У пошуках співзвучностей
…Якби можна було вічно жити так –
Нагим, аж прозорим, на березі неба,
У світлі тендітного, ніжного,
			
крихкого мовчання,
Над літерами івриту, зорями Кабали,
Де сонце – незгасна лампада.
Ашер Райх «Ландшафт»,
переклад з івриту
Наталки Білоцерківець

«Я завжди вважала перекладацьку справу актом

12 щедрості. Я б не змогла пізнати видатних поетів без
перекладів. Бути перекладачем означає… дарувати
людям те, чого вони б інакше не пізнали»1, – розпо
відає в одному зі своїх інтерв’ю сучасна ізраїльська
поетка, одна з авторок пропонованої Антології Аґі
Мішоль. Іврит – лише одна з мов, якими представлена єврейська поезія загалом, та провідна з тих,
якими репрезентована саме сучасна ізраїльська пое
зія – є, на жаль, мовою недоступною для більшості
українців. Через це рідномовних перекладів
івритської літератури (класичної і сучасної,
прозової та поетичної) фактично немає, тоді як з
ізраїльським світом українців пов’язує і біблійне
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коріння, і стількохстолітнє співжиття з євреями на
наших теренах... Аби зменшити кількість текстів,
не прочитаних через мовний бар’єр, Директор Центру юдаїки Києво-Могилянської академії Леонід
Фінберг ініціював укладання одразу двох антологій.
«Антологія сучасної ізраїльської поезії» знайомить
читачів із творчістю 16 ізраїльських авторів у перекладах провідних українських поетів, чиї поетичні
добірки у свою чергу були перекладені на іврит
та складають «Антологію сучасної української
поезії», що готується до друку.
В одній зі своїх статей українська письменни
ця Маріанна Кіяновська зазначає, що «всяка добра антологія, безумовно, засвідчує традицію і,
безумовно, її формує. Антологія – спроба класи
фікації. Поетична антологія – документ поетич
ного покоління, поетичного угруповання, поетич
ної «тусівки», але насамперед – це документ
конкретного зрізу літератури, це список імен»2. 13
«Антологія сучасної ізраїльської поезії» є документом поетичного покоління, що об’єднує народжених в Ізраїлі та репатріантів із різних
куточків світу: від Польщі та Румунії до Аргентини й Австралії; вихідців із родин, які оминули лиха
Другої світової, і нащадків європейських євреїв,
урятованих під час Катастрофи. Серед сучасних
ізраїльських поетів є автори, заангажовані у процеси вирішення арабо-ізраїльського протистояння, й такі, що відмежовуються від політики; вихідці
з ультра-ортодоксального середовища і світські
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євреї; містяни і мешканці кібуців… Тільки за допомогою такого розмаїття можна було відобразити
поліфонію ізраїльської дійсності й водночас дати
змогу кожному з українських поетів віднайти свого ізраїльського візаві.
Так, добірку поезій Роні Сомека, «виразний сефардський голос якого пробуджує аромат фалафелю та шаурми, галас південного Тель-Авіва з його
маленькими гаражами, магазинами, дешевими ресторанами, бандами та арабськими робітниками»3,
обрав для перекладу Юрій Анрухович. Навряд чи
хтось переклав би краще цього ізраїльського «трубадура безнадійно закоханих у віршах гарячих,
еротичних, комічних, трагічних, зачарованих чудесами сльози, і тату, і непрофесійного фотознімку,
і ліфчика, і опудала»4. Як виявилося під час
14 порівняння списку творів двох поетів, окрім любові
до літератури, їх поєднує також участь у поетичномузичних проектах: свого часу Роні Сомек записав
диск під назвою «Стисла історія горілки» спільно
з нью-йоркським музикантом Еліотом Шарпом,
а Юрій Андрухович – диск «Абсент» разом із
польським гуртом Кarbido. Ось і Сомеківський
вірш «Левине молоко» написаний, сказати б, не без
пляшки:
Мій дід народився в краях араку.
На пляшках були причесані гривасті леви
В позах овечок.
«Оце – Цар звірів», – його палець тремтів,
А в тонких вусах вітер прокреслював паралелі
3
Gabriel David, Introduction for Ronny Someck at Oded
Halahmi’s Book Party, September 29, 2002.
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Там само.

Й меридіани джунґлів моєї мрії.
Мені пощастило, що я заблукав по дорозі,
Інакше Джек Деніелс міг би стати моїм батьком,
І Джин гойдала б колиску тоніку в моєму горлі.
І тільки в порожніх пляшках, які я хотів
				
закинути в море,
Я сховав записку в пам’ять
Про п’яного від любові.

