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Никола Тесла в спалахах світла
й обіймах пітьми
(«Тесла, молодість» Владимира Пиштала)

Що може бути очікуванішим у рік ювілею великого науковця, аніж видання роману про його життя? Традиція ця
стара й плідна, і читач звично налаштовується на романізовану біографію в стилі колишньої серії «Жизнь замечательных
людей»... Хоча десь глибоко жевріє сумнів: Владимир Пиштало
й міметичне відтворення етапів славного шляху? Подібна недовіра до жанру виникне не лише в сербського, але й в українського читача, знайомого з оповіданням Пиштала «Обранець»,
авторcтво якого письменник приписує Мілораду Павичу.
Антиплагіат: якщо історія знає чимало випадків, коли літератори «підпільно позичали» сюжети в колег, або ховалися за
псевдонімами, або фальсифікували старовинні твори, набагато рідше доводиться мати справу із задекларованим подвійним авторством. Постмодерна ідея секундарності знаходить
у подібній концепції природне й оригінальне втілення.
І цього разу відомий сербський письменник шукатиме нетипових шляхів вирішення творчого завдання. На противагу
класичному роману-біографії, який поряд з художньою метою має амбіцію розповісти про певні важливі факти з життя тої чи іншої історичної особи, твір Владимира Пиштала
позбавлений історичності, документальності, інформативної
впевненості, а тим більше, повчальності. Якщо читач шукає надійного джерела створення образу Николи Тесли, яке
прив’яже неясний профіль з легенди до дат і конкретних
місць – це не для нього. Якщо молодий фізик-підкорювач
наукових вершин сподівається проникнути в таємниці генія, відстежити доленосні прикмети наближення до відкриття, насолодитися романом про фізику – розчарування
неминуче. Пиштало створює свою версію роману виховання,
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використовуючи «присутність відсутності», тому й писати
про «Теслу, молодість» природніше від «протилежного»...
На відміну від більшості своїх колег по перу, сербський літератор обрав несподівану перспективу змалювання генія. Його
Тесла – «звичайна людина», «яка мала свої захоплення, страхи
й недоліки», – посилається автор інтерв’ю на слова Владимира
Пиштала *. Але чи це справді так? Читачі не довідаються про
те, що робить Теслу Теслою в очах усього світу. Портрет генія
змальовано примхливими, нерівними штрихами, ніби вихоплено на мить з темряви минулого. Це Тесла, якого не розуміє
оточення, Тесла, якого автор не прагне пояснити. Тесла – романтичний герой, спалахи чуттєвості якого пов’язані з еротикою відкриття. Тесла, оповитий тінню загибелі брата, енергія
якого збагачує енергію Николи. За влучним зауваженням літературного критика Весни Триїч, це «байронівськи похмурий
егоцентрик, у падінні якого все сповнене поезії», і близнюк
Фауста, якому «осяяння порушують життєву стабільність» **.
Сам автор свідчить: «Я – просто людина, яка, спираючись на
емоції, написала роман і прагнула в його розділах виплекати
багато тих маленьких емоційних ерупцій, які би зробили його
цікавим і прив’язали до нього читача» ***.
У своєму новому романі Пиштало використовує шаблони традиційних жанрів, нетипових для (пост)модерної літератури, але робить це у постмодерний субверзивний спосіб.
Перші частини твору викликають асоціації до житія й казки.
Несподівано? Чи сподівано для літератора, який прочитав
достатню кількість «ювілейних» творів і бажає кинути виклик передбачуваній схемі?
У житійній (Житія святих) літературі майбутній святий
виділяється вже самим народженням, або є носієм визна-

* Ne čujem aplauze sveta: sa Vladimirom Pištalom razgovarala Ivana
Mićević // Večernje novosti, 13.01.2007.
** Trijić Vesna, Doživljaji: «Tesla, mladost», Vladimir Pištalo // Blic,
13.01.2007.
*** Ispunio sam davni zavet: sa Vladimirom Pištalom razgovarala Tatjana
Nježić //Blic, 12.01.2007.
