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Раде Драїнац

Програма Гіпнізму

Можливо, хтось дорікатиме, що гіпністський рух не об-
народувано з теоретичної точки зору, й що, таким чином, 
майже зухвало відкривається горизонт безмежних перспек-
тив, що в інших течіях відбувається за певним принципом.

Гіпністський світ є сном у екстазі, без догми, без зв’язків: 
так, як люди індивідуально живуть самі в собі. Гіпнізм не роз-
членовує речі на атоми, щоб створити тим самим ув’язнюючі 
системи (як у випадку з європейською філософією), а – в гіп-
нізмі живуть на досвіді пізнавання речі.

Так, люди віками рвались до свободи і – потрапляли 
у вписані кола. Їх від цього звільняв лише сон екстазу. Але 
люди його не розуміли, не усвідомлювали, думаючи, що це 
утопія. Гіпнізм мусів прийти, щоб звільнити людей від всьо-
го та зробити світ невидимою ефірною іскрою, і щоб у такий 
спосіб дійсно вкинути його у вічність.

Гіпнізм – це пізнавати, віддаватися медитаціям і жити 
від усього й у всьому шляхом безмежного сну, для того, щоб 
відкрити, хоча б у ймовірних контурах те, що все інше, вза-
галі, заокруглює, якоюсь мірою, певними лініями.

Гіпнізм – це безпосередня ілюзія світу, душевних драм 
і метафізичних глибин. Гіпнізм – це Сон екстазу, без кіл 
і визначень.

Гіпністичними є творіння, пов’язані з пізнанням лю-
дини й усього іншого. Гіпністи залишають себе в зорях, 
шелесті гілля, нічному світлі, блакиті води і думають, що 
це житиме з ними вічність. А принципу не існує. Форма 
є такою, якою її окреслить сон. А слова – це жалюгідна по-
міч, бо інакше гіпністи би жили за допомогою ефірності 
думки й відчуття.
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МАНІФЕСТИ СЕРБСЬКОГО АВАНГАРДУ

Досить вже мертвих ліній на папері, які цікавлять бага-
тих дам по зелених будуарах, досить механічної музики, без 
виразу, динаміки й експресії. Досить ідіотських людей з каме-
ню, які являють собою думку: дайте нам трохи далей, трохи 
страху, трохи радості відкриттів, трохи вічності. Ви нас вже 
досить мучили жінками, балконами, серенадами, епітафія-
ми Дучича й вигаданими маркізами.

Дайте нам трохи грози, всесвіту, жаху, трохи вашої крові, 
щоб побачити, хоча б одну, кончину голої душі... Дайте нам 
ефірності в якій перебуває Всесвіт.

Не заважайте нам. У Всесвіті немає якоїсь спеціально 
прописаної етики, якої слід дотримуватися. Мистецтво біль-
ше вже не існує заради краси, обрамленої естетики, воно не 
для того, щоб терпіти догми. Славте тих, чий розум загубив-
ся у Всесвіті в рожевому сні екстазу. Так ми проникнемо в аб-
страктну реальність.

Гіпнізм жив Споконвіків. Ми його сьогодні знайшли – і в 
цьому лише наша заслуга. Все живе у природі. Тільки по-
трібно, щоб люди за допомогою здогадки підійняли завісу 
з блакитної сцени Всесвіту. І ось ми її підіймаємо, бо мотуз-
ками з нервів пробили обидва краї. 

Знайте, що все має свій сенс, у іншому випадку приро-
да була би в парадоксі неістин. Яке вам діло до того, що ми, 
Нові Анархісти, спалили фальшивого, прославленого Бога 
предків.

Опустіть до нас Христа
на червоний плащ сну.
Хай Всесвіт на коліна впаде
перед божевільними вогнями свідомості
жовтих земних мурах – людей.

Немає нічого неприроднього у гвалтуванні Всесвіту, 
і в тому, щоб на її синьому животі відчути, 
як рухається її живий син
Споконвічне Відкриття.
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Є таланти, які крізь синтез сну є Вічністю. Нас, Гіпністів, 
переслідує одна фатальність – ми віримо в етику часу, бо 
 сьогоднішні апостоли – убивці й душевнохворі – боги, мусять 
пройти крізь чистилище.

Нам не треба ні літературних парламентів, ні академій. 
Нам досить свободи безмежності.

Гіпнізм

Для Балкан прийшов час спалахнути духовно. Задосить 
нам принизливо лизав п’яти католицизм, папський Рим 
і галльський вогонь Парижу. А ми так близько до сонця схо-
ду. Чому б нам не запалити нерви буддистським гіпнозом 
Всесвіту, щоб так уві сні, як у звуці, зникнути через Всесвіт.

Плюньмо на Наполеона, бо страшно зупинити Вічність 
часу для кількох людей. Яке нам діло до пактів, угод, Версалів 
і міцних Берлінів.

Ідіоти! Божевільні! Розпусники!
Навіщо нас заковують?
Мадагаскар – Порт-Саїд – Африка – Австралія – Індія – 

Японія – Небо – Вічність.
Кажуть, що над Цейлоном гарне небо, а в Полінезії мідні 

ночі. Хай наші душі будуть гіпністським кінцем,
Амінь!

Раде Драинац: Програм Хипнизма

З сербської переклала Марія Василишин


