Сава Анджелкович

Про біографічну драму «Тесла«
Мілоша Црнянського та драми
Стевана Пешича й Мілиці Новкович,
присвячені Николі Теслі
I
При вивченні творчості Мілоша Црнянського, драми, на
відміну від поезії й жанрового розмаїття прози, не викликали належного зацікавлення з боку істориків літератури.
Вони задовольнялися переважно констатацією того факту,
що Црнянський розпочав свою літературну діяльність із драматургії, і що театр, зважаючи на його заяви в есеїстичних
статтях, не втрачав для митця своєї виняткової важливості.
Црнянського-драматурга з периферії інтересів повернула Міра
Міочинович *, написавши студію про драму «Маска». Пізніше
драмою «Маска», а ще й драмою «Конак», грунтовніше за інших займалися Марта Фрайнд, яку зацікавила історія у драмі,
та Петар Мар’янович – історик сербської драматургічної спадщини. Міочинович і Фрайнд підкреслювали чесноти драми
«Маска», а Мар’янович – драми «Конак».
Мар’янович, більше ніж згадані автори, приділяв увагу твору
«Тесла», до чого, на нашу думку, дослідника швидше спонукала
назва його монографії **, аніж сама драма. Однак «Тесла», у певному розумінні, лишилася «небожем» Црнянського – як його
есеїстики, так і режисури. Щоправда, й ця робота не має на меті
* Міра Міочинович, «Маска Мілоша Црнянського» у збірнику: Милош
Црњански. Институт за књижевност и уметност. – 1972. – С. 55–73; повторно надруковано у виданні Миочиновић М. Есеји о драми. – Београд. –
1975. – С. 61–86.
** Петар Марјановић, Црњањски и позориште. – Нови Сад/Београд:
«Прометеј», Академија уметности и Купола. – 1995, (284 стр).
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його реабілітувати, але вона, сподіваємося, запропонує відповіді
на окремі питання і допоможе на матеріалі двох інших драм про
Николу Теслу дослідити компоненти біографічної драми в сербській літературі, відповідних праць про яку досі не існує.
Користуючись жанровими визначеннями біографії у сфері
роману (цікавим є зауваження Алекси Ілича про те, що тісний
контакт автора біографічного роману з драмою є надзвичайно
важливим *), а також за допомогою відомостей про історичну драму, ми передусім розглянемо, які компоненти повинна
була б містити біографічна драма. Наскільки нам дозволить
обсяг цієї публікації, ми проаналізуємо текстуальність і сценічність вигаданого світу «Тесли» М. Црнянського **, а також
драм «Тесла, або пристосування янгола» Стевана Пешича ***
і «Наш Никола Тесла» Мілиці Новкович ****, головним героєм
яких став знаменитий науковець.
* «Більшість англійських біографів XVIII сторіччя були винятковими
знавцями англійської драми, а дехто з них мав навіть безпосередній
зв’язок із театром. Тісний контакт із драмою давав біографам зрозуміти важливість мовлення у характеризуванні особистості, як і на цінність
візуального у відтворенні образів і середовища». У кн. Алекса Илић.
Енглески биографи о биографији. – Годишњак Филозофског факултета у
Новом Саду. – Књ. XIV/2. – 1971. – С. 587.
** Милош Црњански. «Тесла» у: «Драме». – Нолит, Београд. – 1983. –
С. 259–366. Драма із двадцятьма дійовими особами, має чотири дії та епілог.
Прем’єрний показ відбувся 7 квітня 1966 року у Народному театрі Белграда.
*** Стеван Пешић (1936–1994), «Тесла или прилагођавање анђела»,
Књижевност. – Београд. – Год. XLVIII (1993). – Књ. XCIX. – Бр. 9–10
(септембар-октобар). – С. 908–928. Ця поетично-абстрактна драма на
дві дійові особи й один голос створена у вигляді інтерв’ю (для «Билтен
Бесмртности» редактор Емілі Диксон, директор Уолт Уїтмен), опублікованого у Колорадо Спрінгс 3 липня 1899 року. Текст, написаний
у 1992 році, не має розподілу на дії та сцени. Інсценовано у белградському Народному театрі 1995 року.
**** Милица Новковић, «Наш Никола Тесла» у: «Зовите анђеле» и друге драме. – Градац, Рашка. – 1998. – С. 107–154. Драма, написана раніше за
Пешичевську, була закінчена 1990 року. Містить 12 картин, у яких беруть
участь 20 дійових осіб. Ще й досі очікує на своє сценічне втілення.
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II
У сербській, як і в європейській драматургії, історична
драма давно набула окремого статусу, чого не трапилося із
драмою біографічною. Про неї не існує досліджень і навіть
приміток у реферативній літературі, хоча існують драми,
головними героями яких виступають відомі особистості, що
належать не історії, або національній міфології, а суспільству – науці, культурі, соціальному життю певного історичного періоду. Зацікавлення постатями з цієї групи вийшло
поза межі театру: біографічні драми дуже часто включають
у програми радіо- і телевізійних драматичних вистав. Так
у Сербії найбільший інтерес до біографічної драми виявила
Єлиця Зупанц *, яка вивела на сцену Мілоша Црнянського
(у Хорватії значну частину доробку Слободана Шнайдера
складають драми біографічного характеру).
Отже, ми пропонуємо розрізняти створені в драматургії – образ, названий і вимальований подібно до реальної особи, активного учасника, або ж творця історії (сфера історичної драми) і образ, подібний до реальної особи – яка й сама
була автором (сфера інтересів біографічної драми). У нашому
випадку науковець Никола Тесла майже входить у сферу, від
якої ми хочемо його передусім відділити, зважаючи, що він,
і без власного на те бажання, вже потрапив до міфу і частково
до національної «власності».
Наскільки нам самі автори допомагають у встановленні
жанрової приналежності власних творів?! Навіть тоді, коли
йдеться про усталені жанри, вони нам частіше за все заважають своїми помилковими жанровими визначеннями. І все
ж таки подивимося. У драмах, що є предметом нашої уваги, лише Стеван Пешич говорить про свій твір, але не як про
драму, а як про «інтерв’ю». Црнянский та Новкович утрималися від розмови про жанр.

