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Багато слів уже сказано про Роберта, і буде сказано ще 
більше. Хлопці перейматимуть його ходу. Дівчата вбира-
тимуться в біле й тужитимуть за його кучерями. Його 
будуть осуджувати і обожнювати. Його екстравагант-
ність — паплюжити і романтизувати. Та врешті-решт 
істину знайдуть у його творчості, тілесності його мисте-
цтва. Воно не змаліє ніколи. Не людині судити його. Бо 
мистецтво оспівує Бога й кінець кінцем належить Йому.
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Середовище Нью-Йорка 1960-х років у мемуарах Патті Сміт постає 

як галактика зірок різних барв і яскравості, об’єднаних прагненням 
нести у світ потужну енергію мистецтва. У центрі цієї галактики — 
 авторка з її творчими пошуками, епатажний фотограф та її друг Роберт 
Мепплторп і ті люди, з ким вона перетиналась на творчих дорогах між 
хмарочосів. Сторінки цієї книжки — наче фойє легендарного готелю 
«Челсі», якому присвячено чимало ліричних епізодів. І там прогу-
люються яскраві й харизматичні, а водночас близькі авторці Джимі 
Гендрікс, Дженіс Джоплін, Боб Ділан та багато інших...
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Передмова

Я спала, коли він помер. Я подзвонила до лікарні, 
щоб ще раз сказати «на добраніч», але він був уже під 

наркозом, під великою дозою морфіну. Я слухала по те-
лефону його важке дихання. Стояла біля стола зі слухав-
кою в руці, знаючи, що вже ніколи його не почую.

Згодом я тихо порозкладала свої речі, ноутбук і авто-
матичну ручку. Кобальтову чорнильницю, що належала 
йому. Перське горнятко, пурпурове серце й колекцію 
молочних зубів. Я поволі зійшла догори сходинками, 
рахуючи їх, усі чотирнадцять, одну по одній. Я накрила 
ковдрою дитину в колисці, поцілувала сонного сина, а то-
ді лягла поряд із чоловіком і прочитала молитву. «Він ще 
живий», — пригадую, зашепотіла я. І після того заснула.

Прокинулася рано і, сходячи вниз, уже знала, що він 
помер. Було зовсім тихо, тільки з кімнати долинав звук 
телевізора, який я забула вимкнути на ніч. Кинувши 
погляд на екран, я побачила Тоску, що виливала голосно 
й тужливо свою пристрасть до маляра Каварадоссі. Був 
холодний березневий ранок, і я вдягнула светр.

Я підняла жалюзі, і кабінет наповнило світло. Роз-
правивши грубу лляну тканину, накинуту на крісло, 
я взяла в руки художній альбом Оділона Редона. Розгор-
нула на сторінці із зображенням жінки в невеликому 
морі, видно тільки її голову. «Les Yeux Clos» 1. Незнаний 

1 «Заплющені очі» (фр.).
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ще всесвіт криється під блідими повіками. Задзвонив 
телефон, і я вста ла, щоб відповісти.

То був Едвард, наймолодший Робертів брат. Він ска-
зав, що виконав свою обіцянку, востаннє поцілувавши 
Роберта замість мене. Кілька хвилин я постояла нерухо-
мо, а тоді поволі, наче вві сні, повернулась у своє крісло. 
Тієї миті Тоска заспівала величну арію «Vissi d’arte» 1. 
«Я жила для любові, я жила для Мистецтва». Я заплю-
щила очі й склала на грудях руки. Провидінням визна-
чено, яким має бути моє прощання.

1 «Живучи мистецтвом» (італ.).
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К оли я була ще мала, мати водила мене в парк Гум-
больдта на прогулянки вздовж берега річки Прері. 

У моїй пам’яті лишилися неясні образи, наче відбитки 
на скляних тарілках, старого маяка, півкруглої естради, 
випуклого кам’яного моста. Вузенька річка розлилася 
широким озером, і там, на його поверхні, я побачила 
чудо з чудес. Довга вигнута шия виросла над білим опе-
ренням. Він заплескав по прозорій воді, лопочучи вели-
кими крилами, і піднісся в небо.

— Лебідь, — сказала мати, відчувши мій захват.
Але це слово саме по собі слабко відображувало велич 

побаченого й силу почуттів, збурених видовищем. Із цьо-
го народилося поривання, яке годі описати словами, 
бажання розповісти про лебедя, сказати щось про його 
білість, невтримну природу рухів і повільне биття крил.

Лебідь злився з небом. Я марно добирала слова, бажа-
ючи висловити своє відчуття від цього.

— Лебідь, — повторила я не дуже втішено і раптом 
відчула гострий біль, незнану тугу, невидиму для пере-
хожих, моєї матері, дерев і хмар.

◖
Я народилася в понеділок у північній частині Чикаго, під 
час великої хуртовини 1946 року. Я з’явилася на світ 
на день заскоро, бо немовлят, народжених напередодні 


