Боян Йович

Про деякі особливості маніфесту
сербського авангарду
Це не Євангеліє, це Маніфест.
Євангеліє напишуть майбутні, ті,
які прийдуть після нас. А вони прийдуть, вони прийдуть...
Л. Міцич, «Маніфест зенітизму»

Коли в роботах, присвячених історії або теорії літератури,
розглядається проблема авангарду, то це майже завжди закінчується висновком про те, що, всупереч численним дослідженням, не існує жодного точного загальнопринятого визначення *
цього терміну та явища. Спроби охарактеризувати авангард, зазвичай, обмежуються термінами, породженими літературними
рухами, течіями, тенденціями, стилями, що розставляють різні
акценти залежно від інтересу та духовного спрямування дослідника, а також поетично-естетичного, соціологічного або ідеологічного аспекту. Але оскільки існує термін «модернізм» («модерн»,
«modernité»), який ані частково, ані повністю не дорівнює терміну
«авангард«, ** проблема ще більше ускладнюється. Зрештою, про
авангард іноді кажуть як про феномен, що знаходиться за межами історії та часу. У європейському мистецтві в 1910–1930-х рр. він
набув лише одного зі своїх проявів, тоді як, взагалі, існують ще
такі його види як «прото-» і «нео-» авангард *** тощо...

* Напр. Laszlo Illes: «Aktuelle Probleme bei der Betrachtung und Wertung
der literarischen Avantgarde», u: Künstlerische Avantgarde. Annäherung an
ein unabgeschlossenes Kapitel. – Akademie-Verlag. – Berlin. – 1979. – Ст. 55.
** Див. визначення «модерну«, «модернізму«, «модерно« у Словнику
літературознавчих термінів – Речнику књижевних термина. – Београд. –
Институт за књижевност и уметност. – 1992. – Cт. 480–484, а також студію
Адріяна Маріно Модерн, модернізм, модерність – Модерно, модернизам,
модерност. – Народна књига. – Београд. – 1997.
*** Див., напр. Міклош Саболчі: Миклош Саболчи, Авангарда & неоавангарда. – Народна књига. – Београд. – 1997.
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З іншого боку, беззаперечним є вживання цього терміну *,
уникнення його змішування з терміном «модернізм» **, а також
визначення просторово-часових меж та ролі авангарду. Справа
в тому, що авангард – це історичний феномен, який пов’язують
із періодом 1910–1930-х рр. та деякими (переважно європейськими) мистецькими течіями (футуризмом, експресіонізмом,
імажинізмом, кубізмом, дадаїзмом, надреалізмом, конструктивізмом...), які в той час були домінуючими. Своїм впливом авангард ставить під сумнів встановлений мистецький, моральний,
політичний та суспільний порядок, прагнучи своєю деструктивністю та утопічним баченням нового ладу подолати обмеження, нав’язані традиціями та епохою. Не викликає сумніву
й тяжіння авангардного літературно-мистецького твору до відкритих, незакінчених, «змонтованих» структур, що порушують органічну цілісність твору й вимагають абсолютно іншого
сприйняття та усвідомлення того, що явище авангарду є інтерпретацією і значною мірою залежить від неї; воно є умовним
і вимагає постійного уточнення означуваного об’єкту.
Однією з основних загальновизнаних особливостей авангарду є наголошена присутність маніфесту, *** програмних