* «Црњански или лако је Андрићу», 1986., «Исидора» (про Ісидору
Секулич), 1990, «Брег чежње» (про Аницю Савич-Ребац), 2002.
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А що нам кажуть театрознавці? Петар Мар’янович наголошує, що у «Теслі» Црнянського […] використовуються
жанри п’єси з посиланням, біографічної та психологічної
драми» *, і що драма написана «[…] із амбітним прагненням створити цілісний портрет відомого науковця Николи
Тесли» **. Марта Фрайнд каже, що це «відтворений у драматургії уривок із біографії генія» ***, а Рашко Йованович
у короткому огляді про Црнянського висловлює думку, ніби «Тесла» є «прикладом поглибленої біографічної
драми» ****. Після першого белградського інсценування
«Тесли» Слободан Селенич ***** і Мухарем Первич ****** готують матеріали під назвами: «Між біографією і драмою» та
«Випробування біографічної драми».
Отже, як ми побачили, біографічну драму виокремлено
як вид драматургії, але поняття біографічної драми теоретично не визначене. І хоча ми не мали на меті подібне дефініціювання, проте розглянемо три різні драми із одним образом – Николи Тесли, досліджуючи питання обов’язкового
докуметнального шару в біографічній драмі, наскільки автор дотримується загальних відомостей про особистість,
чия драматургічна біографія створюється, беручи до уваги
вибірковість щодо незаперечних для створення образу біографічних елементів, а також спробуємо оцінити сценічні
можливості всіх трьох текстів.

