належним вороном, потрібно багато часу», - сказав він. -
«А ти не змінився, і не перестав бути чоловіком. Є дещо інше».

«Чи можеш сказати мені що таке дещо інше, пане Іване?»
«Можливо, на зараз ти уже знаєш сам. Може, якщо б ти так не боявся стати

божевільним чи втратити своє тіло, ти б зрозумів цю дивовижну таємницю. Але,
можливо, ти повинен почекати, доки загубиш свій страх, щоб зрозуміти, що я маю на
увазі».

77 crave
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Розділ 11

Остання подія, яку я записав у своїх польових нотатках, відбулася у вересні 1965
року. Це було останнє з повчань пана Івана. Я назвав це повчання особливим станом
незвичайної реальності, бо це не було виробом78 жодної з рослин, яку я до того
використовував. Здавалося, що пан Іван витягнув його старанним маніпулюванням
ключів щодо нього. Потрібно сказати, що він поводився переді мною так майстерно,
що створив чітке і підтримуване враження, що він - це насправді не зовсім він, а
хтось, хто його уособлює. В результаті я переживав ґрунтовне відчуття конфлікту. Я
хотів вірити, що це був пан Іван, але все ще я не міг бути в цьому певен. Свідомий
терор був супутній конфлікту, такий акцентований терор, що це підірвало моє
здоров я на декілька тижнів. Після цього я подумав, що було б мудро тоді закінчити
моє учнівство. З того часу я ніколи не був більше учасником, але пан Іван все ще не
перестав вважати мене учнем. Він поставився до мого відходу лише як до
необхідного періоду перепрожиття79, іншого кроку пізнання, який може тривати
невизначено80. З того часу він ніколи не тлумачив свої знання.

Я написав детальний виклад свого останнього досвіду майже місяць після того, як
він стався, хоча я вже раніше написав детальні нотатки про важливі крапки
наступного дня в години великого емоційного хвилювання, яким передувала
найвища точка мого терору.

П ятниця, 29 жовтня 1965 року

В четвер, ЗО вересня 1965 року я поїхав побачити пана Івана. Короткі, неглибокі
стани незвичайної реальності продовжувалися замість моїх зважених спроб їх
закінчити або позбутися, як запропонував пан Іван. Я відчув, що мій стан
погіршувався, бо тривалість таких станів збільшувалася. Я став гостріше реагувати
на шум літаків. Звук їхніх моторів над головою неминуче ловив мою увагу і фіксував
її аж до моменту, де я відчував, що слідую за літаком, наче я всередині літака або
лечу з ним. Це відчуття дуже подразнювало. Моя нездатність струсити його
створювала у мені глибокий неспокій.

Пан Іван, після уважного вислуховування усіх деталей, підсумував, що я
страждаю від втрати душі. Я сказав йому, що маю такі галюцинації постійно з того

78 product
79 recapitulation: тут вперше вживається сам термін, загальновідомий у російському перекладі,
як «пєрєпрасмотр», що не відповідає значенню, яке навіть вживається у церковних анналах:
Jesus recapitulated his life  - Icyc перепрожив своє життя. Дослівний переклад для
recapitulation - перепрожиття, що і буде надалі вживатися.
80 indefinitely. Хоча тут так і проситься слово вічно, воно не буде передавати саме
невизначеність процесу.
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часу, як я димів грибами, але він наполіг, що галюцинації - це новий розвиток. Він
сказав, що раніше я був наляканий і просто «снив беззмістовні речі»81, але тепер я
щиро зачарований. Доказом стало те, що шум літака, що летить, міг мене винести.
Зазвичай, сказав він, шум струмка або річки може захопити зачарованого чоловіка,
який втратив свою душу, і винести його до його смерті. Тоді він попросив мене
описати усі мої дії протягом часу до початку переживання галюцинацій. Я перелічив
усі дії, які міг згадати. І з мого викладу він вивів місце, де я втратив свою душу.

Здавалося, що пан Іван надто захоплений - стан, який був досить незвичний для
нього. Це природньо збільшило моє сприйняття. Він сказав, що не має визначеної
ідеї щодо того, хто зловив мою душу, але, хто б це не зробив, це було намірено, без
сумніву, щоб мене вбити або зробити дуже хворим. Тоді він дав мені точні інструкції
щодо «бойової форми» - особливого тілесного положення, яке потрібно утримувати,
поки я залишаюся на своїй вигідній плямі82. Я повинен був підтримувати цю поставу,
яку він назвав формою [una forma parapelearf3.

Я запитав його, для чого це все і з ким я зібрався битися. Він відповів, що йде геть,
щоб подивитися, хто забрав мою душу і з ясувати, чи можливо її повернути. В той
же час я повинен був залишатися на своїй плямі до його повернення. Ця бойова
форма була, насправді, пересторогою, сказав він, на випадок, якщо щось станеться
під час його відсутності, і її потрібно використовувати, якщо на мене нападатимуть.
Вона складалася з ляскання по гомілці і стегну моєї правої ноги та пританцьовування
моєю лівою стопою у виді танцю, який я повинен був виконувати, в той же час
будучи обличчям до нападника.

Він попередив мене, що форму потрібно приймати лише у моменти крайньої
кризи, але поки в полі зору нема жодної небезпеки, то я повинен сидіти на своїй
плямі по-турецьки84. Проте, в умовах крайньої кризи, сказав він, я можу вдатися до
останнього засобу захисту - шпурляння предмету у ворога. Він сказав мені, що
зазвичай шпурляється енергетичний об єкт, але оскільки у мене нема жодного, то я
змушений використати будь-який невеликий камінь, який ляже в долоню моєї правої
руки, камінь, який я можу тримати, затиснувши його між долонею і великим пальцем
руки. Він сказав, що таку техніку можна використовувати лише тоді, коли хтось
знаходиться в безперечній небезпеці втратити своє життя. Шпурляння об єкта
повинно супроводжуватися бойовим кличем85, репетом, який має властивість
спрямовувати об єкт у свою позначку. Він підкреслено порекомендував мені, щоб я
був обережний і зважений щодо викрику86 і не використовував його довільно, а лише

81 dreamed nonsensical things
82 beneficial spot
83 ісп. форма для боротьби
84 cross-legged
85 war cry
86 outcry
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у «складних умовах серйозності» .

Я запитав, що він має на увазі під «складними умовами серйозності». Він сказав,
що викрик або бойовий клич - це те, що залишається з чоловіком протягом його
життя. Таким чином, він повинен бути хорошим з самого початку. І єдиним
способом правильно його розпочати - утримати свій природній страх і поспішити до
власного абсолютного наповнення енергією, і тоді репет вибухне з напрямком і
енергією. Він сказав, що це і є умовами серйозності, які потрібні для запуску репета.

Я попросив його пояснити про енергію, яка мала б заповнювати перед викриком.
Він сказав, що це - щось, що протікає через тіло від землі, на якій стоїш. Щоб бути
точним, то це - вид енергії, який випромінюється* 88 з вигідної плями. Це - сила89, яка
виштовхує репет назовні. Якщо такою силою належно керувати, то бойовий клич
буде досконалий.

Я запитав його знову, чи, на його думку, зі мною має щось статися. Він сказав, що
нічого про це не знає і театрально перестеріг мене залишатися приклеєним до своєї
плями стільки, доки це буде необхідно, бо це - єдиний захист, який у мене є проти
усього, що може статися.

Я почав лякатися. Я благав його бути конкретнішим.
Він сказав, що все, що він знає - що я не повинен рухатися за жодних обставин, не

ходити у дім і у кущі. Крім того, сказав він, я не повинен промовити жодного слова,
навіть до нього. Він сказав, що я можу співати свої Мескалітові пісні, якщо мені
стане надто лячно, після чого додав, що я занадто багато знаю про ці справи, щоб
мене попереджати, як дитину, про важливість роблення усього правильно.

Його застороги породили в мені стан ґрунтовного страждання. Я був певен, що
він очікує, що щось станеться. Я запитав його, чому він рекомендує співати
Мескалітові пісні і що, на його думку, зможе мене налякати. Він засміявся і сказав,
що я можу перестрашитися бути сам. Він пішов у дім і закрив за собою двері. Я
подивився на годинник. Сьома вечора. Я довго сидів тихо. З кімнати пана Івана не
долинало жодних звуків. Все було тихо. Було вітряно. Я подумав про стрімкий ривок
до своєї машини за вітровкою, але не посмів піти проти поради пана Івана. Я не спав,
але був втомлений. Холодний вітер унеможливлював для мене відпочинок.

Через чотири години я почув, як пан Іван ходить навколо будинку. Я подумав, що
він міг вийти з тилу, щоб посцяти в кущі. Тоді він мене голосно покликав.

«Гей, хлопче! Гей, хлопче! Ти мені потрібен тут», - сказав він.
Я майже вскочив, щоб піти до нього. Це був його голос, але не його тон і не його

звичні слова. Пан Іван ніколи не називав мене «Гей, хлопче!» Тому я залишився, де і
був. Холодок пройшовся мені по спині. Він почав знову репетувати тою самою, або
схожою, фразою.
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Я почув, як він обходить тил будинку. Він спотикнувся об дровітню так, наче не
знав, що вона там була. Тоді він підійшов до ґанку і сів біля дверей спиною до стіни.
Він здавався важчим, ніж звично. Його рухи не були ані повільні, ані незграбні,
просто важчі. Він повалився на підлогу, замість хуткого прослизання, у його звичній
манері. Крім того, це не була його пляма, а пан Іван ніколи ні за яких обставин не сів
би деінде.

Тоді він заговорив зі мною. Запитав мене, чому я відмовився прийти, коли був
йому потрібен. Говорив голосно. Я не хотів на нього дивитися, але все ще мав
нав'язливу спонуку поспостерігати за ним. Він почав легко похитуватися зі сторони в
сторону. Я змінив своє положення, приймаючи бойову форму, яку він мене навчив, і
повертаючись до нього обличчям. Мої м язи затверділи і дивно напружилися. Я не
знаю, що мене змусило прийняти бойову форму, але, можливо, це відбулося тому,
що я був впевнений, що пан Іван зважено намагається настрашити мене, створюючи
враження, що особа, яку я бачу, не був насправді він. Я відчув, що він дуже
старанний у робленні незвичного, щоб посіяти сумнів у моїх думках. Я був
наляканий, але все ще відчував, що був над цим усім, бо я насправді інвентаризував90
і аналізував усю послідовність.

В цей момент пан Іван встав. Його рухи були промовисто незнайомі. Він витягнув
руки перед тілом і підняв себе - спочатку задню частину, після чого схопився за двері
і випрямив верхню частину тіла. Я здивувався, наскільки глибоко я знайомий з його
рухами, і яке надзвичайне відчуття він створив, давши мені побачити пана Івана,
який рухався не як пан Іван.

Він зробив кілька кроків в моєму напрямку. Він тримав нижню частину спини
обома руками, наче намагаючись випрямитися, або наче вона боліла. Він скиглив і
пихкав. Здавалося, що його ніс забитий. Він сказав, що збирається забрати мене з
собою, і наказав вставати і йти за ним. Він пішов в напрямку західної частини
будинка. Я перемістив своє положення, щоб залишатися обличчям до нього. Він
повернувся до мене. Я не зрушився з своєї плями. Я був до неї приклеєний.

Він заревів: «Гей, хлопче! Я сказав тобі: пішли зі мною. Якщо не підеш сам - я
тебе потягну!»

Він пішов в моєму напрямку. Я почав бити себе по гомілці і стегну і швидко
танцювати. Він підійшов до краю ґанку переді мною і майже мене торкнувся.
Шалено я підготував тіло до прийняття шпурляльного положення, але він змінював
напрямки і перемістився від мене, в напрямку кущів зліва від мене. В один момент,
коли він відходив геть, то раптово повернувся, але я залишався обличчям до нього.

Він вийшов з поля зору. Я залишався у бойовому положенні ще достатньо довго,
але, оскільки більше його не бачив, то знову сів по-турецьки, спиною до каменя. До
цього часу я був справді переляканим. Я хотів втекти, але ця думка лякала мене
навіть більше. Я відчув, що був би цілком у його милості, якщо б він зловив мене по

90 taking stock of - одне із значень: робити переоблік...
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дорозі до моєї машини. Я почав співати відомих мені пейотенних пісень. Але якось я
відчув, що вони там недієві. Вони служили лише заспокійливим, хоча і втішали мене.
Я співав їх знову і знову.

Біля 2:45 ночі я почув шум всередині будинку. Я негайно змінив своє положення.
Двері розчахнулися і пан Іван спотикнувся. Він задихався і тримав себе за горло. Він
впав переді мною коліна і забурчав. Він просив мене високим, скигливим голосом
прийти і допомогти йому. Потім він заревів знову і наказав мені прийти. Він видавав
звуки, як полощуть горло. Він просив мене прийти і допомогти йому, бо щось його
душило. Він повз на руках і колінах, доки не підійшов, можливо, на півтора метри.
Протягнув до мене руки. Сказав: «Йди сюди!» Тоді встав. Його руки були
простягнуті в моєму напрямку. Здавалось, що він готовий мене схопити. Я
запританцьовував стопою об землю і заляскав по своїй гомілці і стегну. Я вийшов з
себе через страх.

Він зупинився і пішов вбік від будинку і в кущі. Я змістив своє положення, щоб
бути обличчям до нього. Тоді я знову сів. Я більше не хотів співати. Здавалося, що
моя енергія гасне. Усе тіло боліло, усі м язи були затиснені і болісно скорочувалися.
Я не знав, що думати. Я не міг вирішити: чи то сердитися на пана Івана, чи ні. Я
думав стрибнути на нього, але якось я знав, що він мене зіб є, як комаху. Я справді
хотів плакати. Я переживав ґрунтовний відчай. Думка, що пан Іван збирався увесь
час мене лякати, заставляла мене відчувати себе плаксою. Я не був здатний знайти
причину для його приголомшливого вияву акторського мистецтва. Його рухи були
такі артистичні, що я спантеличився. Справа не в тому, що він намагався
переміщатися як жінка. Справа була в тому, що наче жінка намагалася переміщатися
як пан Іван. У мене було враження, що вона насправді намагалася ходити і
переміщатися з неквапливістю пана Івана, але була заважка і не мала спритності пана
Івана. Хто б це не був переді мною, створилося враження молодшої, важкої жінки,
яка намагалася імітувати повільні рухи рухливого старого чоловіка.

Такі думки кинули мене у стан паніки. Голосно почав викрикати цвіркун, дуже
близько до мене. Я зауважив багатство його тона. Я уявив, що у нього баритон.
Виклик почав затихати. Раптом усе моє тіло сіпнулося. Я знову вжив бойове
положення і спрямувався у напрямку, з якого прийшов виклик цвіркуна. Звук мене
виносив. Він почав мене затягувати в пастку до того, як я усвідомив, що він лише
схожий на цвіркунячий. Звук знову наблизився і став жахливо голосний. Я почав
співати свої пейотенні пісні все голосніше і голосніше. Раптом цвіркун зупинився. Я
негайно сів, але продовжував співати. Миттю пізніше я побачив форму чоловіка,
який біжить до мене з напрямку, протилежного до виклику цвіркуна. Я шалено
заляскав руками по стегну і гомілці і шалено почав пританцьовувати з життєвою
силою. Форма пройшла поряд дуже швидко, майже торкаючись мене. Виглядало на
собаку. Я пережив настільки жахливий страх, що занімів. Більше нічого, що я ще
відчував чи думав, не можу згадати.

Ранкова роса освіжила. Я відчувся краще. Чим би не був феномен, здавалося, він
відмовився. О 5:48 ранку пан Іван тихо відкрив двері і вийшов. Він потягнувся
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руками, позіхнув і глянув на мене, зробив два кроки назустріч, продовжуючи
позіхати. Я побачив його очі, які дивилися через напівзакриті повіки. І підстрибнув.
Тоді я знав, що хто - чи що - б це не було переді мною, воно не було паном Іваном.

Я взяв з землі малий камінь з гострим краєм. Він лежав біля моєї правої руки. Я не
глянув на нього. Я просто тримав його, притискаючи великим пальцем до
випрямлених інших пальців. Я прийняв форму, яку пан Іван навчив мене. Відчув, як
дивна життєва енергія заповнила мене у лічені секунди. Тоді я репетнув і шпурнув
камінь в нього. Я подумав, що це пишний викрик. В цей момент мене не турбувало,
чи я живу, чи помер. Я відчув, що крик був надзвичайний у своїй могутності. Він
простромлював і тривав, і насправді спрямовував мою ціль. Фігура спереду
задрижала, заверещала і похиталась в сторону будинка і знову в кущі.

Щоб заспокоїтися, у мене пішли години. Я більше не міг сидіти. На тому ж місці я
продовжував бігти риссю. Щоб набирати достатньо повітря, мені прийшлося дихати
ротом.

Об 11:00 ранку знову вийшов пан Іван. Я зібрався вскочити, але рухи були його.
Він пішов прямо до своєї плями і сів своїм звичним знайомим способом. Подивився
на мене і посміхнувся. Це був пан Іван! Я пішов до нього і, замість сердитися, я
поцілував його руку. Я справді вірив тоді, що то не він грав, щоб створити
драматичний вплив, а хтось, хто його уособлював, щоб причинити мені шкоду або
вбити мене.

Розмова почалася з роздумувань про особистість жіночої особи, яка нібито
забрала мою душу. Тоді пан Іван попросив мене сказати йому про кожну деталь
мого досвіду.

Я оповів усю послідовність подій у дуже зваженій манері. Він увесь час сміявся,
наче це був жарт. Коли я закінчив, він сказав: «Ти зробив добре. Ти виграв битву за
свою душу. Але ця справа серйозніша, ніж я думав. Твоє життя минулої ночі не
вартувало і двох криків сови. Щастя, що ти дізнався про це в минулому. Якщо б у
тебе не було невеличкого навчання, ти б до цього часу був мертвий, бо - кого б ти не
бачив минулої ночі - вона мала на увазі прикінчити тебе».

«Як це можливо, пане Іване, що вона прийняла твою форму?»
«Дуже просто. Вона - чортенячка91 і має хорошого помічника з іншої сторони.

Але вона не дуже добра в прийманні моєї схожості, і ти її зловив на фокусі».
«Чи помічник на іншій стороні - те саме, що спільник?»
«Ні, помічник - це підмога чортеняки. Помічник - це дух, який живе на іншій

стороні світу і допомагає чортеняці спричиняти хвороби і біль. Він допомагає
йому вбивати».

«А може чортеняка також мати спільника, пане Іване?»
«Саме чортеняки мають спільників, але перед тим, як чортеняка може приручити

спільника, він зазвичай має помічника, який допомагає йому у його завданнях».

91 diablera - жіноча форма від diablero - чортеняка.
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«А як щодо жінки, яка прийняла твою форму, пане Іване? Вона має лише
помічника, але не спільника?»