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чних якостей від раннього дитинства. Образи батьків Тесли
Пиштало будує за принципом двох протилежних стихій та
ідей, що паралельно впливають на героя. Майбутній святий
міг народитися в побожних батьків, а міг бути сином язичників. Майбутній геній виростає в романі у духовному просторі поганських оповідей матері і християнської філософії
батька, який бачить у сині майбутнього священика. Мати
є символом казкового світу: вона – майстриня оповідей про
фей, про таємне життя рослин. Водночас вона символізує
раціоналістичне начало, її природній розум неписьменної
жінки здатний до логічних висновків, які не під силу недолугим студентам теології. Образи батьків позбавлені однозначності: «язичниця» мати походить з родини Мандичів,
яка дала тридцять шість священиків.
Образ батька Тесли Мілутина теж складається з несподіваних ракурсів: розповідь про священика з села Смилян
починається з філософських роздумів про існування. Читач
довідується, що він збирався обрати шлях військового, що радив своїм парафіянам керуватися народним духом поступу,
ідеями свободи, рівності та братерства. Кульмінацією романної інтродукції до портрета Мілутина Тесли є його стаття,
присвячена «прекрасному феномену» атмосферного світла.
А завершується цей перший нарис фрагментом «Парламент
світу» – сценою, коли герой розмовляє різними голосами
й мовами. «Чи був це ще один «прекрасний феномен», який
потрібно було пояснити? Чи смилянський святий Антоній
розмовляв зі своїми спокусами? Чи був він самотнім? Чи цей
ізольований поліглот уявляв себе «парламентом світу»? Чи
завчав проповідь як драму, в якій був і трагічним, і комічним
героєм, і хором?» *. Оповідач, який час від часу з’являється на
сторінках роману, не висловлює ще одного припущення, яке
залишається в повітрі. Надто страшне, щоби його вимовити
вголос, але перше, яке могло спасти на думку тогочасним свідкам «феномену». Таємниця з’являється на маргіналіях тексту
* Тут і далі цитати наводяться (у перекладі автора) за виданням:
Пиштало Владимир, Тесла, младост. – Београд:Народна књига. – 2006.
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й не дозволить йому перетворитися на низку біографічних
даних, де-не-де оповитих мінімальним серпанком домислу.
Тут факти перетворюються на вихідний пункт для легенди, казки, готичної історії. Найвищим компліментом
в романі є визначення «принц» – так називають старшого брата Тесли Данила, називатимуть так пізніше в Празі
успішного Николу. Це казковий ідеал, який немає зв’язку
ані з реальними коронованими особами епохи, ані з життям священицької родини у провінційній Ліці. Майбутній
вчений мріє бути принцом.
Образ Николи позбавлений штампів біографічної оповіді; маленькому Теслі припадає до душі відповідь учня
диявола: «Нічого не навчився, а що знав – і те забув», і він
повторюватиме її пізніше в далеких світах, куди поїде на навчання. Казки геніальний винахідник найбільше любить за
те, що в них дурень і молодший брат – найважливіші. Він
сам є молодшим братом, що виростає в тіні блискучого Дане,
котрий відзначається красою, розумом, вченістю. А Никола
контрастує з ним трикутною головою, клаповухістю, непримітністю. Як у казці про Попелюшку, краси якої не помічають, поки не з’являється фея, або про наймолодшого братадурня... І, як в улюбленій казці, все змінюється: старший
брат – улюбленець богів і людей – безглуздо гине. Автор
роману підступно залишає сумнів: чи не заздрісний молодший брат штовхає Дане в обійми смерті? Як у готичному
романі, Николу з дитинства переслідуватимуть страшні видіння: тінь брата, яка виринатиме навіть з хвиль океану. Чи
це – штрих до портрета надчутливого героя, який карається
за дитячу заздрість до старшого брата, так страшно, ніби він
справді вчинив злочин? Чи заперечення відомої тези про
несумісність генія і злочину?
Вже в одній із перших сцен роману, стоячи на вершині разом із руйнівником, носієм могутньої енергії знищення
Ненадом і задумливим самітником Вінком, Никола спізнає
магнетичну привабливість деструкції. Снігова грудка, яка перетворюється на лавину, викликає в нього страх і захоплення. Недаремно він стоїть посередині між хлопцями: в ньому
живуть науковець-єреміт і рушій стихій. Слово «доля», яким
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малий Тесла характеризує подію, є містком до легендарного
жанру. Бо, здається, лише герой легенди (у пізніших переказах!) здатен на такий недитячий підсумок зимової забави.
