Деян Айдачич

Ще раз про роман Продановича
«Нові Клюні»
В одному з інтерв’ю сербський новеліст і романіст Мілета
Проданович сказав, що його роман «Нові Клюні» ще не «прочитаний». Цим автор висловив думку, що критики до сьогодні
не зауважили деяких його задумів, які він включив до оповідної
канви тієї прозової книги і ненав’язливо пропонує дослідникам
можливості нових підходів. Безумовно, судження письменника
щодо рецепції його творів літературознавці можуть, але не повинні підтримувати. У післямові Васе Петковича, опублікованій
у першому виданні «Нових Клюні» (1989) Проданович представ
лений як «парадигматичний представник молодої сербської прози», а твір — як «фантастична утопія», «постмодерний роман»*.
Протягом 1990 року про роман «Нові Клюні» рецензії опуб
лікували Мілан Орлич**, Ненад Шапоня***, Татьяна Стеванович****,
Михайло Пантич*****. Згадану думку автора я сприймаю як заохочення до знайомства з опублікованими текстами, присвяченими
роману «Нові Клюні», і до жанрово спрямованої спроби трактування роману в контексті можливих реальних відповідників фікційного світу роману.
Коротко подам сюжет роману Продановича, аби розгляд
книги могли простежити й читачі, не ознайомлені з цим твором.
Герой роману від першої особи розповідає про своє життя, починаючи від рішення, узгодженого із заповітом померлого батька і бажанням приєднатися до «великого ідеалу», піти до таємного товариства Нові Клюні. Потім він описує шлях до товариства по кратеру і перебування у тому «мовчазному» середовищі,
яке живе за суворими правилами і де він впорядковує бібліотеку. Збираючи фрагменти зі скорочених цензурою книг, він сам
* Vasa Pavković. Neki Novi Klini. u:Mileta Prodanović. Novi Klini. — Beog
rad, 1989. S. 131–142.
** Милан Орлић. Летопис матице српске — Нови Сад, књ. 445, 1990, св. 5.
*** Nenad Šaponja. Svet linija, oblika, Polja. — Novi Sad, 377–378. Nenad Šapo
nja. Dnevnik. — Novi Sad, 23.12.1990.
**** Tatjana Stevanović. Srećan rad. — Književna kritika, Beograd, 3–4, 1990,
S. 193–197.
***** Mihajlo Pantić. Relativizam pripovijedanja. — Oko, Zagreb, 7 (471), 5. travnja.
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для себе укладає апокрифічну «Нову книгу Нових Клюні», котра
відступає від офіційних і публічно заявлених ставлень до минулого. І хоча йому ніхто не забороняв складати таку книгу, коли
невидимі, але всеприсутні владодержці знаходять її, героя проганяють із бібліотеки і наказують йому залишити товариство.
Між тим, здається, це не надто суворе покарання, оскільки
у Карамані, місті «вигнання», він здобуває головуючу посаду повіреного Нових Клюні.
Оповідні твори, в яких переплітаються зразки кількох жанрів і типові для них, але де в чому різнорідні картини світу, приводять читача до пошуку відповідних меж для розуміння твору.
У спробі визначення жанру роману Продановича «Нові Клюні»
комбінуються різноманітні жанрові стратегії. Розуміння їх взаємовідносин, взаємодоповнення і тертя могло б наштовхнути читача на можливий ключ у розумінні тексту.
Оповідь від першої особи свідчить про стиль мемуарноавтобіографічних творів із наголошено особистісною, емоційною і психологічною мотивацією, але таке очікування не заслуговує довіри — дивна непоінформованість героя про навколишній
світ, його відчужена інтонація людини, яка занадто оцінює свою
роль в описуваних ним же подіях, свідчить передусім про відступ,
а не про поважання літературних традицій сповідальних творів.
Через відхилення від узвичаєних рис сповідального стилю, оповідь могла би бути визначена як псевдосповідальна. Автор псевдосповіді і письменник, як його прихований володар, безперервно змушує читача сумніватися в тому, чи можлива насправді така
людина і світ, у якому вона живе.
Невизначеність і непевність панують над цілою сповіддю.
І хоча часто герой не може сказати багато ні про себе, ні про той
світ, у якому жив і живе, йому необхідно розповідати про себе.