«Я не знаю, чи вона має спільника, чи ні. Деяким людям не подобається енергія
спільника і вони надають перевагу помічнику. Приручати спільника - важка робота.
Простіше дістати помічника на іншій стороні».

«Ти думаєш, я можу дістати помічника?»
«Щоб це знати, тобі потрібно дізнатися набагато більше. Ми знову на самому

початку, майже як у перший день, коли ти підійшов і попросив мене розповісти про
Мескаліто, а я не міг, бо ти б не зрозумів. Та інша сторона світу - світ чортеняк.
Думаю, що найкраще б було розповісти тобі мої власні почуття так само, як мені це
розповів мій покровитель. Він був чортенякою і воїном. Його життя схилялося в
напрямку до сили і бурхливості світу. Але я не є ні тим, ні тим. Така моя природа. Ти
бачив мій світ з самого початку. Щодо того, щоб показати тобі світ мого покровителя,
я можу лише поставити тебе біля дверей, а ти повинен будеш вирішити для себе.
Тобі прийдеться дізнатися про нього лише своїми зусиллями. Повинен тепер визнати,
що зробив помилку. Набагато краще, як я зараз бачу, розпочати так же, як розпочав я
сам. Тоді простіше усвідомити, наскільки проста, але ґрунтовна різниця. Чортеняка -
це чортеняка, а воїн - це воїн. Або чоловік може бути обидвома. Є достатньо людей,
які є обома. Але чоловік, який лише перетинає шляхи життя - є усім. Сьогодні я - ані
воїн, ані чортеняка. Для мене є лише подорож шляхами, які мають серце, або
довільним шляхом, який може мати серце. Там я подорожую, і виключним вартим
викликом для мене є перетнути його повну довжину. І там я подорожую - дивлячись,
дивлячись бездиханно92».

Він призупинився. Його обличчя виявило особливий настрій. Він здавався
незвично серйозним. Я не знав, що питати чи казати. Він продовжив:

«Особлива річ - дізнатися, як дістатися до тріщини між світами і як увійти в
інший світ. Між двома світами є тріщина: між світом чортеняк і світом живих
чоловіків. Є місце, де ці два світи збігаються. Тріщина там. Вона відкривається, як
двері на вітру. Щоб дістатися туди, чоловік повинен вправляти свою волю. Він
повинен, маю сказати, розвинути невгамовне жадання до неї, єдинодумну присвяту.
Але він повинен це робити без помочі будь-якої енергії чи будь-якого чоловіка. Сам
чоловік повинен зважувати і бажати до моменту, коли його тіло готове відбути
мандрівку. Та мить проголошується тривалим трясінням кінцівок і бурхливим
блюванням. Чоловік зазвичай не може спати або їсти, і слабшає. Коли судоми не
зупиняються - чоловік готовий йти, а тріщина між світами з являється прямо перед
його очима, наче монументальні двері, в яких тріщина йде вверх і вниз. Коли
тріщина відкривається, чоловік повинен прослизнути крізь неї. Важко бачити на
іншій стороні межі. Там вітряно, як у піщану бурю. Вітер вихрує навколо. Чоловік

92 breathlessly - тут: бездиханно - затримавши подих, а не у звичному розумінні «мертво».
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тоді повинен йти у довільному напрямку. Залежно від його вольової93 енергії, це буде
коротка або довга мандрівка. Чоловік з міцною волею мандрує коротко.
Невирішений94, слабкий чоловік мандрує довго і ненадійно. Після цієї мандрівки
чоловік прибуває на якесь плато95. Деякі його риси можна ясно розрізнити. Це
площина над землею. Її можливо пізнати по вітру, який там стає навіть більше
насильницьким, шмагаючим, ревучим навколо. На вершині того плато - вхід в той
інший світ. І там стоїть шкіра96, яка розділяє два світи. Мертві чоловіки проходять
крізь неї без шуму, але ми повинні проривати її викриком. Вітер збирає міць, той
самий некерований97 вітер, який дме на плато. Коли вітер збирає достатньо сили,
чоловік повинен репетнути і вітер проштовхне його наскрізь. Тут його воля повинна
бути також і негнучка - така, щоб він міг боротися з вітром. Усе, що йому потрібно -
ніжний поштовх. Йому не потрібно, щоб його задуло до кінців іншого світу. Щойно
попавши на іншу сторону, чоловікові потрібно поблукати навколо. Його доброю
удачею буде знайти помічника неподалік - не дуже далеко від входу. Чоловік
повинен попросити його про допомогу. Своїми словами він повинен попросити
помічника навчити його і зробити його чортенякою. Коли помічник погоджується,
він вбиває чоловіка на плямі, і - поки той мертвий - він його вчить. Коли ти
мандруєш сам, залежно від твого успіху, можеш знайти великого чортеняку в
помічники, який вб є тебе і навчить. Хоча, переважну більшість часу зустрічаються з
меншими відунами, які мають дуже мало що навчити. Але ні ти, ні вони не мають
енергії відмовитися. Найкращий випадок - знайти чоловіка-помічника, бо інакше
станеш здобиччю чортенячки, яка змусить страждати у неймовірний спосіб. Жінки
завжди такі. Але це залежить лише від самого успіху, хіба що покровитель чоловіка -
сам великий чортеняка, в такому випадку він матиме багато помічників у іншому
світі і може спрямовувати чоловіка до особливого помічника. Мій покровитель був
таким чоловіком. Він спрямував мене на зустріч з його духом-помічником. Після
твого повернення ти будеш не тим самим*чоловіком. Ти зобов язаний повертатися,
щоб часто бачити свого помічника. І ти зобов язаний блукати далі і далі від входу,
доки врешті одного дня ти підеш задалеко і не будеш здатний повернутися. Деколи
чортенят може зловити душу і проштовхнути її крізь вхід і залишити її у володінні
свого помічника, доки він не відбере у особи усю його вольову енергію. В інших
випадках, наприклад, як у твоєму, душа належить особі з міцною волею, і чортенят
може тримати її всередині свого мішечка, бо надто важко переносити іншим чином.
У таких випадках, як твій, битва може вирішити проблему - битва, у якій чортенят
або виграє усе, або втрачає усе. В цей раз вона програла сутичку і повинна була

93 willpower
94 undecided
95 Дуже схоже з Хроніками Бурштинового Королівства (також: Хроніки Амбера)
96 skin
97 unruly: також непокірний, непокірливий, неслухняний; буйний
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вивільнити твою душу. Якщо б вона виграла, то забрала б її до свого помічника -
на збереження».

«Але як я виграв?»
«Ти не перемістився з своєї плями. Якщо б ти перемістився на сантиметр в

сторону, то був би знищений. Вона обрала момент, коли мене не було, як найкращий
час для удару, і вона це зробила добре. їй це не вдалося, бо вона не розраховувала на
твою власну природу, яка сама по собі бурхлива, і тому, що ти не рухнувся з плями,
на якій ти непереможний».

«А як вона б мене вбила, якщо б я перемістився?»
«Вона б вдарила тебе блискавкою з громом. Але, понад усе, вона б утримала твою

душу і тобі б прийшлося змарніти».
«А що трапиться тепер, пане Іване?»
«Нічого. Ти виграв свою душу назад. Це була хороша баталія. Цієї ночі ти

дізнався багато речей».
Після того ми почали шукати камінь, який я шпурнув. Він сказав, що якщо б ми

його найшли, то були б абсолютно впевнені, що справа закінчилася. Ми шукали
майже три години. У мене було відчуття, що я б його пізнав. Але я не зміг.

Того ж дня раннім вечором пан Іван взяв мене у пагорби навколо його будинку.
Там він дав мені довгі і детальні інструкції щодо особливих бойових процедур. В
один момент, в процесі повторення певних передбачених кроків, я зрозумів, що
залишився сам. Я побіг вверх по схилу і задихався. Я вільно потів, але мені було все
ще холодно. Я покликав пана Івана декілька разів, але він не відповів, і я почав
переживати дивне сприйняття. Я почув шарудіння у підліску, наче хтось наближався
в моєму напрямку. Я уважно слухав, але шум зупинився. Тоді знову з явився -
голосніший і ближчий98. У цей момент мені спало на думку, що події попередньої
ночі збираються повторитися. За проміжок у декілька секунд мій страх зріс в усіх
пропорціях. Шарудіння у підліску наблизилося, а моя міць зникла. Я хотів закричати
або заридати, втекти або знепритомніти. Мої коліна підігнулися. Я впав на землю з
скигленням. Я навіть не міг закрити свої очі. Після того я пам ятаю, що пан Іван
розвів вогонь і розтирав затиснені м язи моїх рук і ніг.

Я залишався у стані ґрунтовного відчаю впродовж декількох годин. Після того
пан Іван пояснив мою непропорційну реакцію, як звичайну подію. Я сказав, що
логічно не можу збагнути, що спричинило мою паніку, а він відповів, що це не був
страх померти, а, радше, страх втратити свою душу - страх, звичний у чоловіків, у
яких нема непохитного наміру.

Той досвід був останнім з повчань пана Івана. З того часу я уникав шукати його
уроків. І, хоча пан Іван не змінив свого покровительського ставлення до мене, я вірю,
що я піддався першому ворогу чоловіка знання.

98 закриваючий, якщо close - дієслово закривати ))))
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ЧАСТИНА ДРУГА: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

Наступна структурна схема, витягнена з даних по станам незвичайної реальності,
представленим у попередній частині цієї роботи, задумана як спроба викрити
внутрішнє зчеплення та переконливість повчань пана Івана. Структура, як я її
оцінюю, складається з чотирьох концептів, які є основними вузлами: (1) чоловік
знання; (2) чоловік знання мав спільника; (3) спільник мав правилом і (4) правило було
допітверджено особливою погодженістю. Ці чотири вузли, в свою чергу,
складаються з переліку підпорядкованих ідей. Таким чином, загальна структура
охоплює усі значимі концепти, що були представлені до часу, коли я призупинив
учнівство. В якомусь сенсі, ці вузли представляють послідовні рівні аналізу, кожен
рівень видозмінює попередній".

Через те, що поняттєва структура повністю залежна від значення усіх своїх вузлів,
наступне прояснення здається доречним в цьому моменті: протягом усієї цієї роботи
значення показувалося так, як я його розумів. Складникові концепти знань пана Івана,
як я їх тут представив, не можуть бути точним дублікатом того, що він сказав сам.
Незважаючи на усі зусилля, які я вклав для відтворення цих концептів настільки
віддано, наскільки можливо, їхнє значення відхиляється через мої власні спроби їх
класифікувати. Проте порядок чотирьох основних вузлів цієї структурної схеми є
логічною послідовністю, яка, здається, вільна від впливу моїх власних сторонніх
систематизувальних пристроїв. Але, позаяк це стосувалося складникових ідей
кожного основного вузла, було неможливо відкинути мій власний вплив. У певних
пунктах сторонні систематизувальні речі необхідні для того, щоб зрозуміло
відтворити феномени. І, якщо таке завдання повинно завершитися тут, його потрібно
зробити човникуванням назад і вперед від позірних значень і систематизувальної

схеми вчителя до значень і систематизувальних пристроїв учня. 9999 Схему вузлів мого структурного аналізу див. у Додатку Б. - Коментар Карлоса Кастанєди
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ОПЕРАТИВНИЙ ПОРЯДОК

Перший вузол
Чоловік знання

На дуже ранньому етапі мого учнівства пан Іван зробив заяву, що завданням його
повчань було «показати, як стати чоловіком знання». Я використовую цю заяву в
якості відправного пункту. Очевидно, що стати чоловіком знання було операційним
завданням. І очевидно, що кожна частина впорядкованого повчання пана Івана була
зачеплена для виконання цього завдання в той чи інший спосіб. Моїм ланцюжком
обґрунтування за обставин, коли «чоловік знання» є операційним завданням, цей
термін повинен бути необхідним для пояснення деякого «операційного порядку».
Тоді виправдано припустити, що для розуміння того операційного порядку потрібно
розуміти його ціль: чоловік знання.

Після встановлення «чоловіка знання» в якості першого структурного вузла, для
мене стало можливим впорядкувати з впевненістю наступні сім концептів в якості
його відповідних складників: (1) стати чоловіком знання було справою навчання, (2)
чоловік знання мав непохитний намір; (3) чоловік знання мав ясність розуму; (4)
стати чоловіком знання було справою зосередженої праці; (5) чоловік знання був
воїном; (6) стати чоловіком знання було нескінченним процесом; і (7) чоловік знання
мав спільника.

Ці сім концептів були темами. Вони пробігали у повчаннях, визначаючи характер
усього знання пана Івана. Зважаючи на те, що операційним завданням його повчань
було створити чоловіка знання, все, що він навчав, було просякнене особливими
характеристиками кожної з семи тем. Разом вони витлумачували концепт «чоловіка
знання» як шлях виконання і шлях поводження, який був кінцевим результатом
довгого і небезпечного навчання. Проте «чоловік знання» не був керівництвом з
поведінки, а множиною принципів, що охоплювали усі незвичні обставини, належні
знанню, яке викладається.

В свою чергу, кожна з семи тем складалася з різних інших концептів, які
покривали свої різноманітні грані.

З заяв пана Івана можливо було припустити, що чоловік знання міг бути
чортенякою, тобто чорним відуном. Він стверджував, що його вчитель був
чортенякою, як і він у минулому, хоча він перестав турбуватися певними аспектами
практики відання. Оскільки завданням його повчання було показати, як стати
чоловіком знання, і, оскільки його знання складалися з буття чортенякою, може був
природній зв язок між чоловіком знання і чортенякою. Хоча пан Іван ніколи не
використовував ці два терміни взаємозамінно, імовірність, що вони були пов язані,
викривала можливість, що «чоловік знання» з його сімома темами і їх
складниковими концептами теоретично покривали усі обставини, які могли постати
у курсі ставання чортенякою.
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Стати чоловіком знання було справою пізнання

Перша тема зробила неявним, що пізнання було єдиним можливим шляхом стати
чоловіком знання, а це, в свою чергу, мало на увазі акт створення твердого старання
для досягнення кінця. Стати чоловіком знання було кінцевим результатом процесу,
на відміну від негайного отримання через акт милості або через нагородження
надприродною енергією. Правдоподібність пізнання того, як стати чоловіком знання
гарантувала існування системи викладання, завдяки якій кожен може
цього досягнути.

Перша тема мала три складники: (1) не було гласних вимог, щоб стати чоловіком
знання; (2) були деякі прикриті вимоги\ (3) рішення того, хто міг би пізнавати, щоб
стати чоловіком знання, приймалася безособистісною енергією.

Очевидно, що не було гласних передумов, які б визначали, хто міг, а хто не міг
кваліфікуватися на пізнання того, як стати чоловіком знання. В ідеалі, задача була
відкрита усім, хто хотів її переслідувати. Але практично таке твердження було
суперечливе через факт, що будучи вчителем, пан Іван сам обирав своїх учнів.

По факту, кожен вчитель при таких обставинах обирав би своїх учнів через їх
відповідність деяким прикритим передумовам. Особлива природа цих передумов
ніколи не формалізувалася. Пан Іван лише вселяв думки, що були певні підказки, які
потрібно пам ятати при перегляді можливого учня. Підказки, на які він натякав,
повинні були б викрити, чи кандидат має, чи не має певну схильність характера, яку
пан Іван називав «непохитний намір».

Тим не менше, кінцеве рішення щодо питань, хто може пізнавати, як стати
чоловіком знання залишалося безособистісній енергії, яка була відома пану Івану,
але була поза сферою його волі. Безособистісній енергії надавалася та приписувалася
можливість вказування на правильну особу, дозволяючи йому виконувати діло
надприродного характеру або створюючи множину особливих обставин навколо цієї
особи. Звідси ніколи не було конфлікту між відсутністю гласних передумов та
існуванням нерозкритих, прикритих передумов.

Чоловік, якого виокремлювало в такий спосіб, ставав учнем. Пан Іван називав
його ескоґідот - «той, кого обрали». Але бути обраним значило більше, ніж бути
простим учнем. Обраний простим актом обрання енергією вважався вже іншим від
звичайних чоловіків. Він вважався уже отримувачем мінімального об єму енергії, яка,
припускалося, розширювалася пізнанням.

Але пізнання було процессом безкінечного пошуку, а від енергії, яка приймала
первинне рішення, або схожої енергії, очікувалося приймати схожі рішення щодо
питання, чи обраний може продовжувати пізнання, чи він поборений. Такі рішення
проявлялися через призвістки, які з являлися на довільному моменті повчань. У
цьому відношенні будь-які особливі обставини, які оточували учня, вважалися

100100 ісп. escogido - обраний
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такими призвістками.

Чоловік знання мав непохитний намір

Ідея, що чоловік знання потребував непохитного наміру, відносилася до
вправляння волі. Мати непохитний намір значило мати волю виконувати необхідні
процедури, підтримуючи себе кожен раз твердо в межах знання, яке викладається.
Чоловік знання потребував твердої волі для того, щоб підтримувати обов язкову
якість кожної виконуваної дії, коли вона виконувалася в контексті його знання.

Обов язкова якість усіх дій, виконуваних в такому контексті та їх непохитність та
попередня визначеність, без сумніву, була неприємна будь-якому чоловікові, через
що крихта непохитного наміру шукалася в якості єдиної прикритої вимоги,
необхідної для можливого учня.

Непохитний намір складався з (1) помірності, (2) ґрунтовності судження, та (3)
браку свободи вносити зміни.

Чоловіку знання необхідна помірність, бо більшість обов язкових дій мають
справу з випадками або з елементами, які були або за межами звичайного щоденного
життя, або були не звичаєві в звичайній діяльності, а чоловік, який повинен був діяти
згідно з ними, потребував надзвичайного зусилля щоразу, як виконував дію. Побічно
вважалося, що на таке надзвичайне зусилля здатний лише той, хто помірний у будь-
якій іншій діяльності, яка напряму не працювала з такими попередньо
визначеними діями.

Оскільки усі дії були попередньо визначені і обов язкові, чоловік знання
потребував ґрунтовності суджень. Ця концепція не просто включала здоровий глузд,
але включала здатність оцінювати обставини, які оточують будь-яку потребу в дії.
Посібник для такої оцінки надавався зведенням докупи, в якості обґрунтувань, усіх
частин повчань, які були під чиїмось командуванням на даний момент, у який мала
здійснюватися будь-яка дія. Таким чином, посібник завжди змінювався, оскільки
пізнавалося більше частин. Проте це завжди включало переконання, що будь-яка
обов язкова дія, яку хтось може виконати, була, по факту, найвідповіднішою за
цих обставин.101

Через те, що усі дії були попередньо встановлені та вимушені, необхідність
виконувати їх означала недостатність свободи для внесення змін. Система передачі
знання пана Івана була настільки добре встановлена, що не було можливості змінити
її в якийсь спосіб.