* П. Марјановић. – 1995. – С. 223.
** Там же.
*** Марта Фрајнд. Драмски говор Милоша Црњанског. – У: М. Ц[рњански] «Маска» (приредио Гојко Тошић), Агенција Драганић, Белград. –
1994. – С. 189.
**** Рашко Јовановић. Позориште и драма, Вук Караџић, Београд. –
1984. – С. 50.
***** Слободан Селенић. Између биографије и драме. – Борба, Београд. –
9.IV.1966.
****** Мухарем Первић. Покушај биографске драме. – Политика,
Београд. – 9.IV.1966.
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а) Обов’язкова документальність та історичність
Підтверджені й незмінні данні, пов’язані з життям, діяльністю, офіційним визнанням, відомості, що їх не посміли
б обійти увагою енциклопедичні статті, як і все те, що принесло людині широку популярність – повинні були б увійти до
необхідної, обов’язкової документальної та історичної основи кожної біографічної драми. Наголошуємо, що у драмах
про Николу Теслу всі три автори не обминули найважливіші
винаходи Тесли, серед яких найзначнішим був індуктивний
двигун, трансформатор і бездротова система. Нагадаємо, що
наші автори не оминули і такий епізод із життя Тесли, як гідроцентраль на Ніагарі.
До обов’язкового шару біографічної драми поряд із персонажем, чия біографія передбачає сценічне втілення (він,
зрозуміло, має бути центральною фігурою, а не епізодичним
героєм), мали б увійти і образи реальних людей, невідривних від його біографії, або міцно пов’язаних із нею. Тесланауковець і Тесла-людина у драмах Црнянського і Новкович
ототожнюються, взаємодоповнюються, тоді як у Пешича
вони ніби приховують один одного. Усі три автори відмічають, що, поряд із матір’ю Тесли, значення на його життєвому
шляху і вплив на нього мали Едісон і Марконі. Црнянський
і Новкович виводять на сцену Джорджа Вестінгхауса як
бізнесмена (Новкович) і мільйонера (Црнянський), тоді як
у «Теслі» Пешича він пригадується лише як перша людина в Америці, яка поставилася з розумінням до його робіт.
Лише Мілиця Новкович створила образи Роберта і Катрін
Джонсонів, Теслиних друзів, які дійсно посідали центральне
місце у позанауковому американському житті Тесли (Роберт
присвятив йому один вірш і статті, а його дружина писала
Теслі ніжні листи).
У зв’язку із цим шаром, автор біографічної драми знаходиться у привілейованому становищі порівняно з автором
історичної драми, оскільки може вільніше запропонувати читачеві чи глядачеві певну порцію цікавості, необхідну
для побудови свого образу із використанням фонду спільних фактів з масиву всього, що відомо про цю особистість.
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Створюючи образ і світ поета, письменника (найчастіших
героїв біографічної драми), або науковця (як було у випадку
наших авторів), драматург, як і людина про яку він пише,
знаходиться на своєму полі, у сфері творчості, спільної для
поета, письменника, науковця і драматурга (чого не скажеш
про історію з її тлумаченнями, сферу, до якої потрапляє автор історичної драми).
Автор біографічної драми має переваги і порівняно
з творцем біографічного роману, оскільки може зменшити
обов’язковий документальний шар, або надати йому периферійного характеру (наприклад, по відношенню до ідеї драми); він навіть може зрадити історичність, наприклад, наблизивши свого героя до власного сьогодення. Якщо драма створюється на замовлення, відношення автора до обов’язкового
шару може контролюватися залежно від театру, для якого
він пише, від режисера, який би займався постановкою, а також від провідних театральних тенденцій. Такий самоконтроль може з’явитися також стосовно попередньої творчості,
у зв’язку з чим він міг би віднести драму до всього свого драматургічного доробку, або привернути увагу глядачів, скажімо, шляхом надання їй чогось незвичайного.
Через усе вищезгадане автор поводиться вільніше і неформальніше, повільно відділяється від обов’язкового «кістяка», що складається з необхідного документального шару та
достовірності; усе частіше потрапляє до сфери власної уяви.
У межах якої, він залишає за собою можливість інтервенції
у документальний план, що додасть більшої або меншої цінності. І хоча необхідно вшановувати хронологію, що роблять
Црнянський, Пешич і Новкович, успішність біографічної
драми у меншій мірі залежить від цього, або від абсолютної «точності» подій *, натомість обумовлюється цілісністю
центрального образу.