* Жан Вайсжербе, не дивлячись на те, що про авангард можна говорити як
про єдине явище, що лежить в основі різноманітних проявів, які мають спільну природу, він може похвалитися швидше кількістю, аніж єдністю термінів.
Він вважає, що завдяки вживанню іменника у множині, зберігається особливість певних проявів, особливо у плані вираження. Проте Вайсжербе, окрім
множини, іноді використовує в термінах однину. Див, напр. Weisgerber Jean:
«Les avant-gardes littéraires», у: Letteratura Francese. – Vol. I. – Roma. – 1982. –
Str. 14; «Les avant-gardes littéraires: essai de classification», у: Komparatistik.
Theoretische Überlegungen und Sudeuropaische Wechselseitigkeit. Festschrift
für Zoran Konstantinović. – Heidelberg. – 1981. – Ст. 55–62.
** Цим, звичайно, питання співвідношення даних термінів не вирішується, а швидше ігнорується.
*** Термін «маніфест« у значенні «проголошення або повідомлення»
увійшов до широкого вжитку в Європі з італійської мови у XVI столітті.
Зазвичай, він означає урочисте письмове проголошення влади народу, письмове повідомлення, що містить погляди автора або групи авторів, програму,
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текстів, в яких автори-авангардисти окремо або спільно
висловлюють своє ставлення, пов’язане з (власною) дійсною або
бажаною літературно-мистецькою, культурною, історичною
та, щонайбільше, ідеологічною позицією. Публікування маніфесту є старішою і поширенішою літературно-історичною
традицією європейської культури, ніж його оголошення,
і включає в себе не лише друковане оприлюднення творів маніфесту у вузькому значенні цього слова з відповідною назвою
та формою (як, наприклад, у першій половині XIX століття
у Франції – «Маніфест французької музи« 1824 року, «Маніфест
проти легкої літератури« 1833 року), а й текстів у формі передмови, списку, статті, критики до книги, які за змістом відповідають вимогам маніфесту. * З іншого боку, маніфест як
абсолютно літературна форма з’являється в кінці XIX століття
(«Маніфест символізму« Мореаса, 1886 рік, «Маніфест натуралізму« Сен-Жоржа де Буельєра, 1866 рік), а з радикальними
мистецькими тенденціями початку ХХ століття («Маніфест
футуризму« Марінетті, 1909 рік, «Маніфест дадаїзму« Цари,
1924 рік, «Маніфест надреалізму« Бретона, 1924 рік) він, нарешті, посідає місце літературного жанру і за своєю важливістю
навіть прирівнюється до літературно-мистецьких творів.
Взаємне зближення програмно-дискурсового та поетично-естетичного начал за своїм значенням супроводжується своєрідним переплетенням та гібридизацією: маніфести
авангарду втрачають частину функції посилання, отримуючи натомість поетичну функцію; тексти, в яких йдеться

пропозиції та рішення. У ширшому розумінні маніфест означає програмний дискурс, який базується на закономірності наведених аргументів. Про
історію вживання слів та різні форми текстів маніфестів до часів модерну
див. більш детальний розділ «A history of Manifesto (1550–1850)« в: Luca
Somigli: Legitimizing the Artist: manifesto writing and European modernism,
1885–1915. – University of Toronto Press. – Toronto. – 2003. – Стр. 29–56.
* «Manifeste«, в: Dictionnaire historique, thematique et technique des
Litératures. Litératures française et étrangeres, anciennes et modernes.
sous la direction de Jacques Demougin, 2, Librarie Larousse. – Paris. –
1986. – Str. 993.
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виключно про мистецтво, частково здобувають мистецьку цінність, а самі поетично-естетичні твори збагачуються, набуваючи важливого поетично-естетичного значення. *
Зазначене ототожнення сягає такого рівня, що стає складно
визначити, про який тип тексту йдеться. Тобто ефект проголошення (маніфестації) часто стає важливішим і значущичим, ніж сам літературно-мистецький твір.
Окрім усього згаданого, маніфест авангарду містить поєднання інших відносно стабільних якостей, які багато в чому
походять від його двоїстої природи. ** Він є одночасно і запереченням і підтвердженням, руйнуванням і створенням; він
спрямований у теперішнє, минуле, але й у майбутнє також,
розіп’ятий на межі між чужим та своїм, старим і новим, критикою і утопією, між началом реальності і началом бажання,
раціональності та патетики. До того ж, часто проявляється оновлюючий, пророчий аспект. Так, за змістом маніфест
є ефективною літературною формою, яка вимагає безпосереднього контакту для передачі багаточисленних думок та
почуттів автора за мінімально короткий час і має на меті обгрунтувати його основне програмне ставлення, розгромивши
опонентів – старих і нових.
Заголовок маніфесту, зазвичай, містить ключове програмне слово, визначення або слоган, які можуть пояснити зміст. Вони бувають схвальні (маніфест, вступ,