101 Тут прослідковується вплив на наступний винахід «пресуппозицій» НЛП: будь-яка
виконана дія є найефективнішою в даній ситуації. Якщо брати буддизм, то це Мудрість
досконалих дій.
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Чоловік знання мав ясність розуму

Ясність розуму була темою, яка надавала відчуття напрямку. Факт, що усі дії були
попередньо визначені, означав, що орієнтація особи в межах знання, яке
викладається, була так само попередньо визначена. Як наслідок, ясність розуму
постачала лише відчуття напрямку. Вона безперестанку перепідтверджувала
дійсність курсу, який приймався через складникові ідеї (1) свободи пошуку шляху, (2)
знання особливого призначення, та (3) буття плинним.

Вважалося, що існує свобода пошуку шляху. Свобода обирати була не
конгруентна з недостатністю свободи вносити зміни. Ці дві ідеї не були в оппозиції, і
не заважали одна одній. Свобода пошуку шляху відносилася до вільності обирати
між різними можливостями дії, які були однаково ефективні та практичні. Критерієм
для обирання була перевага однієї можливості над іншими на основі власних
преференцій. По факту, свобода обирати шлях наділяла відчуттям напрямку через
вираження особистих схильностей.

Інший спосіб створити відчуття напрямку був через ідею, що для кожної
виконуваної дії існує особливе призначення в контексті знання, яке викладається.
Тому, чоловік знання потребував ясність розуму, щоб відповідати власним
особливим причинам дій з особливим призначенням кожної дії. Знання особливого
призначення кожної дії було посібником, який він використовував для судження
щодо обставин, які оточували будь-яку потребу в дії.

Іншою гранню ясності розуму була ідея, що чоловік знання, щоб підсилити
характеристики своїх обов язкових дій, потребував зібрати усі ресурси, які повчання
поставило під його управління. Це і була ідея буття плинним. Вона створювала
відчуття напрямку, даючи почуття податливості та додумливості. Примусова якість
усіх дій сповнювала б чоловіка відчуттям затисненості або марності, якщо це не було
для ідеї, що чоловік знання потребував бути плинним.

Стати чоловіком знання було справою зосередженої праці

Чоловік знання повинен був володіти або повинен був розвинути в курсі свого
навчання всебічну здатність до зусиль. Пан Іван стверджував, що стати чоловіком
знання було справою зосередженої праці. Зосереджена праця означала здатність (1)
докладати дуже значних зусиль; (2) досягати дієвості; і (3) зустрічати виклик.

На шляху чоловіка знання драма була, безсумнівно, видатним окремим питанням,
а особливий тип зусиль був необхідний як відповідь обставинам, які вимагали дуже
значної використання. Потрібно сказати, що чоловік знання потребував дуже
значного зусилля. Беручи поведінку пана Івана за приклад, на перший погляд могло
здаватися, що його дуже значним зусиллям було лише його унікальна схильність до
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акторства102. Але все рівно його дуже значне зусилля завжди було набагато більше,
ніж діяння. Це був, радше, ґрунтовний стан вірування. Він наділяв через дуже значне
зусилля особливою якістю кінцевості усіх дій, які виконував. Як наслідок, його дії
виконувалися на сцені, на якій смерть була одним з основних головних героїв. Було
неявним, що смерть була реальною можливістю в курсі пізнання через спадково
небезпечну природу речей, з якими чоловік знання мав справу. Тоді ставало логічним,
що дуже значне зусилля, створене переконанням, що смерть була повсюдним
гравцем, було більше, ніж акторство.

Зусилля включало не тільки драму, але й потребу дієвості. Зусилля повинно було
бути ефективним. Воно повинно було володіти якістю буття належно спрямованим103
або буття придатним. Ідея навислої смерті створювала не тільки драму, необхідну
для загального акцентування, але й переконання, що кожна дія залучена в боротьбу
за виживання; переконання, що настане анігіляція, якщо чиєсь зусилля не
відповідатиме вимозі буття дієвим.

Зусилля також охоплювало ідею виклику, тобто дію перевірки чи - і дію
доведення що - особа здатна виконувати належну дію в рамках ретельних меж знання,
яке викладається.

Чоловік знання був воїном

Існування чоловіка знання було нескінченою боротьбою, а ідея, що він був воїном,
що провадив104 життя воїна, забезпечувала чоловіка засобами досягнення емоційної
стабільності. Ідея чоловіка на війні містила чотири концепти: (1) чоловік знання
повинен був мати повагу; (2) він повинен був мати страх\ (3) він повинен був бути
розширено-пробудженим; (4) він повинен був бути свідомим своїх можливостей.
Звідси: бути воїном було формою самодисципліни, яка акцентувала особисті
звершення. В той же час це була основа, в якій особисті інтереси були зменшені до
мінімуму, оскільки у більшості випадків особистий інтерес був несумісний з
ретельністю, необхідною для виконання довільної попередньо визначеної
обов язкової дії.

Чоловік знання в цій ролі воїна був зобов язаний мати відношення поштивого
стосунку стосовно предметів, з якими мав справу. Він повинен був насичувати усе,
пов язане з його знанням, ґрунтовною повагою, щоб розмістити усе в значимій
перспективі. Мати повагу було рівнозначним оцінці незначних ресурсів при зустрічі
з Невідомим.

Якщо особа залишалася в межах цієї думки, ідея поваги логічно розширювалася,
включаючи уже саму особу, бо особа була невідомою так же, як саме Невідоме було
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невідомим. Вправляння такого тверезливого відчуття поваги перетворювало
учнівство цього особливого знання, яке в інший спосіб здавалося б абсурдним, у
дуже раціональну альтернативу.

Іншою необхідністю життя воїна була потреба вправлятися і старанно оцінювати
відчуття страху. Ідеалом було, щоб замість страху можна було паралельно слідувати
з плином своїх дій. Страх був призначений до подолання і у житті чоловіка знання
був можливий час, коли страх долався, але особа повинна була бути свідомою цього
переляку і належно оцінювати це відчуття. Пан Іван твердив, що особа здатна
подолати страх лише зустрівшись з ним.

Будучи воїном, чоловік знання також потребував бути розширено-пробудженим.
Чоловік на війні повинен бути насторожі, щоб бути обізнаним з більшістю факторів,
властивих двом обов язковим аспектам усвідомленості: (1) усвідомленості наміру і
(2) усвідомленості очікуваного плину105.

Усвідомленість наміру була справою обізнаності про фактори, залучені у
стосунки між окремим призначенням довільної обов язкової дії та окремим
призначенням дій особи. Оскільки усі обов язкові дії мали визначене призначення дії,
чоловік знання повинен був бути розширено-пробудженим. Тобто він потребував
бути здатним весь час відповідати визначеному призначенню кожної обов язкової дії
з визначеною причиною, яку він мав на думці для бажання діяти.

Чоловік знання, усвідомлюючи таке відношення, був також здатний бути
обізнаним з тим, що вважалося очікуваним плином. Те, що я тут назвав
«усвідомленість очікуваного плину» відносилося до впевненості, що особа може
виявити в будь-який час важливі змінні, залучені у відношення між окремим
призначенням кожної дії та окремою причиною діяння особи. Усвідомлюючи
очікуваний плин, особа мала б виявляти більшість легких змін. Отака зважена
усвідомленість змін пояснювалася розпізнаванням та інтерпретацією знаків та інших
незвичайних подій.

Останнім аспектом ідеї поведінки воїна була потреба в усвідомленні своїх
можливостей, тобто гарантії, що окреме призначення дії, яку особа могла вибрати до
виконання, було єдиною вірогідною альтернативою власним окремим причинам
діяння. Без усвідомлення своїх можливостей особа була б нездатна виконувати
найважливіші аспекти повчань: здатність вимагати знання в якості енергії.

Стати чоловіком знання було нескінченним процесом

Буття чоловіком знання не було умовою, що тягнула за собою тривкість. Ніколи
не було впевненості, що виконуючи попередньо визначені кроки знання, яке
викладалося, особа може стати чоловіком знання. Неявно було, що функцією кроків
було лише показати, як стати чоловіком знання. Таким чином, ставання чоловіком

105 flux
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знання було задачею, яка не могла бути повністю досягнена. Радше, це був
нескінченний процес, що містив (1) ідею, що особа повинна була поновлювати пошук
ставання чоловіком знання; (2) ідею нетривкості особи і (3) ідею, що особа повинна
була слідувати шляху з серцем.

Постійне поновлення пошуку ставання чоловіком знання виражалося у темі
чотирьох символічних ворогів, що зустрічалися на шляху пізнання: страху, ясності,
енергії та старості. Поновлення пошуку побічно включало отримання та
підтримування управління собою. Від правдивого чоловіка знання очікувалася
баталія з кожним з чотирьох ворогів послідовно, до останнього моменту свого життя,
щоб тримати себе активно залученим у ставання чоловіком знання. Але, незважаючи
на правдиве поновлення пошуку, шанси були неминуче проти чоловіка. Він би
піддався своєму останньому символічному ворогові. Це була ідея нетривкості.

Збалансуванням негативного значення недовговічності особи було поняття, що
особа повинна слідувати «шляхові з серцем». Шлях з серцем був метафоричним
способом твердити, що замість бути нетривкою, особа повинна вирушати далі і
повинна бути здатна знаходити задоволення і особисту реалізацію у виборі
найдоступнішого варіанту, і повної ідентифікації себе з ним.

Пан Іван синтезував обґрунтування 106усього свого знання в метафорі, що
важливою річчю для нього було знайти шлях з серцем і тоді мандрувати його вздовж,
маючи на увазі, що ототожнення з доступним варіантом для нього було достатньо.
Сама по собі подорож була достатньою. Будь-яка надія прибуття на постійне
положення була назовні меж його знань.

106 rationale - також: раціо
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Другий вузол

Чоловік знання мав спільника

Ідея, що чоловік знання мав спільника, була найважливішою з семи складових тем,
бо була єдиною, вкрай необхідною для пояснення, чим був чоловік знання. У
класифікаційній схемі пана Івана чоловік знання мав спільника, в той же час
посередній чоловік спільника не мав, і мати спільника і було тим, що його вирізняло
зі звичайних чоловіків.

Пан Іван описав спільника як енергію, здатну перенести чоловіка за межі його
самого. Тобто, спільник був енергією, яка дозволяла особі виходити поза сферу
звичайної реальності. Як наслідок, мати спільника мало на увазі мати енергію. А
факт, що чоловік знання має спільника, сам по собі був доказом, що операційне
завдання повчань виконане. Оскільки такою ціллю було показати, як стати чоловіком
знання, і оскільки чоловік знання був тим, хто мав спільника, іншим способом
описання операційного завдання повчань пана Івана було сказати, що вони також
показували, як отримати спільника. Концепт «чоловік знання» як філософське
обрамлення відуна мало значення для усіх, хто хотів жити в рамках цього
обрамлення тільки тією мірою, в якій він мав спільника.

Я класифікував цю останню складову тему чоловіка знання як другий основний
структурний вузол через його крайню необхідність у поясненні того, чим був
чоловік знання.

У повчаннях пана Івана було два спільника. Перший містився в саджанці дурману,
відомого як дурман звичайний. Пан Іван називав того спільника однією з іспанських
назв саджанця - єрба дель діабло (трава диявола). Відповідно до тверджень пана
Івана усі види дурману були вмістилищами спільника. Але все ще кожен відун
повинен був зростити ділянку одного виду, який він називав своїм власним, не тільки
в розумінні, що саджанці були його приватною власністю, але й у розумінні, що вони
особисто ототожнювалися з ним.

Власні саджанці пана Івана належали до виду індіанський. Але, здавалося, що
нема кореляції між фактом і відмінностями, які, можливо, існували між двома
видами дурману, доступними йому.

Другий спільник містився у грибі, який я визначив належним до роду Псилоцибе.
Можливо, це була Псилоцибе мексиканська, але класифікація була лише сумнівна, бо
я не був здатний придбати зразок для лабораторного аналізу.

Пан Іван називав цього спільника гуміто (димок), припускаючи, що спільник був
подібним диму або димній суміші, яку він робив з грибом. На дим посилалися, наче
він був справжнім вмістилищем, але пан Іван роз яснив, що енергія зв язана лише з
одним видом Псилоцибе. Таким чином, необхідна була особлива обережність підчас
збирання, щоб не переплутати його з будь-яким іншим з десятка видів того ж роду,
який ріс в тій же області.

Спільник, як значущий концепт, включав наступні ідеї та їх відгалуження: (1)
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спільник був безформним; (2) спільник сприймався як якість; (3) спільник був
приборкуваний; (4) у спільника було правило.

Спільник був безформним

Спільник вважався сутністю, що існує назовні і незалежно від особи. Але, замість
бути окремою сутністю, спільник вважався безформним. Я встановив
«безформність» як умову, протилежну до «мати визначену форму». Відмінність, яка
зроблена з огляду на факт, що були інші енергії, схожі до спільника, які мали
визначено сприйнятливу форму. Умова безформності спільника значила, що у нього
не було відмінної, або розвіяно визначеної, або навіть впізнаваної форми. І така
умова мала на увазі, що спільник не був видимим увесь час.

Спільник сприймався як якість

Продовженням безформності спільника стала інша умова, виражена в ідеї, що
спільник сприймався лише як якість відчуттів. Потрібно сказати, що оскільки
спільник був безформним, його присутність зауважувалася лише його впливом на
відуна. Пан Іван класифікував деякі з таких впливів як такі, що мають
антропоморфні якості. Він описав, що спільник має характер людської істоти, таким
чином додатково розуміючи, що окремий відун був у положенні вибору
найпридатнішого спільника, співставляючи власний характер з позірними107
антропоморфічними характеристиками спільника.

Два спільника, залучені у повчання, були представлені паном Іваном як такі, що
мають набір прямо протилежних якостей. Пан Іван категоризував спільника, що
міститься у Дурмані індіанському, як такого, що має дві якості: жінкоподібний і
давач надмірної енергії. Він вважав ці дві якості ґрунтовно небажаними. Його
твердження по темі були визначені, але він вказував в той же час, що його цінне
судження щодо справи було заледве особистісним вибором.

Найважливішою характеристикою, безсумнівно, було те, що пан Іван називав
жінкоподібною природою. Факт, що його описували, як жінкоподібний, проте не
значив, що спільник мав жіночу енергію. Здавалося, що аналогія з жінкою була лише
метафоричним способом, який пан Іван використовував, щоб описати те, що він
вважав неприємними впливами спільника. Крім того, іспанська назва саджанця -
єрба - через свій жіночий рід, можливо, також допомогала створювати жіночу
аналогію. У всякому випадку, уособлення цього спільника як жінкоподібної енергії
приписувало йому наступні антропоморфні якості: (1) він був власницький; (2) він був
бурхливий; (3) він був непередбачуваний і (4) він мав згубні впливи.

107 також: гаданий, видимий
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Пан Іван вважав, що спільник мав здатність поневолювати чоловіків, які ставали
його послідовниками. Він пояснив цю здатність, як якість буття одержимим, яку він
співвідносив з жіночим характером. Спільник володів своїми послідовниками
обдаровуючи їх енергією, створюючи почуття залежності, і даючи їм фізичну міць
і добробут.

Цей спільник також вважався бурхливим. Його жінкоподібна бурхливість
виражалася у заставлянні його послідовників брати участь у руйнівних діях
брутальної сили. А ця його особлива характеристика робила його найкращим для
чоловіків несамовитої природи, які хотіли знайти у бурхливості ключ до
особистої енергії.

Ще одна жінкоподібна характеристика - непередбачуваність. Для пана Івана це
значило, що впливи спільника ніколи не були послідовні. Радше вони повинні
змінюватися непередбачувано і не було помітного шляху їх передбачувати.
Спільникова непослідовність нейтралізовувалася відуновою скрупульозною і дуже
значною турботою про кожну деталь свого опрацювання. Будь-який несприятлива
дія, яка була непояснюваною, в результаті помилки або неправильного поводження,
пояснювалася як результат спільникової жінкоподібної непередбачуваності.

Через його власництво, бурхливість та непередбачуваність, цей спільник вважався
таким, що має загальний згубний вплив на характер своїх послідовників. Пан Іван
вірив, що спільник із власної волі прагнув передати свої жінкоподібні
характеристики і що його зусилля це зробити насправді були успішними.

Але, поряд з його жінко-подібною природою, цей спільник мав іншу грань, яка
також таким чином сприймалася, як якість: він був давачем надмірної енергії. Пан
Іван був дуже категоричний щодо цього пункту, і наголошував, що в якості щедрого
давача енергії спільник був неперевершений. Він мав на меті постачати своїх
послідовників фізичною міццю, відчуттям зухвалості та завзяттям здійснювати
надзвичайні діла. Проте з судження пана Івана, така надлишковість у енергії була
надмірною. Він стверджував, що - принаймні для нього - не було потреби у її більшій
кількості. Тим не менше, він представляв її як міцну спонуку для імовірного чоловіка
знання, якщо останній має природний нахил до пошуку енергії.

Унікальною точкою зору пана Івана було те, що спільник, який містився у
Псилоцибе мексиканській, з іншої сторони, мав найвідповідніші і найцінніші
характеристики: (1) він був чоловікоподібним, і (2) він був давачем екстазу.

Він описував цього спільника як повну протилежність того, який містився в
саджанцях дурману. Він вважав його чоловікоподібним, чоловічним. Його умова
чоловічності здавалася аналогічною жінкоподібній умові іншого спільника. Тобто це
не була чоловіча енергія, але пан Іван класифікував її впливи в термінах того, що він
вважав чоловічною поведінкою. У цьому випадку також чоловічий рід іспанського
слова гуміто, можливо, припускав схожість з чоловічою енергією.

Людиноподібні якості цього спільника, які за судженням пана Івана вважалися
належними чоловікові: (1) він був безстороннім; (2) він був ніжним; (3) він був
передбачуваним і (4) він мав вигідні впливи.
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Ідея пана Івана про безсторонню природу спільника виражалася у віруванні, що
він був справедливий, і що він ніколи насправді не вимагав безглуздих дій від своїх
послідовників. Він ніколи не робив чоловіків своїми рабами, бо він не обдаровував їх
легкою енергією. Навпаки, Димок був жорстким, але виправдано, з
своїми послідовниками.

Факт, що спільник не виводив на світ гласну бурхливу поведінку, робив його
ніжним. Він мав викликати відчуття безтілесності і таким чином пан Іван
представляв його спокійним, ніжним і давачем миру.

Також він був передбачуваний. Пан Іван описував його впливи на всіх особистих
послідовників і у наступних досвідах довільного окремого чоловіка як постійні.
Іншими словами, його впливи не різноманітилися, або, навіть якщо різноманітилися,
то були такі схожі, що вважалися тими самими.

Як наслідок буття безсторонним, ніжним і передбачуваним, вважалося, що цей
спільник має іншу чоловічну характеристику: вигідний вплив на характер своїх
послідовників. Припускалося, що чоловічність Димка створюватиме дуже рідку
умову емоційної стабільності в них. Пан Іван вірив, що під провідництвом спільника
особа стримуватиме своє серце і отримає баланс.