* Точність подій набагато суттєвіша для образів документальної драми, яка тут не розглядається. І біографічна драма може бути написана
у формі документальної, але це не спостерігається у тих авторів, про
яких іде мова.
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б) Пізнання особистості й образ у драматургії
Робота над біографічною драмою базується на гарному
знанні людини, що стала головним героєм часу, в якому вона
жила; на вивченні авторитетних джерел, що існують: творів,
рукописів, документів, фотографій, фотокопій, листів * (службового або приватного характеру), улюблених предметів, щоденників і автобіографій (якщо вони є), персональної бібліотеки, документів про хворобу та смерть... Припускається також
використання доказів дещо меншої достовірності – творів інших авторів (це найчастіше літературні біографії та інтерв’ю;
спогади самого автора біографічної драми, у разі, якщо він
був особисто знайомий із людиною, яка стала головним героєм драми; спогади її співробітників, родичів, друзів і недругів). Відомості з автобіографічного твору і з достовірних
біографій інших авторів можуть також представляти значне
джерело інформації. Про Николу Теслу існує значна кількість
недостовірних біографічних книг. Крім біографії Тесли ** заслуговують довіри книги Margaret Cheney «Тесла – Людина
поза своїм часом» і Шона О’Ніла «Піднесений геній», надруковані англійською мовою. Все це служить лише відправним
матеріалом щодо образу і життєвих фактів цієї особистості,
яка «[…] на землі залишає лише опосередкованих свідків, які
крім того, трапляється що й протирічать одне одному перед
тим, як щось прошепотіти, навіть не сказати.» ***
* «А листи? – запитуємо ми себе. Як правило, це джерело рясне; великі світу цього зберігали їх, або ж інші люди робили це за них […]
Популярності (не кажучи про славу) було достатньо аби завмерла рука
того, хто пише, адже важко звільнитися від думки, що твого листа прочитає не лише адресат. Тут вибір іще важливіший, а інтерпретація іще
важча, ніж у портрета і розмови» Jan Romein. Die Biographie. Einführung
in ihre Geschichte und ihre Problematik. / Bern, A.Francke AG. Verlag. –
1948. – С. 165.
** Никола Тесла. Моји изуми. – Клуб НТ и Музеј Николе Тесле. – Београд. – 1997 (ІІ издање), (XVI+99 стр)
*** Jan Romein, зазначена праця, С. 163.

118

ПРО БІОГРАФІЧНУ ДРАМУ «ТЕСЛА»...

Найменш проблематичним завданням є опис фізичних
рис героя, як у ремарках, так і в самому тексті драми, оскільки йдеться про елементи, які створюють сценічний портрет.
Црнянський уже в переліку дійових осіб (для першої дії), використовуючи теперішній і минулий (!?!) час, дає вичерпний
опис зовнішності Николи Тесли, втручаючись при цьому
в літературний опис, який по відношенню до сценографії
абсолютно непродуктивний: «Винахідник-електрик, віком 44
роки. Заввишки шість футів і два дюйми. Людина худорлява,
костиста, сильна, із красивою головою і профілем грецьких
скульптур. Має чорне хвилясте волосся з характерним для
того часу проділом на тімені; м’які густі розчесані, не сплутані вуса; великі очі, із поглядом наче в гіпнотизера. Тесла –
скромний, але гордий. А іноді й запальний. Із американцями поводиться дуже ввічливо, але як іноземець. А ще у нього
різкий голос» *.
Пешич створює портрет Николи Тесли репліками журналіста: «У вас зріст значно більший, ніж у інших людей і вас
по цьому впізнають» **, і самого Тесли: «уявіть одного із тих
богів, який у чорному вечірньому одязі з напівциліндром й білими рукавичками влаштовує громи, пожежі та землетруси
нью-йоркській еліті» ***, або «мої очі за молодих літ були чорні, зараз вони посвітлішали, а коли минає час і сильне напруження мозку все частішає, вони наближаються кольором
до білків» ****. Мілиця Новкович дуже мудро, із лаконічною
економністю у переліку дійових осіб зазначає лише: «Николу
Теслу знають усі» *****.
Драматургу важко діалогічним текстом сягнути характеру персонажа, щоб цей характер сформувався і розкрився під час п’єси, але ще важче – досягти його цілісності. Це