З погляду психології складається враження, що герой свідомий своїх недостатніх уявлень про світ всупереч зусиллям щось
про нього дізнатися:
«Я мало знаю про людей зовні. Я мало жив. Ріс, поспішав,
досягав того, що можливо, міг або не міг розуміти. Частіше
не міг. Мало що діставалось до мене, ще менше я розумів».

Із психологічної точки зору розгублений, незрозуміло необізнаний герой, який категорії часу і простору визначає відносними
категоріями відстані й черговості подій, який не знає, скільки
йому років, нікого не називає на ім’я і, висловлюючи якусь думку,
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часто одразу сумнівається в тому, про що каже, може викликати
сумніви у відомій обмеженості людини, котра представлена нам
у ролі оповідача. У читанні, як у новому оживленні й розумінні
розказаного тексту, іноді з’являється навіть сумнів — чи можлива
така невизначеність, особливо коли йдеться про розумові здібно
сті головного героя. Світ деперсоналізований, люди — позбавлені імен, навіть близьких людей він називає лише за їх функцією:
мати, батько, побратим, засновник або узагальнено — людина.
У цьому роман подібний до кафкіанської оповіді*.
Неавторитетний оповідач відображає позицію щодо світу,
роздробленого і недоступного до повторного складання з вила
маних шматочків. Але ненадійність оповіді від першої особи
не підтверджує неавторитетність оповідача, він переконано надійний у послідовній побудові саме такої оповіді. Господар оповіді прагне зробити зі свого героя людину, яка суперечить собі,
людину невпевнену.
На інше тлумачення невизначеності, якою не можна нехтувати при розумінні цього твору, письменник наводить нас, даючи
зрозуміти, що у представленому світі все є однозначним і підпорядкованим єдиній системі, з якої видалені всі небажані ідеї
та відомості. З того погляду, дивне одурманювання можна зрозуміти як складову виховання, яке здобувають усі члени товариства,
у якому приймають лише ревізовані факти і де не допускається
перегляд основних положень і притуплюється критична думка.
Чи ми маємо право повністю довіряти людині, котра переповідає свою біографію й світогляд? Ця людина видається абсолютно
щирою. Як читачі ми не знаємо, що було замовчане, а що свідомо
чи випадково забуте. Можливо, в такому замовчуванні й не могло
бути особистої провини, оскільки воно є наслідком колективного
безпам’ятства, яке поширюється на членів Нових Клюні.
Залишається фактом, що коло знань головного героя розширюється і наводить читача на пізнання, вимагаючи реалізації
освітнього роману. Деякі з позицій, до яких приходить бібліо
текар у Нових Клюні, а потім і вигнанець-повірений, містять
ідеї, котрі можна зрозуміти як поради, але цей герой ані вчиться
в інших, ані в змозі сам будь-кого навчити. Ширення його знань
про світ та інших членів Нових Клюні абсолютно не потрібні,
оскільки ніхто не читав і навіть не чув про той рукопис. Читачам
самого роману фікційно представлений досвід і роздуми, котрі
* Ненад Шапоня вживає прикметник «кафкіанський» у визначенні твору
Продановича.
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можуть мати повчальний вплив, але повчання формується
не в той спосіб, що був характерним для освітніх романів, романи з тезами (анти)утопії, котрі однозначно вихваляють принади
бажаного способу життя і засуджують вади небажаного.
У романі Продановичча розігрується метатекстуальна гра
складання «Нової книги Нових Клюні» на підставі збережених
фрагментів із книг бібліотеки. Отже, у книзі частина подій переплітається навколо книги у книзі. Читачі роману не можуть
її прочитати, але інформацію про неї дізнаються із переказаних фрагментів і тез, представлених нам автором. У романі Еко
«Ім’я рози» — творі, спорідненому за існуванням метатекстуальної
гри, — книга має набагато більше значення у зав’язці й розв’язці
роману, адже її існування спричиняє кілька смертей у детективно
скомпонованому сюжеті. Виявляється, що йдеться нібито про працю Арістотеля про комедію, до якого Еко і звертається. На зв’язок
твору Продановича із романом Еко вказав у післямові Васа
Павкович, нагадуючи, що герой «Імені рози» Вілім із Баскервіля
перебуває «в пошуку однієї цінної втраченої книги». Але нам здається, що далі, у напрямку встановлення інтелектуального зв’язку,
Проданович не вдавався до будь-яких уточнюючих кроків*.