Результатом усіх чоловічних характеристик спільника вважалася здатність давати
екстаз. Ця інша грань його природи сприймалася також як якість. Димкові
приписувалося забирання тіла у своїх послідовників, таким чином дозволяючи їм
виконувати спеціалізовані форми діяльності, властиві стану безтілесності. А пан Іван
обстоював, що такі спеціалізовані форми діяльності неминуче вели до умови екстазу.
Казали, що спільник, що містився в псилоцибе, є ідеальним для чоловіків, чия
природа схиляє їх шукати споглядання.

Спільник був приборкуваний

Ідея, що спільник був приборкуваний, побічно включала, що в якості енергії вона
мала потенціал бути використаною. Пан Іван пояснював це, як спільникову
природжену здатність бути корисним. Після того, як відун приборкав спільника, він
вважався командиром спільникової спеціалізованої енергії, що означало, що він міг
нею маніпулювати заради власної переваги. Здатність спільника бути приборкуваним
протиставлялася нездатності інших енергій, схожих до спільника, тим, що вони не
піддавалися на маніпулювання.

Маніпуляція спільником мала два аспекти: (1) спільник був носієм; (2) спільник
був помічником.

Спільник був носієм в розумінні, що він слугував відуну транспортом в сферу
незвичайної реальності. Наскільки це стосувалося моїх особистих знань, обоє
спільників слугували в якості носіїв, хоча функція мала різні контексти для
кожного з них.

Загальні небажані якості спільника, що містилися в Дурмані індіанському,
особливо його якість непередбачуваності, перетворювали його у небезпечного,
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ненадійного носія. Ритуал був єдиним можливим захистом від його непослідовності,
але того ніколи не бувало достатньо, щоб забезпечити стабільність спільника. Відун,
який використовував цього спільника в якості носія, перед продовженням повинен
був чекати на сприятливі знаки.

Спільник, що містився у Псилоцибе мексиканській, з іншої сторони, вважався
статечним і передбачуваним носієм як наслідок усіх його цінних якостей. Як
наслідок його передбачуваності, відуну, що використовував спільника, не потрібно
було залучатися в будь-які підготовчі ритуали.

Інший аспект маніпульованості спільником виражався в ідеї, що спільник був
помічником. Бути помічником значило, що спільник, послугувавши відуну в якості
носія, знову ставав придатним в якості допомоги або провідника для допомоги йому
в досягненні довільної задуманої цілі при поході в сферу незвичайної реальності.

У своїй здатності в якості помічників, два спільника мали різні, унікальні
властивості. Складність та застосовність цих властивостей збільшувалася з
просуванням по шляху пізнання. Але, у загальних термінах, спільник, що містився у
Дурмані індіанському, вважався надзвичайним помічником, і ця здатність вважалася
наслідком його уміння давати надмірну енергію. Проте спільник, що містився у
Псилоцибе мексиканській, вважався навіть надзвичайнішим помічником. Пан Іван
вважав, що він був незрівнянний у функції буття помічником, до якого він ставився,
як до розширення його загальних цінних якостей.
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Третій вузол

У спільника було правило

Єдина серед складових концепту «спільник» ідея, що спільник мав правило, була
вкрай необхідна для пояснення, чим був спільник. Через таку необхідність я
розмістив її в третьому основному вузлі цієї структурної схеми.

Правило, яке пан Іван також називав законом, було твердим організуючим
концептом, який регламентував усі дії, які потрібно виконати, і поведінку, якої
потрібно було дотримуватися впродовж процесу поводження зі спільником. Правило
передавалося вербально108 від вчителя до учня, в ідеалі - без змін, через постійне
спілкування між ними. Таким чином, правило було більше, ніж сукупністю положень.
Це була, радше, послідовність схем діяльності, що керувала курсом, якого потрібно
було дотримуватися у процесі орудування спільником.

Безсумнівно, багато елементів підпали б під визначення пана Івана щодо
спільника як «енергії, здатної переносити чоловіка за межі себе». Будь-хто, хто
приймає те визначення, міг би обґрунтовано уявити собі, що усе, що має таку
здатність, могло б бути спільником. І, логічно, навіть тілесні умови, створені голодом,
виснаженням, хворобою та інші такі ж, могли слугувати спільниками, бо могли б
володіти здатністю переносити чоловіка за сферу звичайної реальності. Але ідея, що
спільник мав правило, усувала усі ці можливості. Спільник був енергією, яка мала
правило. Усі інші можливості не могли розглядатися як спільники, бо у них не
було правила.

В якості концепту, правило осягало наступні ідеї та їхні різноманітні складові: (1)
правило було негнучким; (2) правило було ненакопичувальним; (3) правило було
допідтверджено у звичайній реальності; (4) правило було допідтверджено у
незвичайній реальності та (5) правило було допідтверджено
особливою погодженістю.

Правило було негнучким

Схеми діяльності, що формує основу правила, були невідворотними кроками,
яких потрібно було дотримуватися, щоб досягнути операційного завдання повчань.
Ця вимушена якість правила відтворювалася в ідеї, що воно негнучке. Негнучкість
правила була тісно пов язана з ідеєю дієвості. Дуже значне зусилля створило
безупинну баталію на виживання, а за тих умов лише найефективніша виконувана
дія забезпечуватиме виживання. Оскільки індивідуалістичні точки відправлення були
недозволені, правило приписувало дії, що встановлювали лише один варіант для

108

словесно, на словах
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виживання. Таким чином, правило повинно було бути негнучким. Воно повинно
було вимагати означеної сумісності з своїм експертним судженням.

Проте сумісність з правилом була не абсолютна. В процесі повчань я записав один
випадок, в якому його негнучкість була відмінена. Пан Іван пояснив, що приклад
відхилення в якості особливої милості походить від прямого втручання спільника. У
цьому випадку, завдяки моїй ненавмисній помилці у поводженні зі спільником, що
містився у Дурмані індіанському, правило було порушене. Пан Іван екстраполював з
випадку, що спільник мав здатність втручатися прямо і стримувати згубний і,
зазвичай, фатальний вплив, що випливав з несумісності з цим правилом. Такий доказ
гнучкості вважався завжди продуктом міцного зв язку спорідненості між спільником
і його послідовником.

Правило було ненакопичувальним

Припущенням тут було, що усі збагненні методи поводження зі спільником уже
були використані. Теоретично, правило було ненакопичувальним. Не було
можливості посилювати його. Ідея ненакопичувальної природи правила також
відносилася до концепту дієвості. Оскільки правило приписувало єдиний ефективний
варіант особистого виживання особи, будь-яка спроба змінити або видозмінити його
курс за допомогою внесення змін вважалося не тільки надмірною дією, але й
смертельною. В людини є лише можливість додавання до своїх особистих знань
правила або під провідництвом вчителя, або під особливим провідництвом самого
спільника. Останній вважався випадком прямого отримання знання, а не додатком до
сукупності правила.

Правило було допідтверджено у звичайній реальності

Допідтвердження правила означало дію його перевірки, дію засвідчення його
дійсності, підтверджуючи його прагматично в експериментальний спосіб. Через те,
що правило мало справу з ситуаціями звичайної і незвичайної реальності, його
допідтвердження мало місце в обох областях.

Ситуації звичайної реальності, з якими мало справу правило, найчастіше були
найвищою мірою непересічними ситуаціями, але, незважаючи на те, наскільки
непересічними вони були, правило допідтверджувалося в звичайній реальності. З цієї
причини воно вважалося таким, що виходило за об єм цієї роботи, і повинно бути
відповідною сферою іншого навчання. Та частина правила стосувалася деталей
процедур, залучених в розпізнаванні, збиранні, змішуванні, підготовці та догляданні
за енергетичними саджанцями, у яких містилися спільники, деталей інших процедур,
залучених у використаннях таких енергетичних саджанців, та інші схожі подробиці.
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Правило було допідтверджено у незвичайній реальності

Правило було також допідтверджено у незвичайній реальності, а допідтвердження
проводилося в такий самий прагматичний, експериментальний спосіб затвердження,
який би використовувався в ситуаціях звичайної реальності. Ідея прагматичного
допідтвердження залучала два концепти: (1) зустрічі зі спільником, які я називав
станами незвичайної реальності і (2) окремі призначення правила.

Стани незвичайної реальності

Два саджанці, в яких містилися спільники, при використанні згідно з
відповідними правилами спільників створювали стани своєрідного сприйняття, які
пан Іван класифікував, як зустрічі зі спільником. Він робив надзвичайний наголос на
витягуванні їх, наголос підсумовувався в ідеї, що людина мала зустрічатися з
спільником стільки разів, скільки можливо для затвердження його правила у
прагматичний, експериментальний спосіб. Припущенням було, що пропорція
правила, яке, ймовірно, затверджували, була у прямому співвідношенні з кількістю
зустрічей зі спільником.

Виключним методом спонукання зустрічі зі спільником було, природно, належне
використання саджанця, у якому містився спільник. Тим не менше, пан Іван натякав,
що при певній поступовій стадії пізнання зустрічі могли б мати місце без
використання саджанця. Потрібно сказати, що вони б були витягнені лише дією
самого вольового впливу.

Я назвав зустрічі зі спільником станами незвичайної реальності. Я обрав термін
«незвичайна реальність», бо він відповідав твердженню пана Івана, що такі зустрічі
мали місце в континуумі реальності - реальності, яка була лише легко відмінна від
звичайної реальності щоденного життя. В результаті, незвичайна реальність мала
особливі характеристики, які можна було б оцінити в припустимо рівних термінах
для усіх. Пан Іван ніколи не формулював ці характеристики у визначений спосіб, але
його стриманість, здавалося, походила з ідеї, що кожний чоловік повинен був
домагатися знань, як справи особистої природи.

Наступні категорії, які я вважаю особливими характеристиками незвичайної
реальності, взяті з мого особистого досвіду. Але, замість їх, здавалося б, унікального
походження, вони підсилювалися і розвивалися паном Іваном в межах передумов
його знання. Він проводив свої повчання так, наче ці характеристики були
притаманні незвичайній реальності: (1) незвичайна реальність була корисною; (2)
незвичайна реальність мала складові елементи.

Перші характеристики - що незвичайна реальність була корисною - побічно
включали, що вона підходила для дійсної служби. Пан Іван пояснював знову і знову,
що охоплююча турбота його знання була переслідування практичних результатів, і
що таке переслідування було застосовним в звичайній і в незвичайній реальності. Він
обстоював, що у його знаннях були засоби введення незвичайної реальності в службу
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в такий самий спосіб, як звичайну реальність. Відповідно до такого ствердження,
стани, викликані спільниками, витягувалися зі зваженим наміром бути
використаними. У цьому окремому випадку обґрунтуванням пана Івана було, що
зустрічі зі спільниками влаштовувалися для того, щоб дізнаватися їх таємниці, і таке
обґрунтування слугувало твердим керівним принципом відсіювання інших
особистісних мотивів, які може мати людина у пошуках станів
незвичайної реальності.

Другою характеристикою незвичайної реальності було те, що вона мала складові
елементи. Ті складові елементи були пунктами, діями та подіями, які людина
сприймала, на вигляд, своїми відчуттями, як вміст стану незвичайної реальності.
Загальна картинка незвичайної реальності створювалася з елементів, які, як
виявлялося, володіли якостями елементів звичайної реальності та складовими
звичайного сну, хоча вони не були на рівних ні з одним.

Відповідно до мого власного судження, складові елементи незвичайної реальності
мали три унікальних характеристики: (1) стабільність, (2) поодинокість і (3)
нестача звичайної погодженості. Ці якості заставили їх стояти відокремлено в
якості окремих вузлів, володіючи безпомилковою індивідуальністю.

Складові елементи незвичайної реальності мали стабільність в розумінні, що вони
були постійні. У цьому відношенні вони були схожі до складових елементів
звичайної реальності, бо вони не зміщувалися і не пропадали, як складові елементи
звичайних снів. Здавалося, наче кожна деталь, яка створювала складовий елемент
незвичайної реальності мала власну конкретність - конкретність, яку я сприймав як
надзвичайно стабільну. Стабільність була оголошена так, що вона дозволяла мені
встановити критерій, що у незвичайній реальності людина завжди володіла
здатністю до зупину, щоб досліджувати будь-які складові елементи впродовж часу,
який здавався необмеженої довжини. Застосування цього критерію дозволило мені
відрізняти стани незвичайної реальності, що використовував пан Іван, від інших
станів своєрідного сприйняття, що могли здаватися незвичайною реальністю, але які
не доростали до цього критерію.

Друга виняткова характеристика складових елементів незвичайної реальності - їх
поодинокість - значила, що кожна деталь складових елементів була єдиним, окремим
пунктом. Здавалося, наче кожна деталь була відокремлена від інших, або наче деталі
з являлися по одній за раз. Виглядало, що поодинокість складових елементів далі
створювала унікальну необхідність, яка могла б бути спільна для усіх: настійна
потреба, спонука зливати усі відокремлені деталі в загальну сцену, загальну
зведеність. Очевидно, що пан Іван усвідомлював цю потребу і використовував її в
кожній можливій оказії.

Третьою унікальною характеристикою складових елементів, та найвизначнішою з
усіх, була їхня нестача звичайної погодженості. Людина сприймала складові
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елементи, в той же час будучи у стані повної самотності109, що було більше схоже на
одинокість чоловіка, що засвідчується ним же у незнайомій сцені в звичайній
реальності, у порівнянні з самотністю сніння110. Оскільки стабільність складових
елементів незвичайної реальності дозволяє людині зупинитися і досліджувати будь-
який з них впродовж, здавалося б, необмеженого часового проміжку, виглядало так,
наче ці елементи є частиною щоденного життя. Проте, різницею між складовими
елементами двох станів реальності була їхня здатність до звичайної погодженості.
Під звичайною погодженістю я маю на увазі мовчазну чи неявну угоду щодо
складових елементів щоденного життя, яку ближні дають один одному на
різноманітних шляхах. Щодо складових елементів незвичайної реальності, звичайна
погодженість була недосяжна. У цьому відношенні незвичайна реальність була
ближча до стану сніння, ніж до звичайної реальності. Але все ще, через їхні унікальні
характеристики стабільності та поодинокості, складові елементи незвичайної
реальності мали нездоланну якість справжності, яка, виглядало, сприяла необхідності
затвердження їхнього існування у термінах погодженості.

Окреме призначення правша

Іншою складовою концепту, що правило було затверджено у незвичайній
реальності, була ідея, що правило мало окреме призначення. Тим призначенням було
досягнення, за допомогою спільника, утилітарної цілі. В контексті повчань пана
Івана припускалося, що правило вивчалося допідтвердженням його у звичайній і
незвичайній реальностях. Проте, вирішальною гранню повчання було
допідтвердження правила в станах незвичайної реальності. І саме допідтверження у
діях і елементах, що сприймаються у незвичайній реальності, було окремим
призначенням правила. Те окреме призначення мало справу з спільниковою енергією,
тобто з управлінням спільником спочатку як носієм, а потім - як помічником, але пан
Іван завжди трактував кожен випадок окремого призначення правила як окремий
вузол, що неявно покриває ці дві області.

Через те, що окреме призначення посилалося на керування спільниковою
енергією, воно мало невіддільне продовження - техніки керування. Техніки
керування були дійсними процедурами, дійсними операціями, що вживалися у
кожному випадку, який потребував керування спільниковою енергією. Ідея, що
спільник був керований, гарантувала його корисність у досягненні прагматичних
цілей, а техніки керування були процедурами, які припустимо зображали
спільника корисним.

Окреме призначення і техніки керування формували окремий вузол, який відун
повинен був знати точно, щоб командувати своїм спільником з дієвістю.

109 solitude
110 dreaming
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Повчання пана Івана включали наступні окремі призначення двох правил для
спільників. Я впорядкував їх тут у тому ж порядку, в якому він представив їх мені.

Перше окреме призначення, яке затверджувалося у незвичайній реальності, було
перевірка спільником, що містився в Дурмані індіанському. Технікою керування було
споживання трунку, зробленого з частини кореня саджанця дурману. Споживання
того трунку виробляло мілкий стан незвичайної реальності, який пан Іван
використовував для перевіряння мене, щоб визначити, чи - як імовірний учень - я мав
спорідненість зі спільником, що містився у саджанці. Трунок призначався
продукувати або відчуття ненаведеного фізичного добробуту, або відчуття великого
дискомфорту - впливи, які пан Іван судив, відповідно, як знак спорідненості або
її відсутності.

Другим окремим призначенням було віщування. Це було також частиною правила
спільника, що містився у Дурмані індіанському. Пан Іван вважав віщування формою
спеціалізованого переміщення з припущенням, що відун переміщався за допомогою
спільника в певне відділення незвичайної реальності, де він був здатний на
віщувальні події, які іншим способом йому були невідомі.

Техніка керування другого окремого призначення була процесом вживання-
всмоктування. Вживався трунок, зроблений з кореня дурману, а мазь, зроблена з
насіння дурмана, втиралася в скроневі і фронтальні ділянки голови. Я використав
термін «вживання-всмоктування», бо у створенні стану незвичайної реальності
вживанню могло б допомагати всмоктування шкіри, або всмоктуванню шкіри могло
б допомагати вживання.

Ця техніка керування вимагала використання інших елементів, крім саджанця
дурману, у цьому випадку - двох ящірок. Вони повинні були слугувати відуну
інструментами переміщення, тут в значенні своєрідного сприйняття перебування у
конкретній сфері, у якій людина може чути розмову ящірки, і після того мислено
бачити усе, що вона сказала. Пан Іван пояснив такий феномен - ящірки відповідають
на запитання, призначені для віщування.

Третє окреме призначення правила спільника, що містився в саджанці дурману,
мало справу з іншою спеціалізованою формою переміщення - тілесним польотом. Як
пояснив пан Іван, відун, що використовує цього спільника, був здатний тілесно
літати на величезні відстані. Тілесне літання було здатністю відуна переміщатися
крізь незвичайну реальність, а потім повертатися за волею до звичайної реальності.

Техніка керування третього окремого призначення була також процесом
вживання-всмоктування. Вживався трунок, зроблений з кореня дурману, а мазь,
зроблена з насіння дурману, втиралася в підошви ніг, на внутрішню частину обох ніг
та на геніталії.

Третє окреме призначення не допідтверджувалося в глибину. Пан Іван натякав,
що він не розкривав інших аспектів техніки керування, яка також би дозволила
відуну отримати відчуття напрямку при переміщенні.

Четвертим окремим призначенням правила була перевірка спільником, що
містився в Псилоцибе мексиканській. Перевірка не мала за мету визначити
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спорідненість чи відсутність спорідненості з спільником, а радше була неуникним
першим випробуванням, або першою зустріччю з спільником.

