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в’ячеслав левицький

місто як полеміка в романі драґослава 
михаїловича «Коли цвіли гарбузи»
Становлення «прози нового стилю» в сербській літературі 

II пол. XX ст. було зумовлене потребою переосмислити низку 
вже утверджених художніх феноменів на противагу як соцреа-
лізму, так і неомодерністським естетистським течіям. На думку 
М. Василишин, для більшості письменників «прози нового сти-
лю» характерними є невичерпний трагізм та увага до всього мар-
гінального, низького, неестетичного. Такий перелік світоглядних 
рис набуває найбільшої переконливості саме на тлі урбаністич-
ному: оповідач 

«опускається в підземелля сучасного міста, у пекло сучас-
ного світу, шукаючи й висвітлюючи шокуючі картини, на які за-
звичай ніхто не звертає уваги. Це світ покидьків суспільства, 
вбогих, потвор, які живуть лише для того, аби більше було жи-
вих, існують у тіні чужого успіху, як і їхні перекошені «курни-
ки» у тіні світлих хмарочосів.., гниють, як велике, живе сміття… 
на периферіях, у будах, борделях, притоках і на сміттєзвали-
щах» [Василишин].

«Поетика відчаю» [Василишин], різною мірою та в різній 
формі притаманна всьому модернізмові, лише увиразнює це су-
перечливе, сповнене категоричних згущень семіотичне під-
ґрунтя. Звідси й особливості образу міста, що розгалужуються 
на неореалістичній хвилі системно та споріднено. Однією з важ-
ливих ланок на такому урбаністичному тексті епохи стає роман 
Д. Михаїловича «Коли цвіли гарбузи».

Означене в назві умовне середовище попередньо спрямо-
ване на типовий позаміський простір, що бачиться як образ-
не осердя твору. Проте композиційні нюанси автора на цьому 
тлі виокремлюють напружений діалог топосів, розмежованих 
у часовому сприйнятті. Основну «белградсько-сурдулицьку» 
лінію центрального персонажа Люби Сретеновича обрамлено 
його ж заувагами як шведського іммігранта. Тамтешнє місто 
Естерсунд виявляється замкнутим середовищем, де самотність 
переростає у майже передбачувану антиутопію. Хоча Люба 
й запевняє:
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«Мені трохи легше, відколи тут є наші. Майже шість років 
я був єдиним югославом… А тепер нас є майже шестеро…», —

наприкінці роману він відкриває причину жінчиного остраху:

«Тут є всілякі звірі, як в якійсь резервації, навіть четники 
й усташі. Вже побили кілька наших [тут і далі — курсив В. Л.].

Наративна установка на поступове проникнення у про-
стір Белграда з віддалі розважного й водночас «європейсько-
го» героя-оповідача виявляється спорідненою з концепцією 
Б. Шияковича про т. зв. «епіфанію людини», що узгоджується 
з наростанням постколоніалізму. Західний світ поступово ла-
ден прибирати позицію Балкан разом із їхніми пережитими 
кривдами, віднаходячи крім загального культурного прафено-
мена й істинність власних рис [Топоров]. Показово, що і слава 
в дитинстві Люби правилася на честь Св. Миколи, покровителя 
мандрівників. У суб’єктних вимірах Сретеновича, вибудуваних 
на насиченій рефлексії, це веде до проступання полемічного об-
разу міста. Виокремлена ознака відповідає й конкретиці жан-
рової природи твору, яку доречно оцінювати крізь призму «ро-
ману виховання» чи — трохи оказіонально — «роману помсти» 
(при чому з мотивацією на штиб вистояного героїчного епосу). 
Роль Белграда, а саме він є найвагомішим фабульним вузлом, 
розглядається амбівалентно: крізь згадування минулого, під-
силене ностальгією емігранта, на тлі ціннісної нестабільності 
від політики до особистого життя.

Сербська місцева «невкоріненість» виявляється вже у став-
ленні до перших етапів міського бешкетного життя як до нео-
сягненної умовності природних інстинктів, як до евфемізму. 
Від початку розкутий у зізнаннях оповідач несподівано звіряєть-
ся про своє давнє «етикетне» прізвисько Горобчик (у значенні 
«статевий орган»), що ним він завдячує виховним намірам мате-
рі. П. Слотердайк, відстоюючи потребу фізіогномічно, в найдав-
ніших канонах, вибудувати культурний текст, коментує: 

«Геніталії з власного досвіду знають… про… “заморозки 
свободи”… Невже [для них] серйозне буття — це суміш роз-
важності, цинізму й резиґнації?» [Слотердайк, 159–160].

Уже невдовзі по появі того прізвиська дійсність уже роко-
во починає наслідувати двозначну вигадку, оскільки з війною 
для Люби «настав рай»:
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«навколо вже почалось бомбардування, школу закрили, 
повертаюсь з роботи — я навчався ремеслу — і погнав, ніхто 
тебе не питає, ні де ти, ні що робиш».