У Продановича ми знаємо, що «Нова книга Нових Клюні»
присвячена переважно історії і подає інше її прочитання, перед
усім історії й сенсу християнства, але також і новітньої історії.
З цієї причини Ненад Шапоня говорить про конструювання
можливого минулого. Альтернативне тлумачення історії також представляє один із піджанрів, котрі з’являються в романі.
На відміну від більшості альтернативних тлумачень історії, спрямованих на новітню історію, тут увага присвячена давнішій добі.
Через систематично явлені відомості про християнство, воно видається бібліотекарю Нових Клюні релігією прибивання до хрестів молодих людей, жорстоких кривавих жертв та обрядового
пиття крові, яким підтверджується кровожерливість християн.
Відсутність суттєвої інформації у спробі реконструкції минулого призводить до спотворення, яке замість історичних здобуває
псевдоісторичні й альтернативно історичні окреслення.
Майбутнє, сповнене минулим у романі Продановича, походить із перетину різних часових планів. Час розгортання подій представлено як відносне майбутнє у відношенні до теперішнього часу читача. Але те майбутнє спочатку виглядає як крок
* Vasa Pavković. Neki Novi Klini — S. 141.
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у минуле, оскільки замість технічно прогресуючого суспільства
виступає дивним чином викривлений спосіб середньовічного
життя з елементами цивілізації, котра відмовилась від технічного розвитку. Герой сумнівається в існуванні автобусів, говорить,
що колись існували фільми і було більше книг, які стали менш
потрібні. Він свідомий того, що знання приховані в якихось технічних пристроях, котрі, між тим, ніхто не використовує. Зник
друк, але висловлюється припущення, ніби десь іще є типографські машини. Коли в Нових Клюні були помічені камери,
що слідкують за діяльністю членів товариства, бібліотекар припустив, що їх там багато. Через це складається враження, що товариство Нових Клюні селективно відмовилось від техніки — те,
що мало розважальне призначення або поширювало інформацію, було усунуте, а натомість збережені засоби спостереження
й шпигунства. Здається, що цілий світ спіткала якась катастрофа,
після якої людство не хотіло поновлювати технічну цивілізацію,
а зосередилось на моделюванні суспільних відносин.
Утопія чи антиутопія? Васа Павкович у післямові називає
роман Мілети Продановича «фантастичною утопією». Автор післямови порівнює і певну подібність окремих мотивів із роману
Продановича із картинами «Утопії» Томаса Мора і «Міста сонця»
Кампанелли. У післямові наголошено на утопічному аспекті твору і залишається в тіні його антиутопічний / дистопічний зміст,
а також поєднання кількох жанрів. Михайло Пантич говорить
передусім про «(анти)утопічний ключ», аби потім ясно вказати
на відступ від ясності у жанровому визначенні цього твору:
«Якщо диференційна особливість (анти)утопічного жанру — чиста експліцитність (у ньому всі відношення беззаперечно і чітко впорядковані), то у «Нових Клюні» сповідується
абсолютний релятивізм».

Через присутність чисельних контрадикцій Михайло Пан
тич робить висновок: «“Нові Клюні” є параутопією». Тат’яна
Стеванович у тексті «Щасливе падіння» визначає цей твір
Продановича як «фантастичний утопічний роман», але дещо
згодом вмотивовує тоталітаристські елементи в описі товариства,
котрі ближчі до жанру антиутопії, хоча авторка не використовує
це визначення у своєму нарисі. Вона порівнює структуру товариства в кратері з конусом пекла. Ненад Шапоня наводить жанрову ознаку Павковича, котра звучить як «фантастична утопія»,
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але додає: «проте, це передусім оповідна маска, оаза явленості
фізичного світу».
Кращий світ — світ достатку, добра і правди — в уявленні більшості людей надзвичайно віддалений від того простору,
в якому вони живуть. Люди переконані, що тут немає благотворної наповненості й добробуту, що вони десь далеко. Щастя й блага не тут — вони деінде. Звідти у більшості оповідей про місця,
в яких живеться краще, до далекого, але бажаного суспільства потрібно подорожувати. Так і герой роману Мілети Проданови
ча подорожує, крокуючи до обіцяного світу. Подорож є майже
неодмінною складовою утопії, а також антиутопії.