Техніка керування для четвертого окремого призначення використовувала димну
суміш, зроблену з сушених грибів, змішаних з різними частинами п яти інших
саджанців, жоден з яких не був відомий галюциногенними властивостями. Правило
наголошувало на дії вдихання диму з суміші. Таким чином, вчитель використовував
слово гуміто (димок) на позначення спільника, що у ньому містився. Але я назвав
цей процес «вдихання-глитання», бо це була комбінація спочатку глитання, а потім -
вдихання. Гриби, через свою м якість, всихалися у дуже тонкий пил, який було
радше важко спалити. Інші інгредієнти перетворювалися у дрібні часточки після
всихання. Ці часточки спопелялися у чашці люльки, в той час, як грибний порошок,
який так легко не згорав, затягувався у рот та глитався. Логічно, що кількість
спожитих сухих грибів була більшою, ніж кількість спалених та затягнених
дрібних часточок.

Впливи першого стану незвичайної реальності, витягнені за допомогою
Псилоцибе мексиканської, підняли коротке обговорення з паном Іваном п ятого
окремого призначення правила. Воно стосувалося переміщення - переміщення за
допомогою спільника, що містився у Псилоцибе мексиканській, всередину та крізь
неживі об єкти або всередину та крізь живі істоти. Повна техніка керування могла б
включати, крім процесу глитання-вдихання, ще й процес снотворного навіювання111.
Через те, що пан Іван представив це окреме призначення лише як коротке
обговорення, яке далі не затвердилося, для мене було неможливо коректно оцінити
жоден з його аспектів.

Шосте окреме призначення правила перевірялося у незвичайній реальності,
залучаючи також спільника, що містився у Псилоцибе мексиканській, що мало справу
з іншим аспектом переміщення - переміщення з прийняттям альтернативної форми.
Цей аспект переміщення піддавався найінтенсивнішій перевірці. Пан Іван наполягав,
що для його опанування потрібна ретельна практика. Він продовжував, що спільник,
що містився у Псилоцибе мексиканській, мав притаманну здатність змушувати
щезати тіло відуна. Таким чином, ідея прийняття альтернативної форми була
логічною можливістю для досягнення переміщення в умовах безтілесності112. Іншою
логічною можливістю для досягнення переміщення було, природньо, переміщення
крізь об єкти і істот, яке коротко обговорив пан Іван.

Техніка керування шостим окремим призначенням правила включала не тільки
глитання-вдихання, але також, згідно з усіма симптомами, снотворне навіювання.
Пан Іван видавав таке навіювання протягом перехідних етапів до незвичайної
реальності, а також протягом ранньої частини станів незвичайної реальності. Він
класифікував на вигляд снотворний процес, як лише його персональне

111 hypnotic suggestion - психологічний термін гіпнотична суггестія
112 можливо: безтільності
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спостереження, в значенні, що він не відкрив мені повну техніку керування в той
конкретний час.

Прийняття альтернативної форми не значило, що відун міг вільно прийняти, під
впливом моменту, будь-яку форму, яку хотів. Навпаки, це мало на увазі довічне
навчання для досягнення попередньо визначеної форми. Попередньо визначеною
формою, якій пан Іван надавав перевагу, був ворон, і, в результаті, він підкреслював
ту конкретну форму у своїх повчаннях. Тим не менше, він чітко окреслив, що ворон
був його особистим вибором, і що є інші незліченні попередньо визначені форми.
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Четвертий вузол

Правило було допітверджено особливою погодженістю

Серед складових концептів, що формували правило, для його пояснення дуже
потрібною була ідея, що правило допідтверджувалося особливою погодженістю. Усі
інші складові концепти були недостатні самі по собі для пояснення значення правила.

Пан Іван дуже чітко окреслив, що відун не обдаровувався спільником, а
дізнавався, як керувати спільником через процес до підтвердження його правила.
Повний процес пізнання включав підтвердження правила в незвичайній та звичайній
реальностях. Але вирішальною гранню повчань пана Івана було допідтвердження
правила у прагматичний та експериментальний спосіб в контексті того, що людина
сприйняла, як складові елементи незвичайної реальності. Але ті складові елементи не
піддавалися звичайній погодженості і, якщо людина була нездатна отримати
узгодженість щодо їх існування, їх сприйнята реальність була лише ілюзією.
Оскільки чоловік повинен бути сам у незвичайній реальності, з причини його
відлюдності все, що він сприймав, повинно було бути унікальне. Відлюдність і
унікальність були наслідком припущеного факту, що жоден ближній не може надати
людині звичайну погодженість щодо відчуттів людини.

На цьому пункті пан Іван ввів найважливішу складову частину своїх повчань: він
забезпечив мене особливою погодженістю щодо дій та елементів, які я сприйняв у
незвичайній реальності, дій та елементів, які, вважалося, допідтверджують правило.
У повчаннях пана Івана особлива погодженість значила мовчазну або неявну
узгодженість щодо складових елементів незвичайної реальності, яку він, в своїй
здатності вчителя, дав мені як учневі його знань. Ця особлива погодженість не була
жодним чином облудна чи підробна, як, наприклад, коли дві особи можуть давати
одна іншій при описуванні складових елементів своїх особистих снів. Особлива
погодженість, яку пан Іван надавав, була систематична і щоб надати її йому потрібна
була всезагальність його знання. З отриманням систематичної погодженості, дії та
елементи, що сприймалися у незвичайній реальності, стали погоджено реальні, що
означало, за систематизувальною схемою пана Івана, що правило спільника
допідтверджувалося. Правило мало значення, як і в концепті, але лише беручи до
уваги те, що воно піддавалося особливій погодженості. Бо без особливої угоди про
його допідтвердження правило було б цілком унікальною побудовою.

Через необхідність пояснення цього правила я створив ідею, що правило було
допідтверджено особливою погодженістю - четвертий основний вузол цієї
структурної схеми. Цей вузол, через те, що в основному він був взаємовпливом між
двома особами, складений з (1) покровителя, або проводира у знання, що
викладаються, представника, що постачав особливу погодженість; (2) учня, або
суб'єкта, для якого була надана особлива погодженість.

Провал або успіх у досягненні операційного завдання повчань спирався на цей
вузол. Таким чином, особлива погодженість була необгрунтованою кульмінацією
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наступного процесу: відун мав відмінну рису - володіння спільником - яка вирізняла
його з-поміж звичайних чоловіків. Спільник був енергією, яка мала особливу
властивість володіння правилом. А унікальною характеристикою правила було його
допідтвердження у незвичайній реальності засобами особливої погодженості.

Покровитель

Покровитель був представником, без якого допідтвердження правила було б
неможливе. Для забезпечення особливої погодженості він виконував дві задачі: (1)
підготовку ґрунту для особливої погодженості щодо допідтвердження правила і (2)
ведення особливої погодженості.

Підготовка особливої погодженості

Першою задачею покровителя було встановити ґрунт, необхідний для породження
особливої погодженості щодо допідтвердження правила. У ролі мого вчителя пан
Іван змусив мене (1) переживати інші стани незвичайної реальності, які, як він
пояснював, достатньо відділялися від тих, які витягувалися, щоб допідтвердити
правило спільників; (2) брати з ним участь у певних особливих станах звичайної
реальності, які, як здавалося, він створював сам, та (3) перепроживати113 кожен
досвід в деталях. Задача пана Івана по підготовці особливої погодженості складалася
з зміцнення та підкріплення допідтвердження правила, даючи особливу погодженість
щодо складових елементів цих нових станів незвичайної реальності та щодо
складових елементів особливих станів звичайної реальності.

Інші стани незвичайної реальності, які пан Іван змушував мене переживати, були
викликані глитанням кактуса Лофофори Вільямса, загалом відомого як пейоте.
Зазвичай верхня частина кактуса зрізалася і зберігалася до висихання, а потім
жувалася і глиталася, але при особливих обставинах верхня частина глиталася
свіжою. Проте глитання було не єдиним шляхом пережити стан незвичайної
реальності з Лофофорою Вільямса. Пан Іван натякав, що спонтанні стани
незвичайної реальності траплялися при унікальних умовах, і він категоризував їх, як
подарунки від енергії або нагородження від енергії, що містилася у саджанці.

Незвичайна реальність, викликана Лофофорою Вільямса, мала три відмінні риси:
(1) вважалося, що вона створена сутністю на ім я «Мескаліто»; (2) вона була
корисною і (3) вона мала складові елементи.

Мескаліто претендував на звання унікальної енергії, схожої до спільника у смислі,
що він дозволяв людині переноситися за межі звичайної реальності, і також
достатньо відрізнявся від спільника. Як і спільник, Мескаліто містився у певному

113 recapitulate - в російському перекладі пєрєпрасмотр , що не відповідає значенню, яке
навіть вживається у церковних анналах: Jesus recapitulated his life  - Icyc перепрожив своє
життя. Дослівний переклад для recapitulation - перепрожиття.
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саджанцеві - кактусі Лофофора Вільямса. Але, на відміну від спільника, який ледве
містився у саджанці, Мескаліто і ця рослина, у якій він містився, були тим самим.
Саджанець був центром гласних проявів поваги, отримувачем ґрунтовної
шанобливості. Пан Іван твердо вірив, що при певних умовах, таких, як стан
ґрунтовної покірності Мескалітові, проста дія буття близьким до кактуса навіювала
стан незвичайної реальності.

Але Мескаліто не мав правила, і з цієї причини він не був спільником, хоча був
здатний переносити чоловіка назовні меж звичайної реальності. Відсутність правила
не тільки обмежувала використання Мескаліто в якості спільника, бо без правила
ним не можна було мислимо керувати, але також робила його енергією, значно
відмінною від спільника.

Прямим наслідком відсутності правила була доступність Мескаліто будь-якому
чоловікові без потреби довгого учнівства або відданості технікам керування, як із
спільником. І через те, що він був доступний без жодного навчання, казали, що
Мескаліто був захисником. Бути захисником значило, що він доступний усім. Все ж
таки Мескаліто в якості захисника був доступний не кожному чоловікові, а з деякими
особами він був несумісний. Згідно з паном Іваном, така несумісність була
спричинена розбіжність між «непохитною моральністю» Мескаліто та власним
сумнівним характером особи.

Мескаліто був вчителем. Припускалося, що він повинен виконувати повчальні
функції. Він був директором, проводирем до належної поведінки. Мескаліто навчав
правильному шляхові. Ідея пана Івана про правильний шлях виглядала смислом
пристойності, який складався не з праведності у термінах моралі, але з прагнення до
спрощення поведінкових шаблонів у термінах дієвості, якій сприяли його повчання.
Пан Іван вірив, що Мескаліто навчав спрощенню поведінки.

Мескаліто вважався сутністю. І як такий, претендував на володіння визначеною
формою, яка зазвичай не була постійною чи передбачуваною. Ця якість включала,
що Мескаліто сприймався по-різному не тільки різними чоловіками, але також тим
самим чоловіком при різних оказіях. Пан Іван виразив цю ідею у термінах здатності
Мескаліто приймати будь-яку мислиму форму. Проте, для осіб, з якими він був
сумісний, він приймав незмінну форму, після того, як вони були з ним
співучасниками впродовж років.

Незвичайна реальність, створена Мескалітом, була корисною, і у цьому
відношенні вона була ідентичною викликаній спільником. Єдиною відмінністю було
обгрунтування, яке пан Іван використовував у своїх повчаннях для її витягувань:
людина повинна була шукати «уроки Мескаліто на правильному шляхові».

Незвичайна реальність, створена Мескалітом, також мала складові елементи, і тут
знову стани незвичайної реальності, викликані Мескалітом і спільником, були
ідентичними. В обох характеристиками складових елементів були стабільність,
поодинокість та відсутність погодженості.

Іншою процедурою, яку пан Іван використовував для підготовки підґрунтя для
особливої погодженості, було зробити мене співучасником у особливих станах
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звичайної реальності. Особливий стан звичайної реальності був ситуацією, яку
можна описати в термінах властивостей щоденного життя, крім факту, що могло
бути неможливим отримати звичайну погодженість щодо її складових елементів. Пан
Іван підготував підґрунтя для особливої погодженості щодо допідтвердження
правила через надання особливої погодженості на складові елементи особливих
станів звичайної реальності. Ці складові елементи були елементами щоденного
життя, чиє існування могло бути підтверджено лише паном Іваном через особливу
узгодженість. Це було припущення з моєї сторони, бо, як співучасник, в особливому
стані звичайної реальності я вірив, що лише пан Іван, як інший співучасник, знатиме,
які складові елементи створили особливий стан звичайної реальності.

На мою власну особисту думку, особливі стани звичайної реальності створював
пан Іван, хоча він ніколи не заявляв про таке. Здавалося, що він створював їх через
майстерне керування натяками та припущеннями для ведення моєї поведінки. Я
назвав той процес «керування натяками».

Воно мало два аспекти: (1) натякання про середовище та (2) натякання
про поведінку.

Впродовж курсу повчань пан Іван змусив мене пережити два таких стани. Він міг
створити перший через процес натякання про середовище. Обґрунтуванням пана
Івана щодо його створення було те, що мені потрібна була перевірка для доведення
моїх хороших намірів, і тільки після того, як він дав мені особливу погодженість
щодо її складових елементів, він погодився розпочати свої повчання. Під
«натяканням про середовище» я мав на увазі, що пан Іван провадив мене в особливий
стан звичайної реальності, відокремлюючи через ледь вловимі припущення складові
елементи звичайної реальності, які були частиною безпосереднього фізичного
оточення. Елементи, відокремлені у такий спосіб створювали у цьому випадку
окреме зорове сприйняття кольору, яке пан Іван мовчки підтверджував.

Другий стан звичайної реальності міг бути створений процесом натякання про
поведінку. Пан Іван, через близький зв язок зі мною та через практикування
незмінного способу поводження, був успішним у створенні образу себе, образу, який
слугував мені в якості необхідного шаблону, за допомогою якого я міг розпізнати
його. Тоді, виконуючи певні особливі вибіркові відповіді, які були непримиренні з
образом, який він створив, пан Іван міг спотворювати цей необхідний шаблон
розпізнавання. Спотворення, в свою чергу, могло б змінити нормальну конфігурацію
елементів, зв язаних з шаблоном, у новий і несумісний шаблон, який не міг би
піддаватися звичайній погодженості. Пан Іван, як співучасник того особливого стану
звичайної реальності, був єдиною особою, яка знала, які були складові елементи, і,
таким чином, був єдиною особою, яка могла дати мені узгодженість щодо
їхнього існування.

Пан Іван налаштував другийюсобливий стан звичайної реальності також як
перевірку, як варіант перепрожиття його повчань. Здавалося, що обидва особливі
стани звичайної реальності позначали перехід у повчаннях. Вони здавалися пунктами
зчленування. А другий стан міг би позначити мій вхід у новий етап пізнання, що
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характеризувався прямішим співучасництвом між вчителем та учнем з цілями

доходження до особливої погодженості.

Третя процедура, яку пан Іван задіяв для підготовки особливої погодженості, була
для того, щоб змусити мене проявити докладний звіт про те, що я пережив як
наслідки кожного стану незвичайної реальності та кожного особливого стану
звичайної реальності, а потім наголосити певні вибіркові вузли, які він
відокремлював від змісту мого звіту. Необхідним фактором було спрямування
результату станів незвичайної реальності, і моїм неявним припущенням тут було, що
характеристики складових елементів незвичайної реальності - стабільність,
поодинокість та нестача звичайної погодженості - були їм притаманні та не були
результатом ведення пана Івана. Це припущення базувалося на спостереженні, що
складові елементи першого стану незвичайної реальності, яким я піддався, володіли
тими самими трьома характеристиками, але тоді пан Іван ще майже не почав своє
спрямування. Тоді, припускаючи, що ці характеристики були притаманні загалом
складовим елементам незвичайної реальності, завдання пана Івана складалося з
використання їх, як основи для спрямування результату кожного стану незвичайної
реальності, витягненого Дурманом індіанським, Псилоцибе мексиканською та
Лофофорою Вільямса.

Докладний звіт, який пан Іван змусив мене проявити, як наслідок кожного стану
незвичайної реальності, був перепрожиттям досвіду. Він охоплював ретельне
дослівне відтворення того, що я сприйняв впродовж перебігу кожного стану.
Перепрожиття мало дві грані: (1) реколекція114 подій та (2) опис сприйнятих
складових елементів. Реколекція подій стосувалася випадків, які я, очевидно,
сприймав впродовж перебігу досвіду, про який я оповідав: тобто події, які, здавалося,
трапилися, і дії, які я, здавалося, виконував. Описом сприйнятих складових елементів
був мій звіт особливої форми та особливих деталей складових елементів, які я,
здавалося, сприйняв.

З кожного перепрожиття досвіду пан Іван обирав певні вузли засобами процесів
(1) додавання важливості до певних відповідних областей мого звіту і (2)
заперечуючи усю важливість інших областей мого звіту. Інтервалом між станами
незвичайної реальності був час, коли пан Іван тлумачив перепрожиття досвіду.

Я назвав перший процес «наголосом», бо він охоплював сильне роздумування
щодо відмінності між тим, що пан Іван задумав в якості цілей, які я повинен був
виконати у стані незвичайної реальності, і що я сприйняв сам. Наголос означав,
відповідно, що пан Іван відокремив область моєї оповіді, центруючи на ній об єм
свого роздумування. Наголос був або позитивним, або негативним. Позитивний
наголос включав в себе задоволення пана Івана особливим пунктом, який я сприйняв,
бо він попадав в цілі, які він очікував, що я досягну у стані незвичайної реальності.
Негативний наголос означав, що пан Іван не був задоволений тим, що я сприйняв, бо

114 згадування
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це могло не попадати в його очікування, або він вважав це недостатнім. Тим не
менше, він все ще розміщав об єм роздумування у цій області мого перепрожиття
для підкреслення негативного значення мого сприйняття.

Другим вибірковим процесом, який використовував пан Іван, було заперечувати
усю важливість деяких областей мого звіту. Я назвав це «відсутністю наголосу», бо
це було зворотне та противажне наголосу. Здавалося, що запереченням важливості
частин мого звіту, що належали складовим елементам, які пан Іван вважав повністю
надмірними для цілі його повчань, він буквально викреслював моє сприйняття тих
самих елементів у послідовних станах незвичайної реальності.

Ведення особливої погодженості

Другим аспектом задачі пана Івана як вчителя було скеровувати особливу
погодженість, спрямовуючи результат кожного стану незвичайної реальності та
кожного особливого стану звичайної реальності. Пан Іван спрямовував той результат
через дисципліноване керування зовнішніми та внутрішніми рівнями незвичайної
реальності і внутрішнім рівнем особливих станів звичайної реальності.

Зовнішній рівень незвичайної реальності відповідав своєму оперативному
впорядкуванню. Він включав механіку, кроки, що вели в незвичайну реальність
належним чином. Зовнішній рівень мав три видимих аспекти: (1) підготовчий період,
(2) перехідні етапи і (3) нагляд учителя.