* Милош Црњански. Тесла. – С. 309. (Курсивом виділені ті фрагменти
тексту, які ми вважаємо непродуктивними).
** Стеван Пешић. Тесла или прилагођавање анђела. –С. 916.
*** Там же. – С. 922
**** там же. – С. 924
***** Милица Новковић. Наш Никола Тесла. – С. 108.
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завдання, все ж таки, певним чином полегшиться, якщо автор біографічної драми не буде простежувати персонаж на
всьому життєвому шляху, а спрямує свою увагу лише на
один його період. І якщо «Тесла» Црнянського починається
у Нью-Йорку 1900 року і закінчується епілогом із postmortem
даними, то Стевану Пешичу вдається вивести драму поза категорію реального часу, хоча у тексті ремарок він зазначає
точну дату (трохи більше ніж півроку від початку дії у драмі
Црнянського). Він також звертатиметься до посмертних деталей, але сфокусує увагу лише на дні його смерті. У того самого героя в драмі Мілиці Новкович життя триває від юнацтва
і до смерті. Наразі можна констатувати, що Новкович більше
за інших авторів, наблизилась до створення повної, виписаної у драмі, біографії Николи Тесли.
Никола Тесла заінтригував багатьох митців: поряд із драматургами – художників, музикантів, тележурналістів, кінорежисерів, та інших діячів культури не лише з Сербії та
Хорватії, а навіть і з інших континентів. * І йдеться не лише
про геніальність наукової діяльності Тесли, яка дає авторам
цікавий авторитетний матеріал, але й про його життєвий
шлях та спосіб життя, що дають можливість іншим авторам
бути досить довільними у побудові своїх творів.

в) Релевантність матеріалу
Селективність підібраного матеріалу відіграє ключову
роль у забезпеченні вираження всього, що автор хоче підкреслити або приховати, а також для матеріалу, який може
бути для драми сценічно продуктивним.
* Крім художніх фільмів та телевізійних серіалів хорватських авторів
(Крсто Папич, Едуард Галич…), нагадаємо, що на цьогорічному міжнародному театральному фестивалі БІТЕФ представлена італійська вистава
про Николу Теслу; в Австралії у 2003 році, у місті Хобарт, здійснено постановку опери «Тесла: світло в його руках» (Konstantine Koukias), у якій
наголошується на товаришуванні Тесли із Дворжаком і Кіплінгом, а Кен
Рассел готує фільм «Тесла і Катрін».
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Основна проблема автора історичної драми полягає
у способі вписування в історичну «істину» (котра, на думку
М. Фрайнд, є «матеріалом, який можна дуже легко пристосувати до створення драми» *) персонажа, про який більшість
читачів і глядачів, завдяки контексту історії або міфу, вже має
сформоване уявлення. У насиченні тієї вистави суспільним
життям персонажа і великими подіями, вшановуючи час,
місце і яскраво виражені особливості особистості, і як «порушити» історичну «істину» приватним життям та буденністю героя. На думку одного англійського теоретика, «першою теоретичною метою біографа має бути індискретність,
а не дискретність» **. Біографічна драма мусила б мати більшу проникність індискретного шару, оскільки, між іншим,
йдеться про авторську «вичитку» наукового або поетичного
твору. Таке читання набагато «слабкіше», ніж читання, вірніше, тлумачення історії, оскільки результати діяльності героя
біографічної драми читач або глядач меншою мірою вважає
«своїми», вони менше стосуються його особисто на відміну
від вчинків діяча національної історії, по відношенню до якого читач або глядач драми відчуває більшу «причетність».
Наші автори звірялися з документами, пов’язаними
із життям та діяльністю Тесли. Стеван Пешич і Мілиця
Новкович, на нашу думку, були натхненні як Теслиним автобіографічним твором «Моји изуми», так і Музеєм Николи
Тесли у м. Белграді, який міг запропонувати їм усе багатство
матеріалу і нагоду для його підбору. Пешич у діалогічному
тексті драми згадує передусім цей музей і кількість отриманої
документації про Теслу ***. У драмі Мілиці Новкович, у сцені
з великими майстрами електричного струму ****, впізнаємо
* Марта Фрајнд. Типови измене историјске истине у историјској драми и
политичкком позоришту. – Књижевност и историја, САНУ, Универзитет
у Нишу. – 1995. – С. 233.
** Едмунд Гросс. Етика Биографије, према наводу: Илић. – 1971. – С. 591.
*** С. Пешић. – С. 927. Між іншим згадаємо, що у вересні 2003 року
ЮНЕСКО проголосило світовою документальною спадщиною.
**** М. Новковић. Слика трећа. – С. 116–119.
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фрагмент виставкового приміщення музею. Особи, які в Музеї
Тесли закарбовані на фотографіях, в її драмі ведуть із Теслею
розмови. Мілош Црнянський також вивчав життя Тесли, найістотнішим грунтом для нього стали свідчення знайомих із
науковцем людей, також він і сам, десятирічним хлопчиком,
став свідком перебування Тесли у Белграді *.
Юнацьке кохання Тесли і Манди – важливий момент
у драмі Црнянського. Поряд із важливою функцією в діалогічному тексті **, воно виступає ключем до характеру Тесли,
матеріалом для двох сюжетних ліній у драмі (жіночі образи і Личани ***). У третьому акті драми Црнянського існує також один неправдоподібний епізод, із електричним
стільцем трьохфазного струму, у якому до Тесли приходять
доктор Гарфілд і фізик Гарисон із пропозицією переглянути
нову модель. При цьому Едісона як справжнього винахідника електричного стільця однофазного струму Црнянський
не згадує, хоча для цього є всі підстави, беручи до уваги
наявності в драмі лінії Едісон – Тесла (працевлаштування в Едисоновому Континентальному товаристві у Парижі,
«Війна струмів» і згадування медалі Едісона та спільної
Нобелівської премії в епілозі).
Визнання феномена Тесли, котре сам Тесла називає «дивною хворобою» **** – явища, супроводжуваного світлом уже
побачених картин, предметів і сцен у неспокійному стані,
Стеван Пешич використовує не як епізод, або мотив у драмі,
а як ментальну енергію для побудови образу Тесли взагалі.
Поряд із чим у всій драмі ясно прочитується думка про те, що
людина є автоматом космічних сил. Юнацька пристрасть до