У Нових Клюні немає насильства, немає принижень, проте існують правила, нав’язування поглядів. Поведінка членів товариства доведена до автоматизму, що перетворює суспільство
на механізм. Воля окремих людей підпорядкована невидимим,
але дієвим важелям контролю. У романі не можна побачити ставлень до родини, там немає ані дружин, ані дітей, немає ні розваг,
ні задоволень. Незрозуміло, хто утримує це товариство, проте
воно має постійні джерела утримання.
Це роман про товариство, котре претендує на досконалість
організації суспільства, містить елементи утопії зі своїми правилами, порядком, чіткими обов’язками, самовдоволенням членів
і закритістю товариства, ритуалізованістю колективного відчуття, лад, котрий претендує бути взірцем для всього світу. З іншого
боку, «Нові Клюні» мають риси антиутопії. У тексті про ілюзії
в антиутопіях* я вказав на оманливість найкращого можливого
володарювання, оманливість змов та існування вільної частини
світу, як, власне, і на стратегії обману в найгірших організаціях. У Нових Клюні виражена ідея того, що кращих світів не існує. У цьому товаристві немає повстання й повстанця, але немає
й ілюзії якогось вільнішого світу. Новоклюнівська «віра» проти релігійності, але релігійність викорінена й не має активних
представників. І хоча бібліотекар був вигнанцем із бібліотеки,
він не був бунтівником і навіть не відчував себе таким.
Знищення індивідуальності, промивка мізків, ототожнення
зовнішнього вигляду, обмеження вільного волевиявлення окремих громадян, стримання ініціативності складають низку характерних рис антиутопії у «Нових Клюні».
* Дејан Ајдачић. Опсене у свету негативних утопила — Књижевна реч, Бео
град, 25.10.1992, бр. 403, с. 12; те ж у: Дејан Ајдачић. Славистичка истраживања —
Београд, 2007, С. 101–105.
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Реальні прообрази? Невизначеність оповідача і переплетіння різних часових площин викликають сумнів щодо того,
чи підводить нас автор до подвійного прочитання, до алегоричного трактування і десимволізування. Читач роману «Нові
Клюні» безперервно перебуває у спокусі пошуку суспільства,
котре з боку автора було запропоноване для літературного тран
сформування. Читача у цьому пошуку спантеличують чисельні
анахронізми. Ті незвичайні поєднання різночасових предметів
і явищ виглядають передусім як замітання слідів, але їх послідовність наводить на думку, що авторський задум полягав передусім у поєднанні розрізнених уламків і зауважуванні їхньої
внутрішньої спорідненості всупереч удавано поверховим відмінностям.
У Нових Клюні живе відносно велика кількість людей, але між
ними немає узвичаєної інтенсивності контактування. Як читачі,
ми не маємо можливості сумніватися у повідомленнях, отриманих від оповідача. При цьому він намагається справляти враження об’єктивності і видається не схильним до замовчувань. Масові
збори на заняттях — найвідкритіша частина групової сконцентрованості, що ніби стверджує єдність цілого товариства. Можна
сказати, що в товаристві немає насильства, хоча люди поводять
себе так, ніби існує якийсь пресинг, їхні вчинки схожі на вчинки
добровільних в’язнів, механічних ляльок. Немає жодних ознак
того, що маніпулювання здійснюється якимись психотропними
або гіпнотичними засобами. Отже, йдеться про певний тип чітко
упорядкованого співжиття із розподілом функцій, в якому люди
добровільно виконують свої обов’язки.
Чернече товариство. Вже сама назва твору вказує на середньовічний католицький орден Клюні, що становив собою організоване товариство, котре у свій час впливало на суспільне життя
та оновило окремі чернецькі аскетичні традиції. Таке вказування
дає нам можливість читати окремі фрагменти тексту у сплетінні
асоціацій, пов’язаних із цим товариством. Вигляд самих Нових
Клюні — їхня архітектура, зручний і разом скромний одяг, елементи монастирських правил у повсякденному житті, ритуальні
обряди — схожий більше на середньовіччя, ніж на новітні часи.