* Порів. Новіца Петкович: Новица Петковић. «Проучавање иманентне поетике: предмет и сврха», у: Поетика српске књижевности, зборник
Радова / ур. Н. Петковић. Институт за књижевност и уметност. – Београд.
– 1988; Aleksandar Flaker. Poetika osporavanja. – Školska knjiga. – Zagreb. –
1984. – Str. 21.
** Двоїста природа є суттєвою рисою маніфесту, найбільш типового
текстуального вираження своєрідної авангардної риторики, літературного «виду», що авангард відкриває й нав’язує. Авангард виник у «літературі» та теоретичній «системі» і є відмінною «формою» мистецтва
заперечення та перевороту. Adrian Marino, «Le manifeste«, в: Les avantgardes littéraires au XX siècle. 2. Théorie. (Dir. Jean Weisgerber). – Bruxelles.
– Budapest. – 1984. – P. 825.
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програма, новий дух) або негативні (знищення, розділення, ляпас), можуть містити частки «не-« та «анти-« (антитрадиція, антипасеїзм, антикласицизм, антиромантизм)
тощо. Маніфести всі без винятку виражають незмінні рішення, узагальнення, остаточні та радикальні свідчення.
Перелічування численних тез, позитивних або негативних,
у формі паралелізмів, надає їм монотонний, механічний
або ж ритуальний характер.
Для маніфестів авангарду характерне абсолютне нищівне заперечення минулого та всього існуючого, спонуканя
до перевороту. Переворот означає звільнення від порядку,
панування хаосу. Авангардисти ставлять акцент на почутті повної невпевненості, проявляють непокору стабільності
та певності, бажаючи досягнути «максимального безладу«.
Зазвичай, цей безлад починається з деконструкції гарної
лінгвістично-філософсько-літературної споруди, щоб далі
перейти на грунт культурного, суспільного і навіть природного ладу.
Деструктивність у вираженні й намірах перетворюється
на стиль, який значною мірою визначається технікою перевороту і охоплює деякі звичні вчинки, вирази і теми (як літературні, так і теоретичні). Останні, проте, демонструють
прагнення до перебільшення, пароксизму, нестримності,
гіперболи, вживання образ та метафор, що містять прояв
насильства («Ляпас суспільному смаку», «Футуризм вхопив
Росію за горло» stossen, reissen, brechen; Gioconda acqua
purgativa italiana; «фальшивому минулому вічно казатимемо гидоту«; «йдіть до біса«; «ви ідіоти«; «всі ви здохнете«;
«давай плюнемо, якщо хочеш, на все, що разом любили, давай плюнемо на людство« тощо). Ненависть, презирство та
жах засновані на почуттях, які пронизують текст маніфесту,
а їх останнє вираження – крик («ненависть до вчора і сьогодні», «прояв презирства», «виражений жах»; останнє вираження цих почуттів є крик). На зміну цим запереченням
приходять конкретні дії, виражається, теоретизується і наслідується ритуальне насильство. Ритуальність спонукає до
більш широкого пориву, театральність – до прагнення грати
завдяки поняттям «свята», «вистави» («реклама і прилюдна
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демонстрація, свято, яке доповнює мистецтво»; «скандал як
поетичний елемент» завдяки «його перетворенню на вираження» тощо). *
***
Оскільки сербська авангардна література і мистецтво
є рівноправною частиною європейського авангардного руху,
йому притаманні майже всі його риси. Численні настанови
та різноманітні програми, безліч журналів, де працюють видатні національні та іноземні співробітники, участь у міжнародних мистецьких проектах вплинули на розвиток у сербських письменників інтенсивної та об’ємної маніфестаційної
діяльності. **
Проблему основних припущень, перш за все, щодо естетики, помітили та зрозуміли досить рано, як і те, наскільки
є твердою та інституціоналізованою культурна й літературна
еліта. Визнаючи, внаслідок змін у душах молодих поколінь,
незворотню потребу постійного створення нових художніх
творів, які своїм різноманіттям та відмінністю сприятимуть
захисту мистецтва та літератури від безпліддя і смерті, митці
«старого покоління« все таки побоювалися «елементів безладдя», які завжди прикрашають розпалені почуття, пристрасть
і нескромність – риси, які, якщо з ними не боротись, стануть
ознакою інтелектуальної недисциплінованості, примітивності
і дикості. В їхніх очах відмінності між поколіннями набули таких розмірів, що можна було говорити вже не про антагонізм,
а про загострення стосунків та неприязнь між двома різними
таборами. Конфлікт відбувався не лише у сфері літератури, він
також поширився на мистецтво, науку, політику та громадське
життя Європи, до того ж із значно більшою інтенсивністю, ніж
раніше. Прірва, що виникла у багатьох суспільних сферах життя, створила загрозу повної відсутності порозуміння та нестачі

