Л И Ф Т

7

1

Издавач: Темплум (www.templum.mk)
Уредник: Никола Гелевски

Книгава е финансирана од Фондацијата
Отворено општество - Македонија.

Графичко уредување и дизајн: Кома
Превод: Пандалф Вулкански
Лектор: Ѓоко Здравески
Печат: Пропоинт, ул. 1520 бр. 12а, Скопје
Тираж: 500
Copyrigh©Editions Gallimard
За македонското издание©Темплум, Скопје
Преведено според:
Chapter IV of "Miserable miracle" - Henri Michaux

Едиција ЛИФТ I Книга 7

поврзува светови

Темплум, 2018

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски", Скопје
821.133.1-3
741.5(497.7)Јовановиќ, Ѓ.
МИШО, Анри
Хашиш / Анри Мишо, Ѓорѓе Јовановиќ ; [превод
Пандалф Вулкански]. - Скопје : Темплум, 2018. - 64 стр. :
илустр. ; 24 см. - (Едиција Лифт ; кн. 7)
Белешки за авторитe: стр. [64]
ISBN 978-608-4658-92-4
1. Јовановиќ, Ѓорѓе [илустратор]
а) Стрип - Македонија
COBISS.MK-ID 108096522

2

Содржината е единствена одговорност на авторите
и на ХОПС, и ниту на еден начин не може да се
смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на
Фондацијата Отворено општество - Македонија.
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Оној што, како учесник во експеримент*, ќе земе хашиш
после мескалин, преминува од тркачки автомобил или
електрична локомотива - на пони.**
*Некои психолози и психијатри ја обвинија
потсвеста на Олдос Хаксли за урнатините
што му се прикажале при земањето мескалин,
додека тие им се прикажуваат на речиси сите
субјекти - најверојатно како последица на
треперливите движења кои ги потресуваат
сликите на стварните или замислени објекти,
та тие, следствено на тоа, изгледаат рушевно
или подготвени да се струполат.

Како одговор на оваа состојба на духот (оти во име на длабинската психологија,
која стана универзален капак за секое тенџере, изнесувале слични забелешки),
решив да земам друга халуциногена супстанција за подобро да проникнам во
разните предизвици упатени кон чувствувањето и гледањето. Бидејќи стануваше
збор за едноставна споредба, која требаше да ме спречи да се излажам во поглед
на „оригиналноста“ на мескалинот, јас со вторава дрога кратко се занимавав, та
ова и не е вистинска студија за неа. Впрочем, хашишот, оти за него станува збор,
не се предава во неколку наврати. Тој долго ги чува своите тајни.
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** Понито сепак може да ви приреди некои изненадувања, кои од локомотива
не би можеле да се очекуваат.
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Тој се враќа во светот на луѓето. Најпрвин е преплавен од чувството на добронамерност.
Во градите чувствува еден вид пријатна охрабреност, нешто што го гали срцето.
Дури има желба да излезе од дома, па и излегува.

(Веќе не е сакатиот од собата меѓу два огна, кој уште мора и да се замота в ќебе,
кому, иако сите завеси се навлечени, зракот што се пробил му е еднаков со сечило
на скалпер.)
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Тој чекори, полн со желбата да среќава луѓе. Некое лице е
наспроти него, во автобус, тој застанува пред него, ужива
во него, би останал така со часови... кога возењето тоа би
го дозволило...
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Чуму? Што се случува тука? Нема никаква видлива причина за смеење. Тој
повеќе би сакал да има визии, но - тоа уште не го знае - на визиите треба да се
чека со саати. Повторно се смее. И повторно не успева да ја открие причината.
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Јас - да му се вратам на единствениот сведок што можам да го следам - јас „целиот
на штрек“ си бдеев во сопствената внатрешност заради смеењето, беспричинското
смеење.

Минуваа неодредени виорчиња, полека создавајќи едно секундарно прашање. Виорчиња и нешто
друго. Би се рекло, некои еднообразни движења кои одеднаш се завршуваа со испрекинати и
кратки, мошне кратки, претерано кратки вибрации. Тоа би го претставил со правилна коса
рамнина која ненадејно завршува со мали басамаци, од кои секој е вовлечен во претходниот, и
пак вовлечен во однос на сега веќе очекуваната вовлеченост... така што паѓате. Непредвиденост
или последователни непредвидености кои предизвикуваат смеење. Механичка основа за
смеење; подобро речено - вибраторна. Исто така некаков вид метафизичка комика, но само по
истекот на одредено време, кога субјектот, веќе благо протресен, е спремен за тоа.
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Така јас, половина час подоцна, со вџашувачка смисла за хумор ја набљудував
мапата на Аргентина, случајно распослана пред мене, оти еден речник, при падот,
се беше отворил токму на таа страница.