Так закладається його ставлення до маскулінної й нарцисич-
ної сутності міста, нічим не обмеженої в пориваннях:

«На Душановці я гуляв з найкращими тьолками. Я був зір-
кою. Вони змагались, яка сильніше клюне на мене;

…Багато хто і ненавидів мене. Саме через тьолок. Вони були 
фраєри, нема мови, і всі мали своїх тьолок. Але тоді як я мав 
цілий Белград, вони мали відносно вузьке поле: Душановац, 
Вождовац, дві-три тьолки на Звездарі, які дуже скоро переста-
вали бути цікавими, дві-три з Каленича — і це все».

Як несподівано проясниться згодом, ідею служити чоловікам 
(«вони йолопи, не мають розуму, слабкі, але все таки головні») 
до останнього подиху сповідує й мати Горобчика. Прикметно, 
що навіть місце військової служби оповідача, звідки він авантюр-
но тікає, остаточно підкоривши «слабака Станича», йменується 
Дівулі, тобто перебуває в колі значущої потебніанської «внутріш-
ньої форми». Водночас, жіночні риси акцентуються в особі Столе 
Апаша, в кінці твору — Любиного запеклого ворога:

«…Коли роздягнеться, на Саві, не можна було ним не за-
хоплюватись… Елегантний, як дівка».

Ініціація, характерна риса всілякого урбаністичного просто-
ру [див. Гурин], остаточно набирає цільності та прив’язується 
до еротики. Політичний або соціально-«профспілковий» елемен-
ти випробувань, за винятком лінії занепаду родини Сретеновичів, 
виявляються осміяними.

Вказаний же бік юнацтва головного персонажа сягає саркас-
тичного виклику містові. Справді, Люба у свідомості знайомих 
зрощує свої жорстокі «залицяння» з упізнаваним фетишем, бі-
лим плащем, чим почасти надає цинічно-пародійного зміс-
ту легендарному, сакралізованому, «етимологічному» кольору 
Белграда. Тоді ж основним місцем для оргій ним обрано «лі-
сок» — передбачувано діонісійський локус, який віддалено на-
кладається на уявлення про цивілізаційний центр. Черговим 
парадоксом, уміщеним у стрижень кульмінації, стане загибель 
єдиної Любиної сестри все в тому ж «ліску» (ледь помітний демі-
нутив витримується впродовж усього роману).
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Утім, Д. Михаїлович відсторонюється від приписів щодо 
єдиноможливої культурної реалізації «художнього Белграда». 
Вже згадуваний район Душановац, де мешкають Сретеновичі, 
є прилеглим до околиць у час написання твору. За побіжними за-
увагами наратора, «я жив між… халупами»; «в нас, дякувати Богу, 
ніколи дверей і не замикали». Будь-які поведінкові зобов’язання, 
пройняті пафосом і декоративністю, там умовні:

«Наступного дня… мій старий стоїть на пероні виряджений, 
ніби прийшов до театру. Надворі від самого ранку жара, а він 
в капелюсі, у якомусь темному піджаку, навіть галстук зав’язав».

При цьому на тлі штучного театру полемічно виникає другий 
бік столиці — її природно перемежовані виробниче та спортив-
не життя. Провідні (за популярністю) боксерські клуби належать 
заводам («Звезда», «Партизан», «Робітничий»). Послуговуючись 
поняттям Ж. Бодріяра, Белград очима оповідача відносно Душа-
новца можна окреслити як «спортивний гіпермаркет», де

«зникло не лише село, а й місто, полишивши місце 
для «агломерації»… — функціонального районування, наскрізь 
пронизаного системою знаків, — еквівалентом, мікромоделлю 
якого він є у плані споживання» [Бодріяр, 114].

Саме бокс, переломне захоплення Люби, переростає в іще 
одну метафору повоєнного Белграда. Попри очевидну можли-
вість «подуріти», згаданий вид спорту встановлює чіткі, незруш-
ні семіотичні рамки для головних героїв уже бодай точною ка-
талогізацією ударів із вирізненням заборонених, зокрема сфінга. 
Як стверджується, 

«бокс такий: він може навчити добрих речей: дати відчуття, 
що від кожного удару не вмирають, і зробити тебе майже… муд-
рим, щоб ти більше не сприймав усе так, як виглядає».