* Adrian Marino. «Le manifeste«. – Ст. 828–829.
** Див. Гойко Тешич: Гојко Тешић. Васионски самовар, антологија
југоавангарде 1902–1934, свеска прва, српска авангарда, година II–III, свеска 2– 4 / Чигоја штампа. Откровење. – Београд. – 1998–2000.
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спілкування між протилежними сторонами, а також припинення (літературного) континуітету.
Щоб попередити остаточний розпад, найвидатніші
представники «молодої школи», не зважаючи на те, що багато хто вбачав у них «задрипаних літературних анархістів»,
отримують запрошення розмістити свої вірші та програмні
маніфести у вісниках, таких як «Сербський літературний вісник», аби цим наблизити свою творчість і погляди до читачів
та культурної громадськості. * З іншого боку, роботи багатьох
авангардних авторів з’являються у публікаціях, присвячених
відповідним літературно-мистецьким рухам, не побачивши
перед собою обмежень і обов’язкових умов, які встановлюють
найкращі літературні газети, що сприяє збільшенню загальної кількості та різноманітності програмних текстів.
***
Для програмних текстів сербського авангарду було обрано шість творів: («Освідчення Суматрі« Мілоша Црнянського,
«Маніфест експресіоністської школи« Станіслава Вінавера;
«Маніфест» Бранка В. Полянського; «Пробуджена свідомість
(Юда)» Растка Петровича; «Позиція надреалізму» групи авторів). З’явившись у сербській літературі в період між першими авангардними проявами, одразу після закінчення Першої
світової війни і до кінця 40-х років минулого століття, коли
тенденції авангардистського перетворення мистецтва, суспільства і дійсності замінюються соціальною участю і майже зводяться до одного руху, вищезгадані тексти поєднують
у собі всі характерні риси літературного виду, до якого вони
належать.

* Значення редакторської концепції Српског књижевног гласника по
завершенню Першої світової війни у баченні наймолодшого покоління
сербської літератури на сторінках вісника та в контексті літературномистецьких імен і творів, що з’явилися, можна побачити завдяки
тому, що свої твори у Гласнику, окрім, багатьох інших авторів, розмістили І. Андрич, М. Црнянський, Р. Петрович, Т. Манойлович, Д. Васич,
С. Мілічич, С. Краков та ін.

83

МАНІФЕСТИ СЕРБСЬКОГО АВАНГАРДУ

Коли йдеться про спільні риси, то більшість вибраних текстів написані в ім’я руху або групи, незалежно від того, були вони
створені найсправді чи лише планувалися згідно розробленої
програми; тому в їх назвах фігурують, перш за все, знаки природи та символи призначення тексту («освідчення«; «маніфест«,
«програма«; «позиція«), а також визначення напрямку, який
вони визначають («експресіоністська школа«; «гіпнізм«; «надреалізм«). Ставлення, виражене в маніфестах сербського авангарду,
надалі наслідує тенденції загальнопринятого та ультимативного характеру, хоча б тоді, коли йдеться про читачів. Потенційна
реалізація згаданих намірів та ідей веде за собою масштабні
та далекосяжні наслідки, одним із яких може стати переворот
у встановленому естетичному, ідейному та суспільному ладі. Так,
наприклад, Вінавер наголошує на революційній природі експресіонізму і вказує на необхідність звільнення всього від усього
через природу, мову, дух. Полянський закликає до «листопадної революції духу«, надреалісти проповідують неминучість
загального перевороту світу як єдину мету ефективної участі
тощо. Проте навіть якщо автори, здавалось, не мають наміру
ставати колективним суб’єктом або впливати на широку публіку, а лише говорити від свого імені, як це було з Р. Петровичем,
викладені ідеї зачіпають саму основу ладу, а в даному випадку, християнську віру і мораль та, без сумніву, носять характер
перевороту. Так, навіть без переворотно-революційного перетворення, прірва між старим і новим світами нездоланна – так
Црнянський наголошує на глибокому проваллі між світами до
початку Першої світової війни та новим поколінням, яке пізнало всі жахи війни і носить на собі їхній безнадійний слід, тому
й безповоротно відкидає старі почуття, зміст і форми.
Так, майже у всіх маніфестах, більшою чи меншою мірою,
можна побачити зближення естетичної і програмної функцій.
Кілька прикладів цього: в Црнянського йдеться про конкретний
подвійний, підкреслений графічними засобами розподіл, до
того ж перша частина твору є дискусією, а друга – поетичною
сповіддю. Дві складові мають схожі синтаксичні, ритмічні та мелодичні риси. Текст Вінавера є частиною книги, що складається
з 11 прозових творів, що дуже відрізняються між собою за жанром — відстань від «справжнього» програмного тексту, через
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короткі науково-фантастичні або лише фантастичні оповіді, нариси, до полемічно налаштованих літературно-, музично- чи
образотворчо-критичної інтерпретації або бачення. Незважаючи
на свою відмінність, «Маніфест експресіоністської школи« та інші
тексти Громовідводу всесвіту відзначаються вираженою присутністю вчинків, які традиційно присутні в поезії, а не у прозі. Так,
наприклад, з самого початку і аж до кінця з’являються різноманітні фігури повторення, від фонетичного до синтаксичного
рівнів, між якими спеціально представлені фігури поліптотона
й парегменона. Нарис Петровича «Пробуджена свідомість (Юда)«
є останньою частиною збірки віршів Одкровення (1922). Він характеризується жанровим розмаїттям і, окрім усього іншого, охоплює автоцитату колись давно написаної історії, вірші на початку
та всередині тексту, а також численні діалоги і полілоги. Сам автор каже про свій твір: «і ця проза /.../ один вірш«. Схоже міститься в «Програмі гіпнізму« Драїнца тощо.
З іншого боку, маніфести авангарду сербських письменників, що друкувалися в різних югославських виданнях, різні за обсягом та стилем: (відносно) нейтральні (Црнянський; Петрович;
надреалісти), експресивні (Вінавер), провокативні та навіть інцидентні (Полянський, Драїнац). * Чітко видно, що маніфести,
надруковані у сербських вісниках, незважаючи на їх радикальні
положення та іноді надмірні вимоги, багато в чому є надзвичайно помірними та толерантними, а також більш традиційними
та зрозумілими для суспільства. ** Взагалі, тут міститься головна
* Полянський – «Пљунути треба y вечности пехар, као на огавно пиће
кога смо већ пјани!! Пљунути треба y вечности пехар, где je исцурило 20
наших отровних векова.« Драинац – «Идиоти! Луде! Блудници!«
** Тако Богдан Поповић скреће пада се многи од нових стваралаца истичу особинама које спадају под «civilitas» – добрим манирима, то јест
љубазност, потом и извесне врлине њихових прилога – обиље духа, живости,
и занимљивих погледа, наглашавајући да ћe сучељавање мишљења поводом њих имати облик «слободне и широке и куртоазне дискусије» на основу које би требало да се дође до истине, или макар онога што се са извесном
вероватноћом може сматрати за истину. «Књижевна и уметничка политика
“Гласникова”». – СКГ, н. с. – Књ. I. – Бр. 3, 1. – Октобар 1920. – Стр. 213.