Двічі автор дозволяє своєму героєві виголосити монолог:
решта його висловлювань дійде до читача як частина діалогів,
переданих всевідаючим оповідачем. Перша з Теслиних промов – «Малий монолог про польоти» – звернення до самого
себе, спроба втечі, яка має порятувати від образу мертвого
брата. Він тікає через комин, піднімається в небо, аби збороти страшні видіння. Друга – «фрагмент лекції, виголошеної Николою Теслою в студентському товаристві «Србадія»
3 грудня 1875 року» – присвячена ... носам. Пародія на наукову доповідь (а саме такі мав виголошувати все життя славний
науковець), чи дискретне наголошення на характерній рисі
Тесли? Так, якщо вірити роману Пиштала, Никола завжди
«йшов за своїм носом», покладався на нюх, інтуїцію.
Молодий Тесла змальований як поєднання протилежностей: найкращий студент, який працює по вісімнадцять годин
на добу – і гультяй, любитель азартних ігор, якого в супроводі жандармів висилають з Марибора. Героя завжди супроводжують носії антагоністичних якостей: досконалий брат
Дане (і непримітний Никола), розважливі Медич і Кулішич
(і Ніко – філософ, далекий від життя), вічно закоханий Сігеті
(і дівич Тесла). Саме «в парі» з ними герой роману може найкраще реалізувати себе. Кожен з них, однак, має якусь рисочку, яка ріднить його з протагоністом. Старший брат теж має
видіння, Кулішича теж прикрашає помітний ніс, Сігеті теж
здатен відчувати заздрість...
Наскрізною темою роману є тема світла. Ілюмінація
з’являється як освітлення зсередини, як Божий феномен,
як осяяння. Спалах еротичної енергії, про який розповідає Сігеті, протиставляється блиску відкриття, який обирає
Тесла. Так, обирає, хоча й розплачується хворобою за тріумф
винаходу. Приятель-атлет повертає його до життя спортивними вправами, лікуючи рухом виснажене розумовою працею тіло. Чи тільки недуга є платою за відкриття? В романі «Тесла, молодість» відповідь на це питання залишається
в тіні, але саме питання час від часу зблискує на поверхні. Бо
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Теслина хвороба непроста: «Никола постійно пришвидшував
темп, поки в його голові не розірвалася найтонша дротинка.
На тій дротинці, схоже, трималася його душа» *.
Шлях героя від молодшого брата до генія простежується в спалахах-фрагментах, і серед цих «ілюмінацій» є сцени,
наближені до готичного роману. Не бажаючи йти до семінарії, Никола вступає в конфронтацію з батьком і підхоплює холеру. Цей драматичний епізод подано в двох фрагментах, перший з яких має несподівану форму й заголовок:
«Повідомлення». З нього ми довідуємося про Факт. А другий фрагмент («Вир») містить розмову між батьком Тесли
й Дияволом, що відбувається біля ліжка хворого. Нечистий
явно підтримує наміри Николи вчитися фізики, оскільки
пропонує нещасному батькові вибір: втрата сина або втрата
продовжувача священицької традиції. Мілутин Тесла з важким серцем погоджується відмовитися від своїх наполягань.
Никола поїде вчитися до Німеччини – його бажання здійснюється. І бажання того, хто зберіг йому життя?
Темні сили мають в романі різні обличчя, в тому числі – обличчя пристрасті. Ображений глузуванням Тангейзера, Тесла
кидає йому виклик – і потрапляє в тенета алкоголю й азарту.
Переломний момент наступає несподівано, як і занурення героя у вир картярства. Мати дає йому гроші, призначені на господарство, які він має намір поставити на кін. Та чи (лише) це
зупиняє Теслу? Повернувшись додому із наміром полишити
гру, герой застає хворого батька. Хтозна, чи не було це наслідком двобою, яку вів за душу сина Мілутин Тесла?
Батько заповідає синові продовжити навчання в Празі.
В постмодерно-готичній системі роману В. Пиштала це місто
є особливим: воно позначене легендами й чудесами. Тут був
створений Голем, тут жив Фауст. Тут було підписано (якщо
вірити легендам) чимало угод з Дияволом. Саме до оповитого темною таємницею будинку, з якого Диявол витягнув
через комин доктора Фауста, ходить нічною порою Тесла.