Водночас виразною є антирелігійність Нових Клюні. Йдеться
про атеїстичне товариство, котре, хоч і має певні елементи орга
нізації життя, схожі із французьким монастирським орденом,
але суттєво відрізняється відсутністю релігійності.
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Є в романі й сторінки, присвячені давнім Клюні і домислам самого бібліотекаря про влаштування давнього товариства.
Підкреслено, що воно пов’язане з християнством. Автор запитує
себе, чи можлива подібність виразно антирелігійного товариства
Нові Клюні з релігійними порядками і товариствами минулого. Ментальність середньовічної людини і ментальність людини
новітніх часів показані у творі спорідненими, подібним більше,
ніж у дійсності.
Армійську казарму в романі Продановича можна впізнати
з елементів суворо встановленого розпорядку дня. Члени товариства Нові Клюні живуть у суспільстві, ієрархізованому в мілітарному порядку мирних часів, без зброї і військової підготовки.
Асоціації, пов’язані з армійським життям, неяскраві, відсунуті
на задній план, атеїстичне аскетичне життя казарми пов’язане
із життям старого чернечого ордену.
На відміну від армії, в якій ієрархія нав’язливо виявляється
у зовнішності офіцерів і їхньому праві давати команди, в Нових
Клюні на важливість положення у товаристві вказує різноманітний одяг, а клюнівські — назвемо їх «командири» — не виголошують і навіть не вимовляють своїх команд. Світ Нових Клюні
розвивається за правилами, хоча розпоряджень там не почуєш.
Там ніхто не говорить, не розмінює ідеї. Події у товаристві відбуваються за інерцією. Якби роман читався як зашифрована
оповідь про строк військової служби (а події, швидше за все, відбуваються протягом або по закінченні цього строку), головний
герой був би одиноким призовником, який символічними алегоріями поєднує досвід казарми із чернечим чином організованого
товариства. У такому ключі можна було б зрозуміти і присвяту
членам братства Нових Клюні. Але наявність мікромотивів, котрі
можуть пов’язуватися з представленими в літературі уявленнями
про казармене життя, не дозволяє звести цей роман до прихованої оповіді про армійські дні, за умови, що в ньому є численні
взаємно переплетені лінії.
Роман «Нові Клюні» був написаний і опублікований за часів
соціалізму, руйнування колись жорсткої комуністичної диктатури, котра залишилась без диктатора, проте зберігала панцир
культу особи. І хоча Йосип Броз Тіто прямо не згадується, присутність культу Тіто в романі очевидна для тих, хто жив у СФРЮ.
Хоча не згадується жодного імені й навіть реалій, котрі б вказували на конкретні особистості, туманні алюзії на посттитівський
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період пізнього соціалізму не заважають читачеві відчути падіння могутньої колись системи.
Оповідь могла б бути прочитана і як повість про посттитів
ський, постбрежнівський, будь-який стан ідеологічного застою,
в якому механічно реалізуються старі мотиви й догми. Регресивне
суспільство постреволюційного занепаду і спустошеного колективізму зі своїми ритуалами, при знищенні слідів минулого, вимальовується як картина соціуму, що живе по інерції. Культ особистості, в якому наявні втома і наполегливе подолання спустошених
формул, відображається у позбавлених надмірної логіки промовах, які всі мають слухати. У цьому тексті Мілета Проданович видався б нам як схильний до символічних узагальнень противник
комуністичної впертості, який складає мозаїку про викривлення й падіння однієї ідеології, символічно пов’язуючи її з іншим
типом суспільства контролю. Кетман головного героя, який вміє
робити щось сумнівне і знає, що його «провал» пов’язаний із тим,
що він займався речами, які хоч і ніким не забороненими, але,
за його відчуттями, не дозволеними.
Нарцисоїдність колишніх переможців перетворена на спустошливе вихваляння, яке не вважають важливим навіть його
ідейники. Більше уваги невидимі можновладці приділяють інакомисленню — вони переривають дослідження бібліотекаря,
оскільки воно може наблизитися до перегляду та нового тлумачення не лише далекого, але й близького, систематично покращуваного минулого.
Життя політичної верхівки після відходу диктатора є темою,
яку Проданович переніс у інший час — майбутнє з елементами
минулого. Вихолощений комунізм так з’являється в атеїстичній
версії клюнівської віри. Мета збереження ідеології на усталених основах спостерігається у вагомості Засновника товариства
Нових Клюні і міфах про нього. Одномірність мислення югославських комуністів, котрі втомились і перестали працювати,
втратили атеїстичну віру, представлене через симуляцію сили
і поведінку, яка справляють враження продовження функціонування.