Ще однією авторкою міської поезії є Таль Ніцан,
вірші якої переклала Маріанна Кіяновська. Важливо, що у добірці Таль Ніцан, окрім тем урбанізації
і кохання, з’являється також тема раптової знико
мості всього рідного й дорогого серцю. В її поезії
лунає голос жінки-свідка нескінченної війни, через
яку людина будь-якої хвилини мусить бути готовою втратити все, як у вірші «Хан Юнес»:

!إنتبهوا ! عائالت تسكن هنا
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Кіт дістане догану і буде засланий на балкон,
Подряпина на руці моєї дитини буде обцілована,
Але твій наймолодший син знайомий
				
із такими страхами,
Які не стираються поцілунками.
Гордість сім’ї! Йому ще тільки два рочки,
А він уже вміє кричати мамі, щоби пригнулася,
Коли постріли залітають у дім.
«Вікно, із якого приходить вітер, –
Зачини його, ляж спочивай!» –
Цитуєш ти, але наші надзвичайно дієві кулі
Пробивають стіни і двері,
Віконні шиби. Онде гойдає вітром
Прострелений плакат, на якому ти наївно
				
попереджував:
Увага! Тут проживають сім’ї!

Attention! Families live here!
А із пробитих баків тече
Вода на вилиці дому.
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Поетичній добірці кожного поета передує короткий біографічний нарис, в якому дібрано цитати з інтерв’ю різних років, що допомагають побачити в поетові особистість з її захопленнями і
переконаннями, власною родинною історією, приватними стосунками із Всевишнім, з її значущими
спогадами та з її «торою болю», як сказав би Іван
Малкович після перекладу поезій Шимона Адафа. Зокрема, у віршах деяких поетів трапляються
спогади про ті країни, з яких євреї приїздили до
Ізраїлю. Багато хто з них зіткнувся з проблемами адаптації, усвідомленням своєї інакшості та
16 постійним заглибленням у перекладацтво: з мови
колишньої батьківщини на мову Землі Обіцяної.
Притлумлені обриси «єгипту», що з нього вийшли
свого часу батьки поета, постають у вірші Шимона
Адафа «Колискова»:
Тато,
який завжди не досягає мети,
спалений любов’ю, наче сірник,
схиляється над книгою.
В повітрі
таємно розлитий листопад,
вайлуватий місяць тицяється в ребра вулиць,
						
отари
туману витоптують пітьму.
Коли він широко розкидає руки
на цьому гойдливому столі,
в своєму холодному й нестерпному році,
важко повірити, що колись він перетнув море
					
і бачив сніг

у сплющених будиночках Марокко
кінця сорокових,
в колисці часу .

Нашу суботу
яку тільки я можу привести
яку тільки ти можеш провести
тримають дві свічки
та врешті вони стають однією
з двома ґнотами
для нового початку.
На Початку ми були дволика істота
на нитці нашого спільного хребта було
					
підвішено світ.
Тепер нас двоє
два спинні хребти
тримають наш дім
і коли я ледь-ледь згинаюсь,
і коли ти. Тонка рівновага.
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Потаємні містично-поетичні світи розкриваються у віршах авторок нової релігійної поезії:
Рівки Мір’ям та Сіван Гар-Шефі. Їхня творчість є
ословленням внутрішніх пошуків Жінки, котру світ
щоденних обов’язків та буденної для-всіх-сірості
надихає на осмислення задумів Всевишнього;
Його ставлення до неї як до творіння; на звернення до тих таємниць світобудови, які саме жінці Він
пропонує відкрити. Їхні вірші – це розмови з Богом, це мідраші – тлумачення священних текстів,
прожитих, відчутих, осягнених істин. Це поетичні
молитви з притаманними тільки їм еротизмом та
глибиною смислів. Такою поезією, як, наприклад,
«Тонка рівновага» Сіван Гар-Шефі, перекладеною
Богданою Матіяш, можна зустрічати Царицю Су- 17
боту:
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«Здається, що після Урі Цві ґрінберґа, Натана
Альтермана та Хаїма ґурі, інститут «національних
поетів» зник. Замість нього розквітнув інший
інститут, засновником якого був Аміхай – поет,
чиї вірші, переважно особисті, не фокусуються на «великих» справах, але виражають настрій
ізраїльтян»5, – розповідає Аґі Мішоль, учениця
Єгуди Аміхая. «Мої вірші змогли прорватися, тому
що їм вдалося артикулювати дещо з юдейськоекзистенційного переживання ізраїльтянина, незалежно від того, чи є в нього на голові кіпа»6, –
акцентує поет Йонадав Каплун.
Поезія покоління таких громадянських поетів
і презентована у цій Антології, за участь у ство
ренні якої хочеться подякувати 32 українським
та ізраїльським поетам, а також Анні Дубинсь
18 кій – перекладачці з івриту й авторці підрядників
та коментарів для більшості поезій Антології –
Вергілія українських поетів на шляху заглиблення
в юдейські священні тексти та ізраїльські культурні
реалії. Уклінну вдячність також висловлюємо
ізраїльським колегам, завдяки яким ми отримували
поетичні добірки ізраїльських авторів: перекладачам Віктору Радуцькому та Шломо Кролу, поетам
Велвлу Черніну та Зеєву Гейзелю, поетці Хамуталь Бар-Йосеф, літературознавцю Олені Рімон
та письменнику Давиду Маркішу. За допомогу в
підготовці текстів для перекладу і друку дякуємо
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