Підготовчий період був часом, який облікувався між одним станом незвичайної
реальності та наступним. Пан Іван використовував його, щоб дати мені прямі
вказівки та розвинути загальний перебіг своїх повчань. Підготовчий період мав
критичну важливість у заснуванні станів незвичайної реальності, і, через те, що він
спирався на них, то мав дві різні грані: (1) період до незвичайної реальності і (2)
період після незвичайної реальності.

Період до незвичайної реальності був відносно коротким інтервалом часу,
щонайбільше у двадцять чотири години. У станах незвичайної реальності,
викликаних Дурманом індіанським і Псилоцибе мексиканською, період
характеризувався дуже значними та прискореними прямими інструкціями пана Івана
щодо окремого призначення правила та щодо техніки керування, яку я мав
допідтвердити у прийдешньому стані незвичайної реальності. З Лофофорою
Вільямса період був, по суті, часом ритуальної поведінки, оскільки Мескаліто не
мав правила.

Період після незвичайної реальності, з іншої сторони, був довгим проміжком часу,
що зазвичай тривав місяцями, даючи час для обговорення та уточнення паном Іваном
подій, що мали місце під час попереднього стану незвичайної реальності. Цей період
був особливо важливим після використання Лофофори Вільямса. Через те, що
Мескаліто не мав правила, ціль, що переслідувалася у незвичайній реальності, була
підтвердженням характеристик Мескаліто. Пан Іван окреслював ті характеристики
протягом довгого інтервалу після стану незвичайної реальності.
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Другим аспектом зовнішнього рівня були перехідні етапи, які означали перехід
від стану звичайної реальності у стан незвичайної реальності, і навпаки. Два стани
реальності перекривалися у цих перехідних етапах, а критерієм, який я
використовував для розрізнення останнього від інших станів реальності, було те, що
їхні складові елементи були розмиті. Я ніколи не міг сприйняти їх або точно
їх згадати.

У термінах сприйманого часу перехідні етапи були або раптові, або повільні. У

випадку Дурману індіанського, звичайний та незвичайний стани майже накладалися,

а перехід від одного до іншого мав місце раптово. Найпомітнішими були переходи в
незвичайну реальність. Псилоцибе мексиканська, з іншої сторони, витягувала
перехідні етапи, які я сприймав, як повільні. Перехід від звичайної у незвичайну
реальність був особливо довгочасним та сприйманим. Я завжди більше його
усвідомлював, можливо, через моє сприйняття прийдешніх подій.

Перехідні етапи, витягнені Лофофорою Вільямса, здавалось, суміщають риси
інших двох. Для одного, обидва переходи всередину та зсередини незвичайної
реальності були дуже помітні. Входження у незвичайну реальність було повільним і
я переживав його майже без жодної втрати моїх здібностей. Але повертання у
звичайну реальність було раптовим перехідним етапом, який я сприймав з ясністю,
але з меншою зручністю для оцінки кожної його деталі.

Третім аспектом зовнішнього рівня був нагляд вчителя або дійсна поміч, яку я як
учень отримував у період переживання стану незвичайної реальності. Я
встановлював нагляд як категорію саму по собі, бо вона включала, що вчитель
повинен був увійти у незвичайну реальність з своїм учнем у певному пункті повчань.

Під час станів незвичайної реальності, витягнених Дурманом індіанським, я
отримав мінімальний нагляд. Пан Іван встановив сильний акцент на виконання
кроків підготовчого періоду, але після того, як я виконав цю вимогу, він дозволив
мені продовжувати самому.

У незвичайній реальності, викликаній Псилоцибе мексиканською, ступінь нагляду
був повністю протилежним, бо тут, за повчаннями пана Івана, учень потребував
найобширнішого ведення та допомоги. Допідтвердження правила робило необхідним
прийняття альтернативної форми, яка, здавалось, пропонує, щоб я пройшов серію
дуже особливих налаштувань у сприйнятті довколишнього. Пан Іван створив ті
необхідні налаштування через словесні команди та навіювання впродовж перехідних
етапів у незвичайну реальність. Іншим аспектом цього нагляду було спрямувати мене
впродовж ранньої частини станів незвичайної реальності, командуючи мені
сфокусувати мою увагу на певних складових елементах попереднього стану
звичайної реальності. Речі, на яких він фокусувався, очевидно, обиралися навмання,
оскільки важливим питанням була дія вдосконалення прийнятої альтернативної
форми. Кінцевим аспектом нагляду було відновлення мене назад, у звичайну
реальність. Було неявним, що ця операція також вимагала максимального нагляду від
пана Івана, хоча я не міг згадати дійсну процедуру.

Нагляд, необхідний для станів, викликаних Лофофорою Вільямса, був сумішшю
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інших двох. Пан Іван залишався на моїй стороні скільки міг, але все ще не пробував
жодним чином спрямувати мене всередину або зсередини незвичайної реальності.

Другим рівнем розрізнюючого порядку у незвичайній реальності були, очевидно,
внутрішні стандарти або, очевидно, внутрішнє впорядкування її складових елементів.
Я назвав його «внутрішнім рівнем», і тут я припустив, що складові елементи
піддавалися трьом загальним процесам, які здавалися продуктом ведення пана Івана:
(1) просування в напрямку певності; (2) просування в напрямку розишренішого
діапазона оцінки та (3) просування в напрямку прагматичнішого використання
незвичайної реальності.

Просування в напрямку певності було очевидним поступом складових елементів
кожного послідовного стану незвичайної реальності в напрямку буття точнішим,
певнішим. Воно охоплювало два окремих аспекти: (1) просування в напрямку
окремих одиничних форм і (2) просування в напрямку окремих загальних результатів.

Просування в напрямку окремих одиничних форм включало, що складові
елементи були аморфно знайомі у ранніх станах незвичайної реальності та стали
окремими та незнайомими у пізніх станах. Просування, здавалося, охоплювало два
рівні змін у складових елементах незвичайної реальності: (1) поступову складність
сприйнятих деталей і (2) просування від знайомих до незнайомих форм.

Поступова складність деталей означала, що в кожному послідовному стані
незвичайної реальності протокольні деталі, які я сприймав як такі, що утворюють
складові елементи, стали складніші. Я оцінював складність у термінах свого
усвідомлення того, що структура складових елементів ставала складнішою, хоча
деталі не стали конче чи приголомшливо заплутані. Зростаюча складність
відносилася радше до гармонійного збільшення сприйнятих деталей, які були в
діапазоні від моїх вражень розпливчастих форм протягом ранніх станів до мого
сприйняття массових, деталізованих масивів протокольних деталей у пізніх станах.

Просування від знайомих до незнайомих форм включало, що, по-перше, форми
складових елементів були або знайомимй формами, знаходженими у звичайній
реальності, або, принаймні, викликали знайомість щоденного життя. Але у
послідовних станах незвичайної реальності окремі форми, деталі, що творили форму,
та шаблони, у яких складові елементи поєднувалися, ставали поступально незнайомі,
доки я не міг припасувати їх нарівні з іншими, і не могли вони навіть викликати, у
деяких випадках, нічого, чого б я ніколи не сприймав у звичайній реальності.

Просування складових елементів в напрямку окремих загальних результатів було
поступово ближчим наближенням загального результату, якого я досяг в кожному
стані незвичайної реальності, до загального результату, якого пан Іван шукав, у
справах допідтверджуючого правила. Тобто, незвичайна реальність була викликана
для допідтвердження правила, а допідтвердження ставало певнішим у кожній
наступній спробі.

Другий загальний процес внутрішнього рівня незвичайної реальності був
просуванням в напрямку розширенішого діапазона оцінки. Іншими словами, це був
здобуток, який я сприймав у кожному наступному стані незвичайної реальності в
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напрямку розширення області, в якій я міг би переживати свою здатність
зосереджувати увагу. Питання тут було, чи існувала визначена область, яка
просторувалась, чи моя здатність сприймати, здавалось, збільшувалася з кожним
наступним станом. Повчання пана Івана сприяли та підсилювали ідею, що була
область, яка просторувалася, і я назвав ту позірну область «діапазоном оцінки». Її
поступове просторування складалося, очевидно, з сенсорної оцінки, яку я зробив з
складових елементів незвичайної реальності, які попадали в певний діапазон. Я
оцінив та проаналізував ці складові елементи, і, здавалося, своїми відчуттями і в усіх
випадках я сприймав діапазон, в якому вони з являлися, як розширеніший,
охоплюваніший, в кожному наступному стані.

Діапазон оцінки був двох видів: (1) залежний діапазон і (2) незалежний діапазон.
Залежний діапазон був областю, у якій складові елементи були предметами
фізичного середовища, що були в межах моєї усвідомленості у попередньому стані
звичайної реальності. З іншої сторони, незалежний діапазон був областю, у якій
складові елементи незвичайної реальності, здавалось, приходять у буття самі, вільні
від впливу фізичного оточення попередньої звичайної реальності.

Чітким посиланням пана Івана у справах діапазону оцінки було те, що кожен з
двох спільників і Мескаліто володіли властивістю викликання обох форм сприйняття.
Але все рівно мені здавалося, що Дурман індіанський мав більшу здатність викликати
незалежний діапазон, хоча у грані тілесного літання, яку я сприймав недостатньо
довго, щоб оцінити, діапазон оцінки був неявно залежним. Псилоцибе мексиканська
мала здатність створювати залежний діапазон, а Лофофора Вільямса мала здатність
створювати обидва.

Моїм припущенням було, що пан Іван використовував ті різні властивості для
підготовки особливої погодженості. Іншими словами, у станах, створених Дурманом
індіанським, у складових елементів була відсутня звичайна погодженість, що
існувала незалежно від попередньої звичайної реальності. З Псилоцибе
мексиканською, нестача звичайної погодженості включала складові елементи, які
залежали від середовища попередньої звичайної реальності. А з Лофофорою
Вільямса деякі складові елементи були визначені середовищем, в той час як інші
були незалежні від середовища. Таким чином, використання трьох саджанців разом,
здавалося, було спроектовано для створення широкого сприйняття нестачі звичайної
погодженості щодо складових елементів незвичайної реальності.

Останнім процесом внутрішнього рівня незвичайної реальності було просування,
яке я сприймав у кожному наступному стані в напрямку прагматичнішого
використання незвичайної реальності. Це просування, здавалося, співвідноситься з
ідеєю, що кожен новий стан потребує складнішого етапу пізнання, і що зростаюча
складність кожного нового етапу вимагала охоплюванішого та прагматичнішого
використання незвичайної реальності. Просування було найпомітніше, коли
використовувалася Лофофора Вільямса. Одночасне існування залежного та
незалежного діапазону оцінки в кожному стані зробило прагматичне використання
незвичайної реальності розширенішим, бо покривало одразу обидва діапазони.
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Спрямування результату особливих станів звичайної реальності, здавалось,
створює порядок на внутрішньому рівні, порядок, що характеризується просуванням
складових елементів в напрямку певності. Потрібно сказати, що складові елементи
були численніші і легше відокремлювалися у кожному наступному особливому стані
звичайної реальності. У процесі своїх повчань пан Іван витягував лише два з них, але
для мене все рівно було можливо виявити в другому, що для пана Івана було
простіше відокремити велику кількість складових елементів, і що здібність до
окремих результатів впливала на прудкість, з якою створювався другий особливий
стан звичайної реальності.115

115 Щодо процесу затвердження особливої погодженості, див. Додаток А (прим. Карлоса
Кастанєди).
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Концептуальний порядок
Учень

Учень був останнім вузлом оперативного порядку. Учень був у своєму власному
праві бути вузлом, який приводив до зосередження повчань пана Івана, бо він
повинен був прийняти загальність особливої погодженості, даної щодо складових
елементів усіх станів незвичайної реальності та усіх особливих станів звичайної
реальності до того, як особлива погодженість могла б стати значущим концептом.
Але особлива погодженість, силою пов язаності з діями та елементами, сприйнятими
у незвичайній реальності, охоплювала своєрідний порядок формулювання понять,
порядок, який привів такі сприйняті дії та елементи у погодження з
допідтвердженням правила. Тому, прийняття особливої погодженості для мене, як
для учня, значила прийняття певної точки зору, затвердженої загальністю повчань
пана Івана. Тобто це означало моє входження на поняттєвий рівень - рівень, що
містить в собі порядок формулювання понять, які ніколи не представлять повчання
зрозуміло у своїх власних термінах. Я назвав це «поняттєвим порядком», бо це був
порядок, що давав значення незвичайному феномену, який формував знання пана
Івана. Це була матриця значень, у яку були вбудовані усі особисті концепти, винесені
у його повчаннях.

Беручи до уваги в такому випадку, що ціль учня складалася з прийняття того
порядку формулювання понять, він мав два варіанти: міг або зазнати невдачі у своїх
зусиллях, або досягти успіху.

Перший варіант - невдача у прийнятті поняттєвого порядку - означала, що учень
зазнав невдачі у досягненні операційного завдання повчань. Ідея невдачі
пояснювалася у темі чотирьох символічних ворогів чоловіка знання. Було неявним,
що невдача не була лише дією призупиненого переслідування завдання, але дією
повного покидання пошуку під тиском, створеним будь-яким з чотирьох
символічних ворогів. Та сама тема також зробила чітким, що перші два вороги -
страх і ясність - були причиною поразки чоловіка на рівні учня, і що поразка на тому
рівні значила невдачу у пізнанні того, як командувати спільником, і що як наслідок
такої невдачі учень приймав поняттєвий порядок поверхнево, хибно. Тобто його
прийняття поняттєвого порядку було хибним у смислі шахрайського приєднання чи
зобов язання значенню, запропонованому повчаннями. Ідеєю було те, що при поразці
учень, крім неможливості командувати спільником, залишатиметься лише зі
знаннями певних технік керування, плюс пам яттю про сприйняті складові елементи
незвичайної реальності, але він не ототожнюватиметься з обгрунтуванням, яке могло
б зробити їх значущими у їхніх власних термінах. За цих обставин будь-який чоловік
міг би бути вимушений розвинути свої власні пояснення унікально обраним
областям феномена, які він пережив, і той процес охоплював би хибне прийняття
точки зору, запропонованої повчаннями пана Івана. Проте хибне прийняття
поняттєвого порядку, очевидно, не обмежувалося лише самим учнем. У темі ворогів
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чоловіка знання було також неявним, що чоловік після досягнення завдання пізнання
командувати спільником все ще може поступитися шаленим атакам своїх інших двох
ворогів - енергії та старості. У категоризаційній схемі пана Івана така поразка
включала, що чоловік впав у неглибоке або хибне сприйняття поняттєвого порядку,
як і здоланий учень.

З іншої сторони, успішне прийняття поняттєвого порядку означало, що учень
досягнув операційного завдання - справедливого прийняття точки зору,
запропонованої в повчаннях. Тобто прийняття поняттєвого порядку було
справедливим в тому, що воно було повним приєднанням, повною відданістю,
значенням, вираженим в такому порядку формулювання понять.

Пан Іван ніколи не проясняв точного моменту коли чи точного способу як учень
перестає бути учнем, хоча натяк був чіткий, що одного разу він досягне операційного
завдання системи - тобто як тільки він знатиме, як командувати спільником - йому
більше не потрібно буде вчителя для ведення. Ідея, що час настане, коли
спрямування вчителя будуть надмірні, включало, що учень успішно прийняв
поняттєвий порядок, і таким способом він отримує здатність знаходити значущі
висновки без допомоги вчителя.

В такій мірі, в якій це стосувалося повчань пана Івана, і доки я не призупинив своє
учнівство, прийняття особливої погодженості, здавалося, охоплювало прийняття
двох вузлів поняттєвого порядку: (1) ідеї реальності особливої погодженості', (2)
ідеї, що реальність звичайної щоденно-життєвої погодженості та реальності
особливої погодженості мали рівну прагматичну цінність.

Реальність особливої погодженості

Основна частина повчань пана Івана, як він сам заявляв, стосувалася

використання трьох галюциногенних саджанців, з якими він викликав стани
незвичайної реальності. Використання цих трьох саджанців, здавалося, було справою
зваженого наміру щодо його частини. Він, здавалося, використовував їх, тому що
кожен з них володів різними галюциногенними властивостями, які він інтерпретував
як різні притаманні природи енергій, що містилися у них. Скеруванням зовнішніх та
внутрішніх рівнів незвичайної реальності пан Іван задіював різноманітні
галюциногенні властивості, доки вони створювали в мені, як в учневі, сприйняття,
що незвичайна реальність була досконало визначена область, сфера, окрема від
звичайного, щоденного життя, чиї притаманні властивості викривалися з
моїм прогресом.

Тим не менше, було майже можливо, що позірно відмінні властивості могли б
бути просто продуктом власного процеса пана Івана по скеруванню внутрішнього
порядку незвичайної реальності, хоча у його повчаннях він використовував ідею, що
енергія, яка містилася в кожному саджанці, викликала стани незвичайної реальності,
які відрізнялися між собою. Якщо останнє було правдою, їхні відмінності у термінах
вузлів цього аналізу, здавалося, могли б бути в діапазоні оцінки, яку людина може
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сприймати в станах, витягнених кожним з трьох. Завдяки своєрідностям їхнього
діапазону оцінки, усі три докладалися до створення сприйняття досконало
визначеної області сфери, що складається з двох відділів: незалежного діапазону, що
називається сферою ящірок або уроків Мескаліто, та залежного діапазону, відомого,
як область, де людина може переміщатися за допомогою власних засобів.

Я використовую термін «незвичайна реальність», як вже зазначалося, у смислі
надзвичайної, незвичної реальності. Для учня-початківця така реальність була всіма
засобами незвичайною, але учнівство знань пана Івана вимагало моєї вимушеної
участі та моєї відданості прагматичні і експериментальній практиці, що б я не вчив.
Це означало, що я, як учень, повинен переживати ряд станів незвичайної реальності, і
те знання з перших рук, раніше чи пізніше, зробить класифікації «звичайний» та
«незвичайний» беззмістовними для мене. Справедливе прийняття першого вузла
поняттєвого порядку могло б охоплювати в такому випадку, ідею, що була інша
окрема, але більше не незвичайна, сфера реальності - «реальність
особливої погодженості».

Приймаючи в якості важливішої передумови, що реальність особливої
погодженості була окремою сферою, це б значуще пояснило ідею, що зустрічі з
спільниками або з Мескаліто мали місце в сфері, яка не була ілюзорна.

Реальність особливої погодженості мала прагматичну цінність

Той самий процес скерування зовнішнього та внутрішнього рівнів незвичайної
реальності, які, здавалося, створили розпізнавання реальності особливої
погодженості як окремої сфери, виявився також відповідальним за моє сприйняття,
що реальність особливої погодженості була практичною і придатною до
використання. Прийняття особливої погодженості щодо всіх станів незвичайної
реальності і щодо усіх особливих станів звичайної реальності було спроектовано для
поєднання усвідомленості, що вона була рівна реальності звичайної щоденно-
життєвої погодженості. Така рівність базувалася на враженні, що реальність
особливої погодженості не була сферою, що може прирівнятися до снів. Навпаки,
вона мала стабільні складові елементи, які піддавалися особливій узгодженості.
Насправді, це була сфера, де людина могла сприймати оточення у зважений спосіб.
Його складові елементи не були унікальними чи примхливими, а стислими об єктами
і подіями, чиє існування було засвідчено цілим комплексом повчань.