* Радован Поповић. Живот Милоша Црњанског. – Просвета, Београд. –
1980. – С. 234.
** М. Црњански. Тесла, чин IV. – С. 360–361.
*** Молодий боксер Буковиця, образ, визначений Црнянським як син
Манди, який приїхав до Америки, що було додано до біографії Николи
Тесли. Інші двоє Личан – Меанджич (офіціант), Буде (каменяр) співвідносяться з братами Живич, сфотографованими одного разу з Теслою.
**** Н. Тесла. Моји изуми. – С. 7.
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азартних ігор з автобіографічних матеріалів Тесли служить
Пешичу для зображення Тесли людиною, яка мислить понауковому *. Пешич і Мілиця Новкович ** не обходять увагою хворобливість Тесли в дитячі роки. Автори не пропускають і відомий епізод із котом *** (у драмі М. Новкович кіт
з’являється на сцені і відповідним чином реагує на події ****),
а також із голубицею – втіленням творчості – що загинула
у Теслиних руках. У драмі Мілиці Новкович створено груповий, хоровий образ Бідноти, яка згодом перетворюється
на Людство, від якого важко відокремити образ Тесли. Цією
винятковою інтервенцією драматург релятивізує час і збагачує використаний біографічний матеріал одним спільним
образом, споживачем Теслиних наукових досягнень у минулому, сьогоденні та у майбутньому.
Правдивість і неправдивість, пов’язані з героєм біографічної драми, наскільки б проблематичною сферою твору
вони не були, завжди лишалися власною правдою автора у виборі матеріалу і вольності його інтервенції. У всьому іншому, точним є те, що «ми не маємо жодної гарантії
достовірності тієї уяви про героїв, яку ми створили» *****.
Коли М. Црнянський каже: «[…] існує багато дечого, про що,
на думку літератора, потрібно написати, необхідно сказати
[…]» ******, нам здається, що він торкається передусім проблеми вибірковості, про яку ми говоримо.
Згадаємо також, що і елементи біографічної драми, які суперечать документальним матеріалам щодо постаті, про яку
пишуть, і довільні данні, і факти, далекі від дійсності – все це
* С. Пешић. Тесла или прилагођавање анђела. – С. 914.
** М. Новковић. Наш Никола Тесла. – С. 6.
*** С. Пешић, нав. Дело. – С. 916.
**** М. Новковић, слика 2. – С. 112–115.
***** Jan Romein. Die Biographie. Einführung in ihre Deschichte und ihre
Problematik. A. Francke AG. Verlag, Berin. – 1948. – С. 163.
****** У радіоінтерв’ю із Джорджем Зоркичем, опубліковано у виданні
«Књижевне новине», Бєлград, «Те, що може написати тільки літератор»,
24 липня 1965 р.
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«власність» автора. З цього приводу можна дискутувати, але не
можна докоряти авторові, оскільки існують виправдання таких
дій у випадку свідомого тяжіння до них. Зовсім іншою виявляється ситуація з помилками матеріальної природи, або пропусками, зробленими внаслідок недостатньої обізнаності автора.