Не помрднувајќи се, неверојатно
сосредоточен, се насладував
од прекумерната комичност на
обликот на оваа земја, комичност
која, признавам, дотогаш сосема
ми бегала и која утредента
воопшто не можев да ја видам.

Дури и при полното уживање во таа комичност, само магловито насетував што
таа земја ја издвојува од другите. Не ми паѓаше на ум ништо аргентинско. Просто,
во своевидна екстаза на смешното, молкум се нурнував во нејзината неискажливо
шеговита форма, несреќа од која таа земја, како што ми се чинеше, која заслужува
повеќе, никогаш нема да може да се поврати.
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Дејството на конопот кај
многумина се искажува со
ѕвонливо прскање во смеа.
Измасирани од смеа, од
смејни бранови, од толку
посебното вибраторно
скокоткање, тие малку
по малку почнуваат да
гледаат шеговитост таму
каде што ништо не ја
привикува. Комичноста
е токму во контрастот
помеѓу тоа не-смешно и
хуморот кој ги преплавува
и во тој совршено сериозен
објект над кој триумфира
состојбата на веселост.

Бидејќи некоја сериозност станува дословно неодоливо
смешна. Сепак, тоа нема да биде громогласна смеа, туку
смеа верна на својот извор, префинета, иако интензивна,
настаната од суптилни вибрации, смеа која „копча“, која
проникнува во најнежните кревкости на еден бескрајно
апсурден свет.
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Со оглед дека визиите сè уште не доаѓаат (треба ли да се
откажеме од нив?; некои хашишовци никогаш не ги доживеале
и ништо не им фали), јас се обидов како-така самиот да ги
привикам.

Гледајќи фотографии, забележувам дека некои делови ги посматрам
со нагласена наклонетост, многу понагласено од обично, кога, исцело,
имам некои наклонетости, како и сите луѓе, претпоставувам, но не
се истите. На пример, прелетувам преку камилата и преку главата на
камиларот, коишто, колку што себеси се знам, прво би ги погледнал, и
се насочувам кон карпестиот врв на брдото кое се наоѓа зад нив и, уште
подалеку, кон зрнестите карпи на Хогар.

Уживам во тоа, ги посматрам со една восхитувачка „оптичка спретност“, ако така
можам да речам, сите завоитости на карпите. Ги следам. Ги гледам длабински.
Тука пронаоѓам уживање sui generis, какво што човек чувствува во планина и кое
самото гледање го прави толку привлечно, шетањето на погледот кон нееднаквите
стени, толку пријатно повеќекратни за набљудување, за допирање со поглед,
уживање кои никогаш не го доживувам при гледање фотографии.
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Фотографијата, наспроти она што се мисли (поради што таа речиси може да се
смета како една од причините за апстрактната уметност), е претстава во функција
на светлината, совршена глетка во која не можете да продрете, било да станува
збор места, предмети, личности. Вие поминувате пред сето тоа. Вие сето тоа го
прегледувате. Наспроти некогашните сликарски дела, западни, кинески, персиски...
таа не ве насочува кон растојанија, меѓурастојанија кои би требало да ги осетите
за да се вмешате меѓу претставените суштества и места. Таа е непроѕирна.
Вие станувате оттурнати од самото место кому му се восхитувате, и тоа со
грижливата прецизност на сенките и осветлувањата, со неугодниот бришан простор
обдарен со непропустливост. Забранет влез!
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Бидејќи хашишот ги расфотографира фотографираните места, вие во нив најпосле
можете да продрете. Заледенето станува одледено. Го голтав, значи, со нова жар тој
пејзаж во боја. Колку е чудесно да се гледа! Колку има многу милји! Ми се враќаше некоја
нова младост, една од најсуптилните, младоста на погледот.
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Денес на патувањата брзо се заморувам. Толку веќе видени нешта, а одредена
остареност го погаѓа дури и самото око! Без оглед од која причина, уживањето е вратено,
баш тоа уживање, единствено и доволно. Со поглед, продорен и маѓепсан, како со
пипала, ги допирав палмите и стените.

Кои потреси на очниот апарат, кои фини движења наназад или нанапред, кои вибрации,
кои бескрајно ситни варијации во визуелното прилагодување успеваа да го овозможат ова
прекрасно проникнувачко гледање, ова стереогледање кое воопшто не го пружа мескалинот,
чиишто очигледни движења на склопување и расклопување не одат во насока на
усовршување на гледањето, туку само во насока на разубавување на тоновите.
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