Включення рівності було чітким у відношенні, яке пан Іван злагоджував з
реальністю особливої погодженості, відношення, що було утилітарною і звичайною
справою. Не кожного разу він на неї посилався і від мене не потрібно було
виховуватися в її напрямку будь-яким іншим способом, крім утилітарного,
звичайного способу. Проте факт, що дві області вважалися рівними, не означав, що у
будь-який момент людина могла поводитися точнісінько так само в обох. Навпаки,
поведінка відуна повинна була бути відмінною, оскільки кожна область реальності
мала якості, які проявляли її корисною в свій власний спосіб. Визначним фактором у
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термінах значення, здавалося, була ідея, що таку рівність можна виміряти на
підставах практичної користі. Таким чином, відун повинен був повірити, що
можливо зміщатися назад і вперед з одної області в іншу, що обидві були
притаманно корисні, і що єдинною несхожістю між двома, була їхня здатність бути
використаними, тобто у різних цілях, яким вони слугували.

В той же час, їхня окремість здавалася єдиною прийнятною узгодженістю, яка
стосувалася мого конкретного рівня учнівства, яку пан Іван використовував, щоб
заставляти мене усвідомлювати, що інша сфера реальності може існувати. Але з його
дій більше, ніж з його тверджень, мене вело до вірування, що для відуна залишався
лише єдиний континуум реальності, який мав дві або, можливо, більше двох частин,
з яких він витягував припущення прагматичної цінності. Справедливе прийняття ідеї,
що реальність особливої погодженості мала прагматичну цінність, надала б значущої
очікуваності переміщенню.

Якщо б я прийняв ідею, що реальність особливої погодженості була придатна до
використання, бо вона володіла притаманно корисними властивостям, які були
прагматичними настільки, як такі ж з реальності щоденної погодженості, то тоді для
мене було б логічним зрозуміти, чому пан Іван використовував поняття переміщення
у реальності особливої погодженості на таку велику довжину. Після прийняття
прагматичного існування іншої реальності, єдиною річчю, яку відун повинен був
зробити - це дізнатися механіку переміщення. Природно, що переміщення у тому
випадку повинно бути особливим, бо воно стосувалося притаманних, прагматичних
властивостей реальності особливої погодженості.
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ПІДСУМОК

Питання мого аналізу були наступними:
1. Фрагмент повчань пана Івана, які я представив тут, складалися з двох аспектів:

оперативного порядку, або значущої послідовності, у якій усі особисті концепти його
повчання були зв'язані один з другим, і поняттєвий порядок, або матриця значень, у
якій були вбудовані усі особисті концепти його повчання.

2. Оперативний порядок мав чотири основих вузли з їхніми відповідними
складовими ідеями: (1) концептом «чоловіка знання»', (2) ідеєю, що чоловік знання
мав допомогу особливої енергії під назвою спільник; (3) ідеєю, що спільник управлявся
кодексом положень під назвою правило і (4) ідеєю, що допідтвердження правила
піддавалося особливій погодженості.

3. Ці чотири вузли пов язані один з другим у наступний спосіб: завданням
оперативного порядку було навчати людину, як стати чоловіком знання. Чоловік
знання був відмінний від звичайного чоловіка, бо він мав спільника. Спільник був
особливою енергією, який мав правило. Людина може отримати або приручати
спільника через процес перевірки його правила у сфері незвичайної реальності і
через отримання особливої погодженості щодо того допідтвердження.

4. У контексті повчань пана Івана ставання чоловіком знання не було постійним
досягненням, але радше процесом. Потрібно сказати, що фактором, який робив
чоловіка знання, не був виключно у володінні спільника, але довічною боротьбою
чоловіка для підтримання себе всередині меж системи вірувань. Проте повчання пана
Івана були націлені на практичні результати, а його практичним завданням по
відношенню до викладання того, як стати чоловіком знання, було навчити, як
отримати спільника через пізнання його правила. Таким чином, завданням
оперативного порядку було забезпечити людину особливою погодженістю щодо
складових елементів, сприйнятих у незвичайній реальності, які вважалися
допідтвердженням правила спільника.

5. Для забезпечення особливої погодженості щодо допідтвердження правила
спільника, пан Іван повинен був забезпечити особливу погодженість щодо складових
елементів усіх станів незвичайної реальності і особливих станів звичайної реальності,
витягуваних впродовж його повчань. Тому особлива погодженість мала справу з
незвичайним феноменом - факт, який дозволив мені припустити, що будь-який учень,
приймаючи особливу погодженість, провадився у прийняття поняттєвого порядку
знання, яке викладається.

6. З точки зору мого особистого етапу пізнання я міг вивести, що аж до часу, коли
я відійшов від учнівства, повчання пана Івана виховували прийняття двох вузлів
поняттєвого порядку: (1) ідеї, що була окрема сфера реальності, інший світ, яку я
назвав «реальністю особливої погодженості»; (2) ідеї, що реальність особливої
погодженості, або той інший світ, була корисний так же, як світ щоденного життя.

Біля шести років після того, як я почав учнівство, знання пана Івана стали
зв'язним цілим вперше. Я усвідомив, що він цілив на забезпечення справедливої
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погодженості щодо моїх особистих знахідок, і, хоча я не продовжував, бо я не був
готовий - і не буду ніколи - готовий до відбування невблаганностей такого навчання,
мій власний шлях як відповідний його стандартам особистого зусилля був моєю
спробою зрозуміти його повчання. Я відчув, що настійно потрібно довести - навіть
якщо тільки собі - що вони не були дивацтвом.

Після того, як я впорядкував свою структурну схему і міг відкидати багато даних,
надмірних щодо мого початкового зусилля відкриття переконливості його повчань,
мені стало зрозуміло, що вони мали внутрішню зв язність, логічну послідовність, яка
дозволяла мені бачити увесь феномен у світлі, яке розвіювало смисл химерності, яка
була позначкою усього, що я пережив. Тоді мені було очевидно, що моє учнівство
було лише початком дуже довгої дороги. І діяльні досвіди, які я пройшов, які для
мене були настільки приголомшуючими, були лише дуже маленьким фрагментом
системи логічної думки, з якої пан Іван витягував значущі висновки для свого денно-
сьогоденного життя, безкрайньо складної системи вірувань, у якій запит був
досвідом, що вів до торжества.
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ДОДАТОК А

ПРОЦЕС ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ПОГОДЖЕНОСТІ

Підтвердження особливої погодженості включало на кожному пункті
накопичення повчань пана Івана. З метою пояснення накопичувального процесу я
влаштував підтвердження особливої погодженості згідно з послідовністю, у якій
траплялися стани незвичайної реальності і особливої звичайної реальності. Пан Іван,
здавалося, не усталив процес спрямування внутрішнього порядку незвичайної і
особливої звичайної реальності у точний спосіб. Здавалося, він відокремив вузли для
скерування у радше плинний шлях.

Пан Іван розпочав готувати підґрунтя для особливої погодженості, створюючи
перший особливий стан звичайної реальності через процес керування натяками про
середовище. Він відокремлював таким методом певні складові елементи від
діапазону звичайної реальності, і, відокремлюючи їх, він скеровував мене до
сприйняття просування в напрямку певності, у цьому випадку - сприйняття кольорів,
які, здавалося, випромінювалися з двох малих областей на землі. Після
відокремлення ті області забарвлення ставали позбавленими звичайної погодженості.
Здавалося, що лише я був здатний їх бачити, і, таким чином, вони створили
особливий стан звичайної реальності.

Відокремлення тих двох областей на землі позбавленням їх звичайної
погодженості слугувало встановленню першого зв'язку між звичайною і
незвичайною реальністю. Пан Іван скерував мене на сприйняття частини звичайної
реальності у незвиклий спосіб. Тобто він змінив певні звичайні елементи в предмети,
які потребували особливої погодженості.

Наслідком першого особливого стану звичайної реальності було моє
перепрожиття досвіду. З нього пан Іван вибрав сприйняття різних областей
забарвлення в якості вузлів для позитивного наголосу. Він відокремив для
негативного наголосу звіт мого страху та втомленості і можливість моєї
недостатньої наполегливості.

Протягом наступного підготовчого періоду він розмістив масу роздумувань щодо
вузлів, які він відокремив, і переніс туди ідею, що можливо викривати у оточенні
більше звичайного. З вузлів, витягнених з мого перепрожиття, пан Іван також
представив деякі складові концепти чоловіка знання.

В якості другого кроку у підготовці особливої погодженості щодо
допідтвердження правила, пан Іван викликав стан незвичайної реальності за
допомогою Лофофори Вільямса. Загальний зміст того першого стану незвичайної
реальності був радше невиразний та відмежований, хоча складові елементи були
дуже добре визначені. Я сприйняв його характеристики стабільності, поодинокості та
нестачі звичайної погодженості майже так само чітко, як у пізніших станах. Ці
характеристики були не такі очевидні, можливо, через недостатність моєї
досвідченості. Це був перший раз, коли я пережив незвичайну реальність.

166



Було неможливо з ясувати вплив попереднього скерування пана Івана на дійсний
перебіг досвіду. Проте його володіння скеруванням результату послідовних станів
незвичайної реальності з цього моменту було дуже чітке.

З мого перепрожиття116 досвіду він обрав вузли для скеровування просування в
напрямку окремих одиничних форм і окремих загальних результатів. Він прийняв
звіт моїх дій з собакою і зв язав його з ідеєю, що Мескаліто був видимою сутністю.
Він був здатний приймати будь-яку форму. Крім того, це була сутність назовні себе.

Звіт моїх дій також слугував панові Івану для встановлення просування в
напрямку обширнішого діапазону оцінки. У цьому випадку просування було в
напрямку залежного діапазону. Пан Іван розмістив позитивний наголос на поняття
мого переміщення і дій у незвичайній реальності майже так, як би я робив в
щоденному житті.

Просування в напрямку прагматичнішого використання незвичайної реальності
встановлювалося наданням негативного наголосу звіту моєї нездатності приділяти
логічну увагу сприйнятим складовим елементам. Пан Іван натякав, що для мене було
б можливим дослідити елементи з неупередженістю і точністю. Ця ідея породила дві
загальних характеристики незвичайної реальності: Що вона була прагматична і що
вона мала складові елементи, які можна було оцінювати сезонно.

Нестача звичайної погодженості для складових елементів породжувалася дуже
сильно взаємодією позитивного та негативного наголосу, розміщеного на бачення
спостерігачів, які оглядали мою поведінку з перебігом того першого стану
незвичайної реальності.

Підготовчий період до першого стану незвичайної реальності тривав більше року.
Пан Іван задіяв той час, щоб представити більше складових концептів чоловіка
знання і відкрити деякі частини правила двох спільників. Він витягнув також мілкий
стан незвичайної реальності для перевірки моєї спорідненості з спільником, що
містився у Дурмані індіанському. Пан Іван використовував будь-які невиразні
відчуття, які я мав у перебігу того мілкого стану для окреслення загальних
характеристик спільника, протиставляючи його тому, що він відокремив в якості
сприйнятних характеристик Мескаліто.

Третім кроком у підготовці особливої погодженості щодо допідтвердження
правила було витягнути інший стан незвичайної реальності за допомогою Лофофори
Вільямса. Попереднє скерування Пана Івана, здавалося, привело мене до сприйняття
цього другого стану незвичайної реальності наступним чином:

- Просування в напрямку певності створило можливість мисленого бачення
сутності, чия форма значно змінилася - від знайомих обрисів собаки у
першому стані до повністю незнайомої форми людиноподібної композиції,
яка існувала, очевидно, поза межами мене.
- Просування в напрямку обширнішого діапазону оцінки було очевидним у

116 recapitulation
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моєму сприйнятті мандрівки. У перебігу тієї мандрівки діапазон оцінки був і
залежним, і незалежним, хоча більшість складових елементів залежала від
середовища попереднього стану звичайної реальності.
- Просування в напрямку прагматичнішого використання незвичайної
реальності було, можливо, найвидатнішою рисою мого другого стану. Мені
стало очевидно у складний і деталізований спосіб, що людина могла
переміщатися навколо у незвичайній реальності.

Я також дослідив складові елементи з неупередженістю і точністю. Я сприйняв
їхню стабільність, поодинокість та відсутність погодженості дуже чітко.

З мого перепрожиття досвіду пан Іван підкреслив наступне: для просування в
напрямку певності він зробив позитивний наголос на моєму звіті, що я бачив
Мескаліто в якості людиноподібної композиції. Об єм роздумування щодо цієї
області був відцентрований на ідеї, що Мескаліто був здатний бути вчителем, а
також і захисником.

Для скерування просування в напрямку обширнішого діапазону оцінки, пан Іван
поставив позитивний наголос на звіт про мою мандрівку, яка, вочевидь, мала місце у
залежному діапазоні. Він також поставив позитивний наголос на мою версію
уявлюваних сцен, які я переглядав за наявності Мескаліто, сцен, які здавалися
незалежними від складових елементів попередньої звичайної реальності.

Звіт моєї мандрівки та сцени, переглянуті за наявності Мескаліто, також
дозволили пану Івану скерувати просування в напрямку прагматичнішого
використання незвичайної реальності. Спочатку він висунув ідею, що було можливо
отримати напрямок. По-друге, він інтерпретував сцени як уроки стосовно
правильного шляху життя.

Деякі області мого перепрожиття, які мали справу з сприйняттям надмірних
композицій, взагалі не були підкреслені, бо вони не були корисні для встановлення
напрямку внутрішнього порядку.

Наступний стан незвичайної реальності - третій - був викликаний для
допідтвердження правила з спільником, що містився у Дурмані індіанському. В
перший раз підготовчий період був важливий і помітний. Пан Іван представив
техніки керування і відкрив, що окремим призначенням, яке я мав допідтвердити,
було віщування.

Його попереднє скерування трьох аспектів внутрішнього порядку, здавалося,
створило наступні результати: просування в напрямку певності було оприлюднено
моєю здатністю сприймати спільника як якість. Тобто я перевірив твердження, що
спільник не був видимий взагалі. Просування в напрямку певності також створило
своєрідне сприйняття послідовності образів, дуже схожих до тих, які я переглядав за
наявності Мескаліто. Пан Іван інтерпретував ці сцени, як віщування, або
допідтвердження окремого призначення правила.

Сприймання тих послідовностей сцен охоплювало також просування в напрямку
обширнішого діапазону оцінки. Цього разу діапазон був незалежний від середовища
попередньої звичайної реальності. Сцени не з являлися для накладання на складові
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елементи, як робили образи, які я переглядав за наявності Мескаліто. По факту не
було інших складових елементів, крім тих, які були частиною сцен. Іншими словами,
загальний діапазон оцінки був незалежний.

Сприйняття повністю незалежного діапазону також показувало просування в
напрямку прагматичнішого використання незвичайної реальності. Віщування
включало, що людина могла дати утилітарну цінність усьому, що бачила.

Для завдання скерування просування в напрямку певності, пан Іван поставив
позитивний наголос на ідеї, що було неможливо переміщатися власними засобами
людини у незалежному діапазоні оцінки. Він пояснив переміщення там, як непряме і
завершуване у цьому окремому випадку ящірками в якості інструментів. Для
встановлення напрямку другого аспекту внутрішнього рівня - просування в напрямку
обширнішого діапазону оцінки - він відцентрував об єм роздумування на ідеї, що
сцени, які я сприйняв і які були відповідями на віщування, могли бути досліджені та
розширені настільки надовго, наскільки я хотів. Для ведення просування в напрямку
прагматичнішого використання незвичайної реальності пан Іван поставив
позитивний наголос на ідеї, що тема віщування повинна бути проста і скеровувати
для отримання результата, який можна використати.

Четвертий стан незвичайної реальності був витягнений також для
допідтвердження правила спільника, що містився у Дурмані індіанському. Окреме
призначення правила для допідтвердження мало відношення до тілесного польоту як
іншого аспекту переміщення.

В результаті скерування просуванням в напрямку певності могло б бути
сприйняттям тілесного ширяння у повітрі. Те відчуття було гострим, хоча йому
бракувало глибини усіх інших сприйняттів дій, які я, ймовірно, виконував у
незвичайній реальності. Тілесний польот, здавалося, мав місце у залежному діапазоні
оцінки, і він, здавалося, охоплював переміщення за допомогою власної енергії
людини, що могло бути результатом просування в напрямку ширшого
діапазону оцінки.

Два інших аспекти відчуття ширяння у повітрі могли б бути виробом скерування
просування в напрямку прагматичнішого використання незвичайної реальності. Вони
були, по-перше, сприйняттям відстані, сприйняттям, яке створювало відчуття
дійсного польоту, а, по-друге, можливістю отримання напрямку під час того
позірного переміщення.

Під час послідовного підготовчого періоду пан Іван роздумував над припустимо
згубною природою спільника, що містився у Дурмані індіанському. І він
відокремлював наступні області мого звіту: для скеровування просування в напрямку
певності, він поставив позитивний наголос на моєму спогадові ширяння у повітрі.
Хоча я не сприйняв складові елементи того стану незвичайної реальності з ясністю,
яка до того моменту була звичаєва, моє відчуття переміщення було дуже визначене і
пан Іван використав його для зміцнення певності результату переміщення.
Просування в напрямку прагматичнішого використання незвичайної реальності
встановлювалося центруванням об єму роздумування на ідеї, що відуни могли літати
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на приголомшуючі відстані, роздумування, яке збільшувало можливість, що людина
може переміщатися у залежному діапазоні оцінки, а потім міняти таке переміщення в
сторону звичайної реальності.

П ятий стан незвичайної реальності був створений спільником, що містився у
Псилоцибе мексиканській. Це був перший раз, коли використовувався саджанець, а
стан, який виник, був більше в околі з перевіркою, ніж зі спробою допідтвердити
правило. У підготовчий період пан Іван представив лише техніку керування.
Оскільки він не викрив окреме призначення для перевірки, я не повірив, що стан був
витягнений для допідтвердження правила. Але напрямок внутрішнього рівня
незвичайної реальності, встановлений раніше, здавалося, завершився
наступними результатами.

Скерування просування в напрямку окремих загальних результатів створило у
мені сприйняття, що два спільника були відмінними один від одного, і той кожен був
відмінним від Мескаліто. Я сприйняв, що спільник, що містився у Псилоцибе
мексиканській, як якість - безформний і невидимий і створював відчуття
безтілесності. Просування в напрямку обширнішого діапазону оцінки приводило до
відчуття, що загальне середовище попередньої звичайної реальності, яка залишалася
в межах моєї усвідомленості, був корисним у незвичайній реальності. Тобто
просторування залежного діапазону, здавалося, покриває усе. Просування в
напрямку прагматичнішого використання незвичайної реальності створювало
своєрідне сприйняття, що я міг би пройти складові елементи в межах залежного
діапазону оцінки, незважаючи на факт, що вони здавалися звичайними елементами
щоденного життя.