III
Текст кожної драми можна і, навіть, потрібно аналізувати як текст літературний. Зрозуміло, що при аналізі слід
постійно мати на увазі сценічне вираження цього тексту.
Звернемося до думки Патріса Павіса: «Якщо вивчення драматургічних текстів було настільки запущене протягом останніх тридцяти, або сорока років, то це, ймовірно, в результаті
реакції на літературні дослідження, було викликано бажанням підтвердження специфіки драматургічного письма поряд із наполяганням на тимчасовій формі тексту порівняно
з виставою» *. Схоже найбільший внесок тут зробили семіотичні дослідження театру як складної системи, створеної взаємодією багатьох знакових систем – мовленнєвих, звукових
і візуальних. Вже стала усталеною думка, ніби виключність
тексту кожної драми (якщо не йдеться про драму для читання) власне і є театральною виставою, що в жодному випадку
не перешкоджає нам говорити про текстуальність драми.
Оповідь у драмах М. Црнянського і М. Новкович ведеться поміж деталями епізодів й спільністю дії і має свою «наочність» у лінеарному виявленні тексту. Можна одразу помітити, що обидва текстові матеріали настільки ясно представлені зору читача, наскільки і їх звукова реалізація була
б представлена слуху глядача. Риторика оповіді у тексті драми, яка підтверджується розмовою героїв, тобто перевіркою
всього донесеного до нас тією оповіддю, у цих трьох драмах
є різною, наскільки є різними і їхні автори. Хоча ми можемо
певною мірою погодитися з Петром Мар’яновичем у тому, що

* Patris Pavis. Le théâtre contemporain. Nathan, VUEF, Paris. – 2002. – Р. 1.

124

ПРО БІОГРАФІЧНУ ДРАМУ «ТЕСЛА»...

Црнянському властива «скрупульозна наполегливість у дослівній транскрипції багатьох деталей із біографії Тесли» *,
проте гадаємо, що він до драми і до самого образу транспонував свої домінантні теми і почуття, так само як і своє лібідо,
а отже більше сказав про себе, ніж про Николу Теслу. Фрайнд
помітила, що Црнянському більше підходила оповідь, а не
демонстрування, сповідальна мова, а не мовленнєві сцени **,
а Мар’янович побачив, що Црнянський був більше прозаїком,
ніж драматургом *** і, схоже, тут коріниться непорозуміння
між текстуальністю і сценічністю в цій біографічній драмі. Як
автор тексту драми Црнянський у власній фікції не завжди
керувався драматургічною ефективністю.
У його драмі впізнаємо і явище автотекстуальності, й елементи попередніх робіт, коли він користується своїм есе «Бивше
кулисе» про бароковий театр (мотив «i morti»). Інтертекст
у драмі не мусить бути лише літературним, він може бути виражений як лінгвістично, так і ідейно, а крім того може бути
візуальним і культурним. А саме майже вся друга дія «Тесли»
Црнянського заснована на культурній інспірації. Іншими словами, у бібліотеці брата Єлени, міліонера встановлена рамка
для показу живих картин – певний тип театру в театрі, або
живих експонатів для музею воскових фігур. До середини цієї
конструкції заходять одягнені в костюми гості, які представляють видатних постатей з історії Америки (Вдову Лінкольна,
Бенджаміна Франкліна, американського делегата у Версалі
1783 року, вождів індіанських племен, принцесу Покахонтес).
Теслина матір (цей образ з’являється лише як голос)
у драмі Стевана Пешича має майже ідентичні репліки із
Пешичевою Матір’ю Тисячі Турбот із драми «Бор висок до
неба». Коли йдеться про інтертекст – алюзії, або сліди інших
текстів – ми відкриваємо Пешича – читача творів «Луча мікрокозма» і «Faust». За достойменною інформацією Пешич
не переглядав Теслиної бібліотеки, а навіть якщо б і так, то