Цією тезою автор, по суті, допускає наявність певної фікції 
у виведеному світі. Йдеться не стільки про його побудову як «ма-
рево про марево» [Слотердайк, 7] чи про прийом а 1а «місто Као» 
в дусі В. Стевановича [Василишин], скільки про доцільно прихо-
ване моральне підґрунтя, «втраченість» покоління Люби. Так, тре-
нер Попарсич уміло дисциплінує (аж до механістичності) оповіда-
ча, котрий іпостась істинного месника-нокаутера опановує після 
тривалого позиціонування «техніком». Оглянута зміна і  виявилася 
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запорукою переміни белградського тексту Горобчика на простір 
Чемпіона, відповідно до нового прізвиська Сретеновича.

Тепер місто розкривається через оновлений кодекс поведінки, 
також означений кількома колізіями. Він міститься, найперше, 
в товариських взаєминах центрального персонажа та Драґанче 
Стоїльковича, теж частково пойнятого фемінністю чи, точніше, 
немаскулінізованим нарцисизмом («тюхтій»; «він не був ні висо-
кий, ні якийсь вифранчений красунчик, але дійсно… симпатич-
ний і приємний хлопець»). У розділі 5 спортсмени, чиє дозвілля 
все ще немислиме без танців і «тьолок», майже водночас жартів-
ливо виявляють антиномію («Мать твою, — каже він [Драґанче], — 
доки ще я буду тобі спарингувати, завжди мені попадаються гірші 
баби…») та взаємозалежність боксерських і любовних успіхів:

«…Ми з Драґанче мали один стопудовий прикол, який ми 
сто разів випробували і він сто разів нам вдавався, ті жінки дуже 
тупі. Через те я, певно, і прізвисько своє отримав.

Отак у танці я наблизився до Драґанче. “Драґанче, брате, — 
кажу, — ну як справи просуваються? В мене — ніяк”. “Ех, мій 
Чемпіоне, — каже він, — не знаю, як ти, але я би і зі Шовлянським 
легше дійшов до фіналу. Поважає мене, як мертвого коня”… 
Ми тоді один одному ще трохи буцім пожалілись, і вони — 
ну нарешті — розм’якли!.».

Доказом виразної природності авторитету цього виду спорту 
є єдина загальноприйнята етика — та, що стосується перманент-
них вуличних бійок за участі «фахових боксерів»:

«…Колись ще люди знали, кого вони [хлопці Апаша] 
наб’ють, тепер ковбасять всіх підряд. Більше нічого не відомо. 
Колись на Душановці хапали лише лохів чи людей збоку, те-
пер більше ніхто ні в чому не може бути впевнений».

Одначе «позитивний» спортивний стиль цілковито закоріню-
ється у звички Люби Сретеновича: структура його військової муш-
три подається виключно крізь призму чіткості рингу та правил за-
гребських турнірів. Навіть перед перетином кордону застережено:

«Я вдягнувся так, ніби йду на якийсь матч: джемпер, трену-
вальний костюм».

Розділи 18–20, тематично зосереджені на подіях у Сурдулиці, 
подають апофеозне розуміння міста з перспективи провінції: 
воно ризикує стати патологією. У час прибуття туди Люби
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«…по головній вулиці давно прогулюються.
Як тільки я зійшов, зразу чкурнув з центру. Трохи кругом 

пооглядався.
“Що то за така метушня? — питаю в якогось дядька. — 

То туберкульозні?”
Дядько каже: “І вони теж”».

Одначе саме патологія передсмертного апелювання Столе 
Апаша до знака гарбузових квіток остаточно призводить до де-
міфологізації міста, пізнаного обома супротивниками: «Я бачив. 
Були вони [квітки] там, за ліском. У тій кукурудзі». Тобто мовить-
ся про потребу розімкнених меж урбаністичного простору, керо-
ваного чи то умовними «природними» кодексами, чи то механі-
стичними антиноміями умовності, та про прихід до відповідної 
ціннісної системи загалом. Способом цього наближення, з точ-
ки зору Люби-емігранта, є примарні «розумні війни». Вказана 
просвітницька категорія на прикладі більшості життя оповідача 
відповідає ідеї Т. Адорно та М. Горкгаймера про тоталітаризм 
як іпостась раціоналістичного напряму XVIII ст. [Енциклопедія 
постмодернізму, 129–130], позаяк у «новому житті» Сретеновича 
«у …дурному світі більше немає навіть розумних воєн».

Таким чином, місто в ролі не тільки тла, але й провідного вказів-
ника в особистій історії Люби Сретеновича проходить кілька супе-
речливих етапів. Останньою стадією полеміки між містом — оби-
теллю природного, еротичною ініціацією, боксом, патологією стає 
усвідомлення «розумної війни». Циклізація цього поняття у відкри-
тому фіналі, — а умовно «відкритою» до значного ряду контекстів 
є й назва роману, — свідчить і про відносність кількох характеристик 
неореалізму. Увага до маргінального, антиестетичного, безумовно, 
передбачає вихід на глобальні естетичні масштаби, як і, за химер-
ним каламбуром, обертання Просвітництва на провісництво.
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