Пан Іван не вимагав звичайного перепрожиття досвіду. Було так, наче відсутність
окремого призначення зробило цей стан незвичайної реальності лише подовженим
перехідним етапом. Але протягом послідовного підготовчого періоду він роздумував
щодо певних спостережень, які він зробив щодо моєї поведінки протягом
перебігу досвіду.

Він поставив негативний наголос на логічну безвихідь, яка перешкоджала моєму
віруванню, що людина може проходити крізь речі або істоти. З таким роздумуванням
він скерував просування в напрямку окремого загального результату переміщення
через складові елементи незвичайної реальності, сприйняті в межах залежного
діапазону оцінки. Пан Іван використав ті самі спостереження для скерування другого
аспекту внутрішнього рівня - обширнішого діапазону оцінки. Якщо переміщення
крізь речі і істоти було можливе, то залежний діапазон повинен був просторуватися
відповідно. Він повинен був покривати загальне середовище попередньої звичайної
реальності, яка була в межах усвідомленості людини в будь-який час, оскільки
переміщення охоплювало постійну зміну оточення. У тому самому роздумуванні
також було неявним, що незвичайна реальність могла б бути використана у
прагматичніший спосіб. Переміщення крізь об єкти і істот включало визначений
пункт переваги, який був недоступний відуну у звичайній реальності.

Далі пан Іван використав послідовність трьох станів незвичайної реальності,
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витягнених Лофофорою Вільямса, для подальшої підготовки особливої погодженості
щодо допідтвердження правила. Ці три стани тут трактувалися як один вузол, бо
вони мали місце впродовж чотирьох послідовних днів і впродовж декількох годин
між ними я не мав жодного - хоча б якогось спілкування з паном Іваном. Внутрішній
порядок трьох станів також вважався одним вузлом з наступними характеристиками.
Просування в напрямку певності створювало сприйняття Мескаліто як видимої,
людиноподібної сутності, здатної до викладання. Здібність давати уроки включала,
що Мескаліто був здатний діяти в напрямку людей.

Просування в напрямку обширнішого діапазону оцінки досягнуло точки, де я
сприймав обидва діапазони в той же час, і де я не був здатний встановити відмінність
між ними, крім термінів переміщення. У залежному діапазоні для мене було можливо
переміщатися лише власними засобами та вольовим наміром, але у незалежному
діапазоні я був здатний переміщатися лише за допомогою Мескаліто як інструмента.
Наприклад, уроки Мескаліто містили в собі послідовність сцен, які я міг лише
спостерігати. Просування в напрямку прагматичнішого використання незвичайної
реальності було неявним в ідеї, що Мескаліто міг насправді надавати уроки на
правильному шляху до життя.

Протягом підготовчого періоду, який слідував за останнім станом незвичайної
реальності у цій послідовності, пан Іван обрав наступні вузли. Для просування в
напрямку певності він поставив позитивний наголос на ідеях, що Мескаліто був
знаряддям у переміщенні людини через незалежний діапазон оцінки, і що Мескаліто
був повчальною сутністю, здатною надавати уроки, дозволяючи людині увійти у
примарний світ. Він також роздумував щодо підтексту, що Мескаліто озвучив своє
ім я та імовірно навчив мене деяких пісень. Ті два випадки були складені, як
приклади здатності Мескаліто бути захисником. А факт, що я сприйняв Мескаліто як
світло, підкреслювався, як можливість, що він міг - нарешті - прийняти абстрактну,
постійну форму для мене.

Наголошення тих самих вузлів також слугувало пану Івану у скеруванні
просування в напрямку обширнішого діапазону оцінки. Впродовж перебігу трьох
станів незвичайної реальності я чітко сприймав, що залежний діапазон і незалежний
діапазон були двома різними аспектами незвичайної реальності, які були
рівноважливі. Незалежний діапазон був областю, де Мескаліто надавав свої уроки, і,
оскільки ці стани незвичайної реальності вважалися витягненими лише для пошуку
таких уроків, незалежний діапазон був, логічно, областю особливої важливості.
Мескаліто був захисником і вчителем, що означало, що він був видимий. Але його
форма не мала нічого спільного з попереднім станом звичайної реальності. З іншої
сторони, людина була призначена для мандрівки, для переміщення у незвичайній
реальності, для пошуку уроків Мескаліто - ідеї, що включала важливість
залежного діапазону.

Просування в напрямку прагматичнішого використання незвичайної реальності
встановлювалося присвяченням об єму роздумування урокам Мескаліто. Пан Іван
склав ті уроки, як дуже потрібні життю чоловіка. Чітким висновком було, що
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незвичайна реальність могла б використовуватися у прагматичніший спосіб для
витягування відправних пунктів, які мали цінність у звичайній реальності. Це було
вперше, що пан Іван вербалізував таке значення.

Послідовний стан незвичайної реальності - дев ятий у повчаннях - був
викликаний для допідтвердження правила спільника, що містився у Дурмані
індіанському. Окремим призначенням, яке потрібно було допідтвердити у тому стані,
стосувалося віщування, а попередній напрямок внутрішнього рівня закінчувався у
наступних точках. Просування в напрямку окремого загального результата
створювало сприйняття зв язної множини сцен, які претендували на те, щоб бути
голосом ящірки, що розповідає про події, про які віщують, і відчуття голосу, яке
насправді описувало ці сцени. Просування в напрямку незалежного діапазону оцінки
закінчувалося у сприйнятті розширеного і чіткого незалежного діапазону, що був
вільний від стороннього впливу звичайної реальності. Просування в напрямку
прагматичнішого використання незвичайної реальності закінчилося в утилітарних
можливостях використання незалежного діапазону. Та окрема тенденція була
встановлена паном Іваном роздумуванням над можливістю витягування відправних
точок з незалежного діапазону та їхнє використання у звичайній реальності. Таким
чином, віщувальні сцени мали очевидну прагматичну цінність, бо вважалося, що
вони представляють вид дій, виконуваний іншими, дій, до яких людина не мала б
доступу звичайними засобами.

У наступному підготовчому періоді пан Іван підкреслював більше складові теми
чоловіка знання. Він, здавалось, готувався переключитися на переслідування лише
одного з двох спільників - спільника гуміто. Але все рівно дав позитивний наголос
ідеї, що я мав близьку спорідненість зі спільником, що містився у Дурмані
індіанському, бо він дозволив мені бути свідком проявлення гнучкості правила, коли
я зробив помилку у виконанні техніки керування. Моє припущення, що пан Іван був
готовий покинути викладати правило спільника, що містився у Дурмані індіанському,
зростало з факту, що він не відокремив жодних областей мого перепрожиття досвіду
від звіту для скерування внутрішнього рівня послідовних станів
незвичайної реальності.

Далі йшла послідовність трьох станів незвичайної реальності, витягнена для
допідтвердження правила спільника, що містився у Псилоцибе мексиканській. Вони
трактувалися тут як один вузол. І хоча значний час пройшов між ними, протягом тих
проміжків пан Іван не робив спроб роздумувати над будь-яким аспектом їхнього
внутрішнього порядку.

Перший стан послідовності був розмитий. Він прудко закінчувався, а його
складові елементи не були точними. Він мав вигляд більше перехідного етапу, ніж
належного стану незвичайної реальності.

Другий стан мав більшу глибину. Я сприйняв перехідний етап у незвичайну
реальність окремо вперше. Протягом перебігу того першого перехідного етапу пан
Іван відкрив, що окреме призначення правила, яке я мав допідтвердити, мало справу
з іншим аспектом переміщення, аспектом, що вимагав його виснажливого нагляду. Я
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проявив його як «переміщення з прийняттям альтернативної форми». Як наслідок,
два аспекти зовнішнього рівня незвичайної реальності стали очевидні вперше:
перехідні етапи та нагляд вчителя.

Пан Іван використовував свій нагляд протягом того першого перехідного етапу
для визначення послідовного напрямку трьох аспектів внутрішнього рівня. Його
зусилля були перенаправлені насамперед для створення окремого загального
результату веденням мене до переживання відчуття прийнятої форми ворона.

Можливість прийняття альтернативної форми для досягнення переміщення у
незвичайній реальності охоплювала, в свою чергу, просторування залежного
діапазону оцінки - єдиної області, де таке переміщення могло мати місце.

Прагматичне використання незвичайної реальності було визначено
скеровуванням мене на зосередження моєї уваги на певних складових елементах
залежного діапазону для їхнього використання в якості відправної точки
для переміщення.

Протягом підготовчого періоду, що слідував за другим станом послідовності, пан
Іван відмовився роздумувати над будь-якою частиною мого досвіду. Від трактував
другий стан так, наче він був просто іншим подовженим перехідним етапом.

Проте третій стан послідовності був першорядним у повчаннях. Це був стан, у
якому процес скеровування внутрішнього рівня досягав апогею у наступних
результатах: просування в напрямку певності створило просте сприйняття, що я
прийняв альтернативну форму настільки повно, що вона навіть викликала точні
налаштування у спосіб, у який я фокусував очі та у способі бачення. Результат тих
налаштувань був моїм сприйняттям нової грані залежного діапазону оцінки -
подробиці, які формували складові елементи - і що сприйняття визначено
збільшувало діапазон оцінки. Просування в напрямку прагматичнішого
використання незвичайної реальності досягало апогею в моїй усвідомленості, що це
було можливе для переміщення у залежному діапазоні настільки прагматично,
наскільки людина прогулюється у звичайній реальності.

У підготовчому періоді, що слідував за останнім станом незвичайної реальності,
пан Іван представив інший тип перепрожиття. Він вибрав області для згадування до
того, як він почув мій звіт. Тобто він вимагав почути лише звіти, які були притаманні
прагматичному використанню незвичайної реальності та переміщенню.

З таких звітів він встановлював просування в напрямку певності, даючи
позитивний наголос версії того, як я використовував форму ворона. Також він
додавав важливість лише ідеї переміщення після прийняття тієї форми. Переміщення
було областю мого перепрожиття, на яку він поставив взаємовплив позитивного та
негативного наголосу. Він дав звіту позитивний наголос, коли він покращив ідею
прагматичної природи незвичайної реальності, або коли він мав справу з
сприйняттям складових елементів, які дозволяли мені отримати загальний смисл
орієнтування, в процесі, здавалося, переміщення в залежному діапазоні оцінки. Він
поставив негативний наголос на моїй нездатності згадати з точністю природу або
напрямок такого переміщення.
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У скеруванні просування в напрямку ширшого діапазону оцінки, пан Іван
відцентрував свої роздумування щодо мого звіту своєрідного шляху, у якому я
сприйняв подробиці, які сформували складові елементи, що були в межах залежного
діапазону. Його роздумування привели мене до припущення, що якщо б було
можливим бачити світ, як бачить ворон, залежний діапазон оцінки мав би
просторуватися у глибину і мав би розширитися для покриття усього спектру
звичайної реальності.

Для скеровування просування в напрямку прагматичнішого використання
незвичайної реальності, пан Іван пояснив мій своєрідний шлях сприйняття складових
елементів як шлях ворона у баченні світу. І, логічно, той шлях бачення припускав
вхід у діапазон феномену поза межами нормальних можливостей у
звичайній реальності.

Останнім досвідом, записаним у моїх польових примітках, був особливий стан
звичайної реальності. Пан Іван створив його, відокремлюючи складові елементи
звичайної реальності через процес натякання про його власну поведінку.

Загальні процеси, використані у скеруванні внутрішнього рівня незвичайної
реальності, створювали наступні результати протягом перебігу другого особливого
стану звичайної реальності. Просування в напрямку певності призводило до простого
відокремлення багатьох елементів звичайної реальності. У першому особливому
стані звичайної реальності дуже небагато складових елементів, що були відокремлені
через процес натякання про середовище, також були трансформовані у незнайомі
форми, позбавлені звичайної погодженості. Проте у другому особливому стані
звичайної реальності його складові елементи були численними і, хоча вони не
втратили своєї якості буття знайомими елементами, вони, можливо, втратили свою
здатність звичайної погодженості. Такі складові елементи покривали, можливо,
загальне середовище, що було в межах моєї усвідомленості.

Пан Іван, можливо, створив цей другий особливий стан для зміцнення зв язку між
звичайною і незвичайною реальністю за допомогою розвитку можливості, яка
найбільше - якщо не повністю - з складових елементів звичайної реальності могла
втратити свою здатність до звичайної погодженості.

Проте, з моєї власної точки зору, той останній особливий стан був кінцевим
підсумком мого учнівства. Непереборний вплив жаху на рівень тверезої свідомості,
мав своєрідну якість підривання певності, що реальність щоденного життя була
неявно реальна, певності, що я - у справах звичайної реальності - міг би
забезпечувати себе погодженістю безкінечно. До цієї точки перебіг мого учнівства
здавався безперервним будуванням в напрямку руйнування тієї певності. Пан Іван
використовував кожну грань своїх дуже значних зусиль для завершення руйнування
протягом того останнього особливого стану - факт, що змушував мене вірити, що
повна руйнація тієї впевненості забрала б останній бар єр, що заримував мене від
прийняття існ>шання окремої реальності: реальність особливої погодженості.
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ДОДАТОК Б

СХЕМА СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ

Оперативний порядок
Перший вузол

Чоловік знання

Стати чоловіком знання було справою пізнання

Не було гласних вимог

Були деякі прикриті вимоги
Учень обирався безособистісною енергією

Той, кого обрали (escogido)
Рішення енергії позначалися прикметами117

Чоловік знання мав непохитний намір
Помірність
Обґрунтованість судження
Недостатність свободи для внесення змін

Чоловік знання мав ясність розуму
Свобода шукати шлях
Знання особливого завдання
Буття плинним

Стати чоловіком знання було справою напруженої праці
Дуже значне зусилля
Дієвість
Виклик

Чоловік знання був воїном
Він мав мати повагу
Він повинен був мати страх
Він повинен був бути широко-пробудженим

Усвідомленість наміру
Усвідомленість очікуваного плину

Він повинен був бути свідомим своїх можливостей
Стати чоловіком знання було нескінченним процесом

Він повинен був поновлювати пошук, щоб стати чоловіком знання
Він був непостійним
Він повинен був слідувати шляхові з серцем

117 omens
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Другий вузол

Чоловік знання мав спільника

Спільник був безформним
Спільник сприймався, як якість

Спільник, що містився у Дурмані індіанському
Він був жінкоподібним
Він був одержимим
Він був бурхливим
Він був непередбачуваним
Він мав згубний вплив на характер своїх послідовників
Він був давачем надмірної енергії

Спільник, що містився у Псилоцибе мексиканській
Він був чоловікоподібним
Він був безстороннім
Він був ніжним
Він був передбачуваним
Він був вигідним для характера своїх послідовників
Він був давачем екстазу

Спільник був приборкуваний
Спільник був носієм
Спільник, що містився в Дурмані індіанському,
був непередбачуваним
Спільник, що містився в Псилоцибе мексиканській,
був передбачуваним
Спільник був помічником

Третій вузол

У спільника було правило

Правило було негнучким

Вийняток через пряме втручання спільника
Правило було ненакопичувальним
Правило було допітверджено в звичайній реальності
Правило було допітверджено в незвичайній реальності

Стани незвичайної реальності
Незвичайна реальність була корисною
Незвичайна реальність мала складові елементи
Складові елементи мали стабільність
Вони мали поодинокість
їм бракувало звичайної погодженості

Окремі призначення правила
Перше окреме призначення, перевірка {Дурман індіанський)
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Техніка керування, глитання
Друге окреме призначення, віщування {Дурман індіанський)

Техніка керування, глитання-всмоктування
Третє окреме призначення, тілесний політ
(Дурман індіанський)

Техніка керування, глитання-всмоктування
Четверте окреме призначення, перевірка
{Псилоцибе мексиканська)

Техніка керування, глитання-вдихання
П яте окреме призначення, переміщення
{Псилоцибе мексиканська)

Техніка керування, глитання-вдихання
Шосте окреме призначення, переміщення за допомогою
прийняття альтернативної форми {Псилоцибе мексиканська)

Техніка керування, глитання-вдихання

Четвертий вузол

Правило було допідтверджено особливою погодженістю
Покровитель

Підготовка особливої погодженості
Інші стани незвичайної реальності

їх створював Мескаліто
Він містився

Вмістилище було самою енергією
Він не мав правила
Йому непотрібно було учнівство
Це був захисник
Це був вчитель
Він мав визначену форму

Незвичайна реальність була корисною
Незвичайна реальність мала
складові елементи

Особливі стани звичайної реальності
Вони створювалися вчителем

Натякання про середовище
Натякання про поведінку
Перепрожиття досвіду
Спогад про події
Опис складових елементів
Наголос

Позитивний наголос

Негативний наголос
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Відсутність наголосу
Ведення особливої погодженості

Зовнішній рівень незвичайної реальності
Підготовчий період
Період до незвичайної реальності
Період після незвичайної реальності

Перехідні етапи
Нагляд вчителя
Внутрішній рівень незвичайної реальності
Просування в напрямку певності

Окремі одиничні форми
Поступова складність сприйнятих деталей
Просування від знайомих до незнайомих форм

Окремі загальні результати
Просування в напрямку обширнішого діапазону оцінки
Залежний діапазон
Незалежний діапазон
Просування в напрямку прагматичнішого використання

незвичайної реальності
Просування в напрямку певності у особливих станах

звичайної реальності

Концептуальний порядок

Учень

Хибне прийняття концептуального порядку
Сумлінне прийняття концептуального порядку
Реальність особливої погодженості
Реальність особливої погодженості мала прагматичну ціннність
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ДЕЯКІ АНГЛО-УКРАІНСЬКІ ПАРИ ВИКОРИСТАНИХ
ТЕРМІНІВ

Англійською Українською
ally
ally energy
assembly point
benefactor

brujo
diablero
divination
dream

emissary
fool around
force

helper
humito
inflexible

inventory
little smoke

man of knowledge
mescalito

power
protector
recapitulation
singleness
sorcerer

sorcery
smoke

solitariness

strength
vigour
wide-awaken

willpower
witchcraft

yerba del diablo

спільник

спільницька енергія, спільникова енергія
вузлова точка

покровитель

відун
діаблеро, чортеняка
віщування, пророцтво
сон

посланник

дуркувати

сила (на відміну від power - енергії)
помічник

гуміто

негнучкий, непохитний

переоблік
димок

чоловік знання

мескаліто

енергія
захисник

перепрожиття
самотність

відун

відання

диміти (як дієслово), дим (як іменник)

відлюдність

міць

життєва енергія
розширено-пробуджений
енергія волі
чарівництво
єрба дель діабло
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