У вищезгаданій післямові Васа Павкович пише:
«Оповідь про Нових Клюні, як і наступна оповідь про Ка
рамана, — це оповіді і про кінцеву долю всіх догматичних
вчень, і про їхню часто непримітну трансформацію і спусто
шення, які доводять їх до знищення, до абсолютно нових,
і не обов’язково кращих, форм».
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В одному з заключних роздумів головного героя, колишнього бібліотекаря товариства Нові Клюні, висловлені такі припущення:
«Оскільки Нові Клюні — це й справді мережа, яку потрібно
розтягувати — навколо, чи зсередини — беззлобна організація,
до якої під личиною проповіді про прогрес, досконалість і щастя поступово проникає зовнішній світ і заводить його у сліпу
одномірну покору, в усезагальне нерозуміння, далеко відсторонений розгалужений плід чиєїсь розгнузданої гри, давньої
примхи, в яких маси людей і багато років по тому терпляче
виступають статистами — думаю, його руйнація не може бути
справою однієї людини».

Книга Продановича опублікована в роки падіння Берлінсь
кої стіни — переломна подія, якою закінчилась «холодна» війна
між двома ідеологічними блоками, лише підтверджує думку
героя. Але «Нові Клюні», поряд із тлумаченням з перспективи
сучасності й минулого, можна трактувати і з позиції можливого майбутнього — і так оцінити потребу можновладця всіх часів приховати обмеження прав і свобод інших за привабливими
ідеологічними фразами й фасадами. За часів агресивної демонстрації перемоги в ідеологічній війні, в Америці поширилася теза
про кінець історії, яка належала американському історику японського походження Фукуямі. Оповідач «Нових Клюні», безумовно, не міг звертатися до неї, але його роздуми про недосконалість
системи, в якій він живе, можуть проектуватися і на ставлення
до досконалості історичного процесу, в якому система перебуває у фазі остаточної завершеності, до чого колишній бібліоте
кар ставиться дещо скептично:
«Я не був цілком переконаний, що розвиток самої системи
доведений до кінця. […] Все вказувало на думку, що система
неоформлена, щоправда, у завершальних акордах виникнення.
[…] Всупереч вирішальним твердженням, що всякий рух закінчений, що появою Нових Клюні модель людських відношень
і світорозуміння доведена до досконалості, твердженнями, повторюваними повсякденно, однаковими претензійними реченнями, без будь-якої міри, я був трохи скептичним».

Товариство Нові Клюні являє собою корінний результат
спроби створити якесь краще суспільство. Низка закостенілих
форм одного суспільства, котре вважає, що зберігає живими
ідеї Засновника, насправді відкриває соціум, що вже руйнується,
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але є досить могутнім, аби цього не визнавати. Це світ, у якому тоталітарні господарі навчились бути невидимими, світ, у якому ті,
що приховували свою справжню природу, перемогли і створили Ілюзію розігрування найкращого світу, яким насправді може
бути й омертвлений світ, гірший за той, що існував раніше. Нове
прочитання роману «Нові Клюні» дещо ясніше вказує на анти
утопічні риси цього твору. Серед критиків подвійність утопії й антиутопії мимохідь, але промовисто підкреслив Михайло Пантич,
кілька разів використовуючи термін «(анти)утопія». За переплетенням утопічного й антиутопічного ставлення до дійсності, творові Продановича в сербській літературі близькі романи «Друга
Європа» Йована Деспотова та «Останній чоловік і його дружина»
Веліміра Джургуза Казимира. Схильність до пов’язування колись
ясно розділених жанрів говорить як про сучасну добу, так і про
розуміння сьогоднішнього часу у творах сербських письменників.
Жанрове прочитання роману Продановича вказує на складні переплетіння і поєднання в оповідній канві цього твору, причому
особливі зміни жанрових меж роблять можливим для нас говорити про нього як про псевдоутопічний і псевдоантиутопічний,
псевдопроповідний, псевдоальтернативно-історичний, псевдофутуристичний, псевдоосвітній і т. д.
З сербської переклала Наталія Білик
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