Тема угоди з Князем Пітьми надає творові романтичного

* Пиштало Владимир. Тесла, молодість... – С. 126.
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забарвлення, а водночас, прикликає літературні паралелі.
Після бійки на кораблі, яким Тесла пливе до Америки, капітан не бажає обідати з ним. Асоціація не є прямою, але
віддалено нагадує події, описані в «Портреті Доріана Грея».
Герой Уайльда (якого теж називали Принцем) нічого не підписував – угоду, однак, було укладено. Готичний присмак
жахної підозри з’явиться у читача Пишталового роману, але
йому не дадуть відчути смак нудьги.
Запозичуючи моделі й художні прийоми в життя, казки, легенди, Владимир Пиштало пише твір полівалентного
жанру, новаторство якого лежить у поєднанні біографічної
теми й неміметичних з засади жанрових форм. Письменник
не зупиняється на формальному поєднанні непоєднуваного: образ славетного фізика, батька світла він змальовує
в романтично-темних тонах. Жрець Прогресу бачить у дзеркалі страшного двійника; у маренні (яке протиставляється (?)
Повідомленню) він опиняється під опікою Диявола, який підтримує його бажання вчитися. Недаремно в дитинстві улюбленою казкою Николи була казка про учня диявола. Герой
казки обдурює свого вчителя. Може, й Никола Тесла зумів
вийти з темряви на світло? Недаремно ж, одна з останніх глав
називається «Перехід», а в розділі «Декадент» згадується, що
Тесла пам’ятає лише один рядок Бодлера: «Сатано, над моєю
бідою ти змилуйся», а главу відкриває епіграф з Євангелії від
Св. Івана: «І, промовивши це, Він скричав гучним голосом:
«Лазарю, вийди сюди!» (11:43).
У пошуках нового життя герой пливе до Америки, але
й тут його не залишає привид брата, який з’являється серед
хвиль. І коли Тесла почав шепотіти, бо Бог найкраще розуміє
слова, вимовлені пошепки: «Облиш мене!» (...) – рухи пловця
говорили: «Я ніколи тебе не залишу, брате!» *. Героя не залишать муки сумління чи божа іскра, яка дісталася йому від
брата у спадок? Що є істиною?
На кораблі «Сатурнія», яким плив Тесла, пасажири слухали притчу, що «належить усім народам».

* Пиштало Владимир. Тесла, молодість... – С. 158.
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«Пішов юнак у світ шукати істину. Шукав її за сімома горами й сімома морями. Питався в сонця, питався в місяця,
питався у вітрів. Три пари залізних черевиків зносив, аж врешті знайшов.
Істина була старою і бридкою.
Юнак провів з Істиною три роки. Вона його навчила багатьох речей. Прийшов час прощатися. На прощання Істина
запитала: «Ти виконаєш моє прохання?» «Виконаю», – пообіцяв юнак. «Коли повернешся до людей, і коли тебе запитають про мене, скажи їм, що я молода й гарна»» *.
«Молода й гарна істина» дивиться на читачів з багатьох
літературних портретів визначних людей. Молодою й гарною
є вигадка, якій присвячено роман «Тесла, молодість». Вигадка,
що кокетує з читачем, з його уявленнями про неї.
У вигадки багато облич. В романі Пиштала вони ховаються за готичною маскою таємниці, а уява читача домальовує те, що бажає побачити. «Я читав, – зазначає Пиштало, –
що старогебрейський алфавіт складався лише з приголосних.
Сучасники голосні знали, а читачі пізнішого часу мусили
вгадувати (...) Факти з літературної біографії – як голосні з вищезгаданого прикладу. Вони не лише сухі й дерев’яні, ще
й значення їхнє невідоме. Музика та сенс подій завжди залишаються для нашої інтерпретації. В залежності від вибору
фактів та «музичного ключа» ми й про власне життя можемо
розповісти в декілька способів, а про чуже й поготів» **.
Постмодерна казка про Теслу, антижитіє, готична біографія – ключ прочитання обирає читач. Додає голосні, створюючи свій варіант розповіді. А розповіді, – вважає Владимир
Пиштало, – пом’якшують дійсність.

* Пиштало Владимир. Тесла, молодість... – С. 154.
** Ne čujem aplauze sveta: sa Vladimirom Pištalom razgovarala Ivana
Mićević // Večernje novosti, 13.01.2007.
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