* Петар Марјановић. Црњански и позориште. – 1995. – С. 223.
** М.Фрајнд. – 1994. – С. 201–202.
*** П.Марјановић. – 1995. – С. 24.
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не знайшов би там цих книг (тому в тій самій бібліотеці знаходиться «Религија Његошева» Веліміровича, яку Теслі подарував Пая Радосавлєвич). Проте, схоже, Пешич все ж таки добре відчув той матеріал, який увійшов до кола читання Тесли.
Загалом обоє шанували Йована Йовановича Змая: Тесла переклав англійською багато його поезій і написав про нього
статтю *, а Пешич вивів цього драматурга як персонажа драми на театральну сцену в п’єсі «Чудесни виноград».
І попри свою схильність до театру, Црнянський не відчув,
що діалог у драмі призначений не лише для мовлення, але
і для вираження у дії. Мова драми, може бути визначена як
«динамічна прогресія мовленнєвих актів у взаємодії» **, вона
женеться за літерарністю Црнянського, яка як категорія відрізняється від сценічності, хоча й може йти нарівні з нею. На відміну від драми Мілоша Црнянського, тексту Мілиці Новкович
властиве розмаїття матеріальних проявів сценічного досвіду
авторки. Вона розуміється на ритмізації діалогів, на текстуальних повторах, тиші, уповільненні, пришвидшенні, паузі. У драмі Стевана Пешича поетичний ефект підтриманий не драматургічною ефективністю, а образом і флюїдністю його думки.
Професійний письменник із незаперечним талантом, він звернув увагу на усну форму мови, дзвінкість слова і на легкість вимови реплік, але не на можливості сцени (у чому його, напевно,
обмежила ситуація інтерв’ю). Павіс каже: «У всякому випадку,
щоб утвердилися і розвилися літерарна (по Якобсону – поетична) і сценічна функції, вони повинні протиставитися фікціональному світу і сформуватися» ***. На нашу думку, Пешич
все ж таки зміг це зробити, як і всі три автори змогли у трьох
різноманітних біографічних фікціях побачити Николу Теслу
в зіткненні зі світом, відмінним від його власного.
* Nikola Tesla. Zmai Iovan Iovanovich. The Chief Srevian Poet of Today.
In: Robert Jonson Underwood. Poems. The Centuri Co., New York. – 1902. –
Р. 135–139.
** Jean-Marie Schaeffer, Oswald Ducrot. Nouveau Dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage. Seuil, Paris. – 1995. – Р. 746.
*** Patris Pavis. Le théâtre contemporain. Nathan, VUEF, Paris. – 2002. – Р. 9.
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І хоча Мілиця Новкович написала найсценічнішу і найкращу драму з усіх трьох авторів, які вивели на сцену Николу
Теслу *, у порівнянні з нею й Пешичем Црнянський здобув
перевагу, оскільки, його «Тесла» має статус першої інсценованої біографічної драми.

Переклала Наталія Білик

* Петар Бракус видав драму «Людина на Олімпі» (Папірус, Белград,
1995), що містить образ Николи Тесли, але там він має епізодичний характер.

127