85

МАНІФЕСТИ СЕРБСЬКОГО АВАНГАРДУ

особливість сербського авангарду та його маніфестації, що розвивалася в дещо інших умовах, ніж це було в Європі. Песимізм
та нігілізм, притаманний європейському душевному стану, не
мав належного підгрунтя. Цивільне та промислове суспільство
ще не було достатньо розвиненим, народ та земля щойно зробили перший вільний подих після війни, в якій вони зазнали
великих втрат, проте стали переможцями і розширили свої
кордони. Отже, не існувало важливих внутрішніх та суспільноекономічних причин для того, щоб засумніватися в постулатах
цивілізації. На відміну від поетичних, оскільки нове покоління
авторів боролося за місце під сонцем в оточенні, яке, зазвичай,
не ставилося з розумінням до їхньої творчості. Оскільки наші
митці перебували y фокусі європейських мистецьких пошуків
і мали власне бачення нових тенденцій, напрямок проблематики мистецьких форм та породжених ними шляхів розвитку
цивілізації знайшов своє місце в їхніх програмних нарисах. Цей
імпульс, навіть коли йшлося про кидання виклику існуючим
суспільним нормам, майже ніколи не був абсолютно різким ні
за своїми методами, ні за змістом, попри те, що в культурному
середовищі, яке звикло до подібної поетики, він виглядав надзвичайно загрозливо і деструктивно. Тому сербський авангард
у порівнянні з аналогічними європейськими рухами в даному
аспекті був насправді м’яким і модерністичним. З іншого боку,
зосередженість на літературно-мистецькій творчості призвела
до того, що завдяки творам багатьох письменників, які належали до покоління авангарду, сербська література досягла свого апогею у період між двома світовими війнами та після них.
Саме тому програмні тексти і маніфести сербського авангарду
є надзвичайно важливим (авто)поетичним свідченням про започаткування та створення передумов для формування творчої
поетики найвидатніших сербських письменників.
Бојан Јовић: О неким одликама манифеста српске авангарде
З сербської переклала Людмила Данилюк
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